УДРУЖЕЊЕ ВОЈВОЂАНСКИХ УЧИТЕЉА
МИНОСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

21. ФЕСТИВАЛ ЛУТКАРСТВА ОСНОВНИХ ШКОЛА (ФЛУОШ) – 2015.
„ЛУТКА ЈЕ ДОБАР ДРУГ“
21. фестивал луткарства основних школа (ФЛУОШ) смо са љубављу посветили
Миливоју Миши Радаковићу, легенди српског лукарства.
Организатор: Удружење војвођанских учитеља
Одржавање ФЛУОШ-а су подржали:
Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије
Министарство културе и информисања Републике Србије
Управа за културу Града Новог Сада
Позоришни музеј Војводине
Матица српска
ЈП „Паркинг сервис“Нови Сад
РТВ Војводина
Ове године на конкурс 21. фестивала луткарства основних школа (ФЛУОШ) за
луткарске представе, који је у Календару смотри и такмичења Министарства
просвете Републике Србије, су се пријавиле 32 луткарске групе са целе територије
Србије. Од октобра 2014. највреднији и најупорнији наставници су неуморно радили
са својим ученицима у на жалост веома тешким условима. Честитамо им на жељи и
упорности да у својим срединама развијају луткарску културу и школско луткарство.
У фебруару и марту 2015. организовано је 6 окружних смотри (Ваљево, Крагујевац,
Књажевац, Нови Сад, Сомбор и Панчево) на којима су све представе успешно
изведене од којих је одабрано 7 најуспешнијих за даље такмичење.
РЕПУБЛИЧКА СМОТРА 21. ФЕСТИВАЛА ЛУТКАРСТВА ОСНОВНИХ ШКОЛА
24. априла 2015. након луткарског карневала старим улицама Новог Сада у
Позоришту младих у Новом Саду приказали су своје представе и огледали се
најбољи основношколски луткари Србије.
НАГРАДЕ СТРУЧНОГ ЖИРИЈА:

1. ДИПЛОМА за успешну примену луткарства у настави учитељици ИРЕНИ
БИЈЕЛИЋ и луткарској групи „Стражиловци“ ОШ „23. октобар“ из Сремских
Карловаца за представу „Мачак отишао у хајдуке“.
2. ДИПЛОМА за успешну сценографију и упућену васпитну поруку аутору
учитељу ЗОРАНУ КНЕЖЕВИЋУ, сарадници учитељици Слађани Маринковић и
луткарској групи „Жирафице“ ОШ „Исидора Секулић“ из Панчева за представу
„Шта се згоди када се неко другачији роди?“
3. ДИПЛОМА за успешно ликовно решење лутака и употребу ефеката аутору
учитељу ДРАГАНУ КОЛАРЕВИЋУ, сарадници учитељици Тањи Николић и
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луткаској групи „Чаробњаци“ ОШ „Свети Сава“ из Крагујевца за представу „Змај
голубљег срца“.
ПОХВАЛА за анимацију лутке Принцезе ученици Теодори Вучковић.
4. ДИПЛОМА за НАЈУСПЕШНИЈЕ
ИЗВЕДЕНУ ПРЕДСТАВУ У ЦЕЛИНИ
УЧЕНИКА МЛАЂЕГ УЗРАСТА – 1. место
учитељици САЊИ СТАНКОВИЋ и луткарској групи „Звездице“ ОШ „Прва
војвођанска бригада“из Новог Сада за представу „Гавра и другови“.
5. ДИПЛОМА за неговање народне традиције ауторки учитељици БИЉАНИ
МИТИЋ, сарадници учитељици Славици Ћирић и лутакарској групи „Искре“ ОШ
„Љупче Шпанац“ из Беле Паланке за представу „Ана Соколова“.
6. ДИПЛОМА за НАЈУСПЕШНИЈЕ
ИЗВЕДЕНУ ПРЕДСТАВУ У ЦЕЛИНИ
УЧЕНИКА СТАРИЈЕГ УЗРАСТА – 1. место
ауторки наставници немачког језика СЛАВИЦИ ВЕСОВИЋ ВАСОВИЋ, сараднику
наставнику ликовне културе Александру Радишићу и луткарској групи
„Мудријаши“ ОШ „Драгиша Луковић Шпанац“ из Крагујевца за представу „Прича о
рибару и златној рибици“.
7. ДИПЛОМА за успешну анимацију ауторки учитељици МИРЈАНИ БЕГОВИЋ,
сарадници учитељици Милени Миловановић и луткарској групи „Хага Вага“ ОШ
„Нада Пурић“ из Ваљева за представу „Покажи шта знаш“.
НАГРАДЕ ДЕЧИЈЕГ ЖИРИЈА:

