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Pozorišni
život

u Tivtu
kroz vrijeme

“...Свјесни својих потреба и дужности, они су за 
кратко вријеме успјели да једну од неоштећених 
зграда арсенала претворе у свој дом, гдjе ће се 
окупљати и решавати своја радничка питања. ... ”

“... Kултурно-забавни живот Тивта током ове сезоне веома је 
интензиван. Послије гостовања „Малог позоришта“ из Сарајева 
и групе чланова „Веселе ревије“, у сали радничког дома „Грација 
Петковић“ приређен је и концерт оперских арија на коме су 
учествовали београдски умјетници Милица Миладиновић, 
првакиња Београдске опере, и Миливој Бачановић, правак 
Сарајевске опере, уз клавирску пратњу Душана Миладиновића, 
диригента Београдске опере. . ... “

Отварање Радничког дома у Тивту
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ragi čitaoci, četvrti broj časopisa “Sa požutjelih stranica” je sa vama i u ovim 
novembarskim danima.
Potrudili smo se da iz novinske arhivske građe predstavimo dio amaterskog 
pozorišnog života Tivta tokom XX vijeka.

Pred vama su originalni tekstovi iz tog perioda, kao i fotografije koje govore više od riječi.
Nadamo se da će novine privući vašu pažnju, starije sugrađane vratiti u prošla vremena, a 
mlađima prikazati kako je kroz entuzijazam, volju i ljubav moguće prikazati kulturu.

Uređivački tim: mr Dubravka Nikčević, Ana Ivanović, Slavko Krstović.
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„Sloboda ili smrt“
od gosp. nadučitelja Markovića

Tivat, 12. novem.
 Sinoć je Jugoslavenska matica 
priredila svečanost Rapalskog dana, kojom 
je postigla potpuni moralni i materijalni 
uspjeh. Na toj svečanosti Tivat je pokazao 
koliko njegovi građani osjećaju za narodnu 
stvar i svoju neiskupljenu braću, jer se je 
skoro cio našao ove večeri u dvorani gosp. 
Turka, besplatno ustupljenoj. Tačno u 8 sati 
večeri predsjednik Matice otvorio je 
svečanost patriotskim govorom, završio sa 
poklikom: živio Kralj i živila Jugoslavija, 
našto je naša građanska glazba odsvirala 
državnu himnu. Zatim je slijedila predstava 
drame „Sloboda ili smrt“ od gosp. 
nadučitelja Markovića. Sujet je drame 
intrige Venecije kod Habzburgovaca kako 
da se unište senjski uskoci. U drami je 
mnogo aluzija na današnji odnos s našim 
prekomorskim susjedom. Komad je posve 
uspio, a diletanti su dokazali što sve može 
dobra volja i nastojanje oko nečega što je 
srcu priraslo. Svi su odigrali svoje uloge na 
opće zadovoljstvo. Naročito treba istaći gđu 
Vičić, gce Grunbaum i Darlić, te gg. Lonza, 
Grubišić, Kristan, Đurović, Grunbaum, 
Matošić, Bolić, Sladović, Ivančić, 
Mihanek, Radović, Kubiček, Belan i Darlić. 
Čast našim diletantima koji nam eto 
priuštiše nekoliko sati izvanrednog 
uživanja. Danas se, u znak žalosti, viju 
zastave na po stjega.

„Novo doba“, br. 270, str. 4, 22.11.1923.g.

Соколска забава у Тивту
Нушићева комедија

„Сумљиво лице”
 Соколско друштво у Тивту, приредило 
је дне 20. о. мј. у просторијама хотела „Соко” 
своју прву сезонску забаву. Била је приказана 
са стране дилетаната соколског друштва у 
Тивту, под водством брата капетана 
Стојановића, који је и сам играо главну улогу, 
Нушићева комедија „Сумљиво лице“, која је 
изведена врло добро и на опште задовољство 
присутних, тако да су поједине сцене биле 
више пута попраћене бурним аплаузом. 
 Честитамо брату Стојановићу и нашим 
дилетантима, и желећи им успјешан и устрајан 
рад, надајмо се, да ће нас ове сезоне почастити 
са више лијепих позоришних комада. 
 Нова позорница је била изванредно 
уређена. Особито признање на раду иде брату 
старости Лесу и браћи: Јеребу, Цотићу, Брани, 
Пилату, Сомеру и Јамбровићу, који нијесу 
жалили ни труда ни муке и више дана до касно 
у вечер неуморно радили и тиме допринијели 
лијепом успјеху забаве. 
 Забава је била врло добро посјећена, 
као никада до сада, а почастили су је својим 
посјетама, као и увијек, г. г. капетан бојног 
брода Јелочник и начелник Тивта Вуксановић, 
са госпођама. 
 Преко игранке која је трајала до зоре, 
свирао је одлично оркестар ратне морнарице. 
Уопће је забава, колико у моралном толико у 
материјалном, погледу добро испала. За 
похвалити је такођер, Управу Подофицирске 
Читаонице и г. Николу Бауса, маринског вођу, 
који су и овом приликом изашли у сусрет 
мјесном соколском друштву, давши своје клупе 
и столице на располагање. 

Тиват, 22. октобра 1928.
Браћа

„Народна ријеч“, бр. 36, стр. 4, 27.10.1928.г.

