
У Крушевцу гостовало Студентско позориште Пале

09.09.2022.год.
У Крушевцу гостовало Студентско позориште Пале
      

  

У оквиру манифестације „Дани Српске у Србији“ у Крушевцу је вечерас (09.09.2022.g.)
гостовало Студентско позориште Пале са представом „186. Степеник“ у режији Немање
Костића и према тексту Борислава Пекића.

  

Крушевачка публика је имала позитивне импресије о представи у којој су играли Вељко
Ђоковић, Немања Поповић, Љубица Чворо, Никола Ђоковић и Димитрије Ђевић.

  

Осим представника града Крушевца извођењу представи је присуствовала делегација
Представништва Републике Српске у Србији и позоришни редитељ Александар
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Пејаковић из Бањалучког студентског позоришта.

  

  

Пејаковић је изјавио да манифестација „Дани Српске у Србији“ на радост Срба са обје
стране Дрине, расте и развија се, прати ново доба, усваја његове новине.

  

Он је нагласио да су „Дани Српске у Србији“ успјешна манифестација, прије свега зато
што је њен идејни творац, шеф Представништва Републике Српске у Србији Млађен
Цицовић, од самог почетка тежио да она буде утемељена на европским вриједностима.
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  „Манифестација од оснивања не носи само европске вриједности, већ и вриједности којекрасе нашу земљу и Србију у чијим темељима је гостопримство, његовање пријатељстваи отвореност срца према свима који воле Републику Српску. Зато је требамо чувати саувјерењем да је она само млађа сестра отаџбини Србији“, рекао је Пејаковићновинарима.  Он је додао да га посебно радује што су његове колеге из Студентског позоришта Палевечерас у Крушевцу.  

  Извођењу представе претходио је састанак у управи Града Крушевца делегацијеПредставништва Републике Српске у Београду којој су били Татјана Дувњак, ЈеленаКусмук и Ана Љутић, са помоћником градоначелника Крушевца Јеленом Тодоровић накојем је разговарано о сарадњи градова и општина из Републике Српске и Србије.  Tодоровићева је истакла да се радује што се програм „Дана Српске у Србији“ и овегодине реализује у Крушевцу.  Она је најавила да ће и убудуће радо прихватити иницијативе за унапређење сарадњекоје буду дошле из Представништва или директно из Републике Српске.  Град Крушевац има потписану повељу о братимљењу са Бијељином од 2008. године ипротокол о успостављању сарадње са Источним Сарајевом од 2013. године.  Од 2006. године излагачи из Крушевца учествују на пољопривредном сајму у Бијељини, аизлагачи из Бијељине наступали су на сајму у Крушевцу 2016. и 2017. године. Планираноје да се ова пракса настави.
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