1. ДИПЛОМА за НАЈУСПЕШНИЈЕ
ИЗВЕДЕНУ ПРЕДСТАВУ У ЦЕЛИНИ
УЧЕНИКА МЛАЂЕГ УЗРАСТА – 1. место
учитељици САЊИ СТАНКОВИЋ и луткарској групи „Звездице“ из Новог Сада за
представу „Гавра и другови“.
2. ДИПЛОМА за НАЈУСПЕШНИЈЕ
ИЗВЕДЕНУ ПРЕДСТАВУ У ЦЕЛИНИ
УЧЕНИКА СТАРИЈЕГ УЗРАСТА – 1. место
ауторки наставници немачког језика СЛАВИЦИ ВЕСОВИЋ ВАСОВИЋ, сараднику
наставнику ликовне културе Александру Радишићу и луткарској групи
„Мудријаши“ ОШ „Драгиша Луковић Шпанац“ из Крагујевца за представу „Прича о
рибару и златној рибици“.
:
Чланови дечијег жирија:
Маја Хорват (ОШ „Јован Јовановић Змај“ Сремска Каменица) , Марија Вукајловић
(ОШ „Јован Јовановић Змај“ из Сремска Каменица), Теодора Јаковљевић (ОШ
„Ђорђе Натошевић“) и Нађа Николић (ОШ „Ђорђе Натошевић“).
МЕЂУНАРОДНА СМОТРА 21. ФЕСТИВАЛА ЛУТКАРСТВА ОСНОВНИХ ШКОЛА
I КАТЕГОРИЈА: ЛУТКАРСКА ПРЕДСТАВА
НАГРАДЕ СТРУЧНОГ ЖИРИЈА:

1. ДИПЛОМА ЗА НАЈБОЉУ ПРЕДСТАВУ ФЕСТИВАЛА – 1. место
учитељици САЊИ СТАНКОВИЋ и луткарској групи „Звездице“ ОШ „Прва
војвођанска бригада“ из Новог Сада за представу „Гавра и другови“.
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2. ДИПЛОМА за успешну сценографију и васпитну поруку ауторки наставници
немачког језика СЛАВИЦИ ВЕСОВИЋ ВАСОВИЋ, сараднику наставнику ликовне
културе Александру Радишићу и луткарској групи „Мудријаши“ ОШ „Драгиша
Луковић Шпанац“ из Крагујевца за представу „Прича о рибару и златној рибици“.
3. ДИПЛОМА за поетичност и визуелну илустрацију књижевног дела учитељу
САБИТУ АГИЋУ и луткарској групи „Ђепето“ ОШ „Десета основна“ из Сарајева
(Босна и Херцеговина“ за представу „Балада о рибару и мачку“.
Чланови стручног жирија:
Ана Радаковић (луткарка), Оља Војновић (луткарка), др Зоран Ђерић (драматург,
председник жирија), Милена Гмијовић (учитељица –луткарка), Вера СтојшићГашпаровски (учитељица –луткарка, директорка Фестивала) и Драгана Глоговац
(саветница Школске управе Нови Сад.
НАГРАДА ДЕЧИЈЕГ ЖИРИЈА:

ДИПЛОМА ЗА НАЈБОЉУ ПРЕДСТАВУ ФЕСТИВАЛА – 1. место
ауторки наставници немачког језика Салавици Весовић Васовић, сараднику
наставнику ликовне културе Александру Радишићу и луткарској групи
„Мудријаши“ ОШ „Драгиша Луковић Шпанац“ из Крагујевца за представу „Прича о
рибару и златној рибици“.
:
Чланови дечијег жирија:
Маја Хорват (ОШ „Јован Јовановић Змај“ Сремска Каменица) , Марија Вукајловић
(ОШ „Јован Јовановић Змај“ из Сремска Каменица), Теодора Јаковљевић (ОШ
„Ђорђе Натошевић“) и Нађа Николић (ОШ „Ђорђе Натошевић“).
I I КАТЕГОРИЈА: АУТОРСКИ ЛУТКАРСКИ ТЕКСТ
У категорији „АУТОРСКИ ЛУТКАРСКИ ТЕКСТ“ ове године конкурисало је 26
наставника из Србије, БиХ и Мађарске са 27 текстова. Најуспешније су биле:
1. место – Гордане Бакотић учитељице из Тузле (БиХ) „Необични вучко“
2. место – Душице Аџић учитељице из Сремске Каменице (Србија) „Јабука“.
Чланови жирија:
Весна Ждрња (глумица, професорка Академије драмских уметности у Новом Саду),
Милена Гмијовић (учитељица-луткарка) и Вера Стојшић-Гашпаровски (учитељицалуткарка директорка ФЛУОШ-а).
I I I КАТЕГОРИЈА: ПОЗОРИШНЕ ЛУТКЕ - ГИЊОЛ
Категорија „ПОЗОРИШНЕ ЛУТКЕ - ГИЊОЛ“ је први пут отворена ове године за
наставнике. На Конкурс су стигли радови (по пар гињол лутака) 5 наставника из
Србије.
Најуспешније су биле:
1. место – Биљана Митић учитељица из Беле Паланке (лутке: Баба и Деда)
2. место – Мр Марија Бјељац наставница српског језика из Каравукова (лутке:
Лисица и Овца).
У току Фестивала у Поторишту младих била је постављена изложба лутака са
овогодишњег Конкурса.
Чланови жирија:
Емил Курцинак (луткар Позоришта младих), Милена Гмијовић (учитељица-луткарка)
и Вера Стојшић-Гашпаровски (учитељица – луткарка, директорка ФЛУОШ-а).
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ВИОЛЕТИНА НАГРАДА
Ове године ВИОЛЕТИНА НАГРАДА (диплома и часовник) је у знак сећања на
учитељицу-луткарку Виолету Васиљевић из Сремске Митровице додељена
учитељици Сањи Станковић из Новог Сада за вишегодишњи допринос развоју
луткарства у разредној настави.
25. априла 2015. за наставнике учеснике Фестивала одржана је веома занимљива
радионица „Писање луткарских текстова“ у ОШ „Јован Јовановић Змај“ у
Сремској Каменици. Весна Ждрња (глумица и професорка Академије драмских
уметности из Новог Сада) је на веома занимљив начин водила радионицу и дала
велики допринос бољем разумевању луткарске драматургије и процеса писања
драмског и луткарског текста.
Програме 21. ФЛУОШ-а је осим организованих ђачких група, наставника из целе
Србије, колега из Хрватске и Б и Х, пратила и група ученика и наставника из
Косовске Каменице.
Радио и ТВ екипе су снимиле и емитовале прилоге о 21. фестивалу луткарства
основних школа (ФЛУОШ), а ТВ Војводина је снимала представе и специјалну
емисију које ће емитовати у наредних годину дана.
Припреме за 22. фестивал луткарства основних школа (ФЛУОШ) – 2016. почињу већ
у октобру ове године.
Вера Стојшић-Гашпаровски
директорка фестивала
25.4.2015.
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