Svečanost „Jadranske Straže“u Tivtu
Otvorenje „Doma J. Straže“ 

nedjelju je Boka Kotorska slavila lijepu i 
značajnu narodnu svečanost. U ubavom 
mjestu Tivtu sakupio se je brojan narod da 
proslavi svečano otvorenje Doma 

najpopularnije narodne organizacije, Jadranske Straže, 
koji je istovremeno i prvi Dom Jadr. Straže u zemlji. 
Samo mjesto Tivat zahvaljuje svoj procvat ratnoj 
mornarici, a i opća građevna djelatnost u zadnje dvije 
godine veoma je živa (preko 40 novih kuća je 
sagrađeno). Jadranska pak Straža naročito se ističe 
svojim radom, a stoji joj na čelu već cio niz godina 
komandant III. POK kap. boj. broda g. Rikard Salher, o 
čijim su nacionalnim i humanim osjećajima za vrijeme 
rata u par navrata pisali čehoslovački mornari 
revolucionari u svom organu „More Slovanum“.
 On i odbor, u kojem sjedi nekoliko uglednih i 
agilnih građana i oficira, znali su da sa vlastitim radom 
osiguraju osnovicu za svoj Dom, koji je evo sada 
dovršen i otvoren.

„Novo doba“, br. 230, str. 4, 03.10.1930.g.

Sokolsko društvo Tivat.
Kazališni komad „Sokolić“
 Sokolsko društvo Tivat priredilo je u subotu 2 
marta o. g. akademiju u počast stogodišnice rođenja 
brata dra. Miroslava Tyrša. Svrha priredbe akademije 
bila je ta, da i ovo društvo iskaže dužnu pažnju 
velikom učitelju Sokolstva, a s druge strane, da se širu 
javnost upozna s onime, koji je udario temelje 
Sokolstvu. 
 Akademiju je otvorio društveni prosvetar br. 
Šime Rajčević s vrlo lepim govorom, prikazujući 
život i rad Tyrša, te koliko je ovaj veliki duh učinio 
dobrobiti za nas sve Slovene a zatim orhestar 
mornarice otsvirao je narodnu himnu. ...
 Zatim se je prešlo izvađanju raznih vežba, 
kojih je bilo svega 10. Sve vežbe su bile lepo i skladno 
izvedene, pa je svaki nastup bio burno aplaudiran. 
Naročito se je aplaudiralo kod zadnje tačke „Naprej“, 
pa je muški naraštaj ovu simboličnu vežbu morao 
ponoviti. Program je bio vrlo bogat i izabran, što se 
imade zahvaliti neumornom i revnom društvenom 
načelniku. 
 Nakon toga izveo je muški naraštaj kazališni 
komad „Sokolić“, izvežban po društvenom prosvetaru 
b. Rajčeviću, koji je komad ostavio lepi utisak među 
naraštajem i decom, a isto tako pred velikim brojem 
roditelja. Posle izvršena programa otvorio se je ples s 
„češkom besedom“, koju je uvežbala agilna s. Julka 
Grinbaum, a što je za Tivat svakako novost. Zatim je 
započela slobodna zabava s plesom. Na sve prisutne 
je ova priredba učinila vrlo lep utisak i napustili su 
dvoranu nekim naročitim zadovoljstvom i 
raspoloženjem.

„Sokolski glasnik“, br. 16, str. 6, 14.04.1932.g

Lepetane Foto  Laforest

Dom Jadranske straže

Kртоли.

Kомад „Нада Истре“
изазвао буру одушевљења

 Чланови Kултурно- просвјетне 
секције Народне Одбране на 
најсвечанији начин прославили су св. 
Саву. Забава је успјела изнад сваког 
очекивања. Забаву је отворио начелник 
Kултурно- просвјетне секције и 
домаћин забаве познати радник 
свештеник г. Михаило Барбић, 
поздравивши госте добродошлицом. 
Затим је говорио г. Петар А. Бринић, 
директор грађ. школе у пензији, о 
политичким, вјерским и просвјетним 
заслугама Св. Саве. Позвао је присутне, 
да поздраве Њ. В. Kраља са Живио!
 Изведен је комад „Нада Истре“, 
који је изазвао буру одушевљења.
Kомадом је режирао г. Мирко С. 
Старчевић, студ. права. 

„Глас Боке“, бр. 11, стр. 3, 03.02.1933.г.
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Kртоли
„Дедина прича“ и 

„Школски надзорник“
 Народна одбрана у Kртолима давала 
је 18 фебр. другу своју овогодишњу забаву у 
просторијама мјесне основне школе.
 Забаву је отворио брат Н. Барбић 
поздравом гостима. Затим су чланови 
културне секције Народне одбране давали 
комаде „Дедину причу“ од Паунковића и 
„Школског надзорника“ од K. Трифковића, а 
неколико ђака мјесне основне школе 
изрецитовало је пар врло лијепих 
декламација. И комади и декламације 
изведене су с доста умјетничког 
разумијевања и укуса, што је публика 
одушевљено наградила бурним 
одобравањем.
 За овако лијеп успјех ове забаве 
допринијели су чланови секције доста труда 
и жртава, а у првом реду њихов претсједник 
брат Васо. Ђ. Барбић, који је дилетанте 
марљиво спремио и руководио вјежбама. 
Ово вече нам је показало што се може кад се 
хоће!

„Глас Боке“, бр. 66, стр. 5, 10.03.1934.г.

Rad lutkarskog pozorišta.
 Sokolsko društvo u Tivtu osnovalo je 
lutkarski otsek. Za kratko veme po osnivanju 
uspelo se, da se ovo pozorište snabdije sa svim 
potrepštinama i dekoracijama. Kako je ovo 
pozorište prvo u Sokolskoj župi Cetinje, pa i na 
teritoriji čitave Zetske banovine, davano je 
nekoliko pretstava u mestima Boke Kotorske 
kao i u Cetinju. Tako na dan 21 februara t. g. 
pozorište je napravilo izlet u Hercegnovi, gde je 
prikazivan vrlo poučni komad „Dobro 
pobeđuje“ od brata Herolda Gustava. Isti 
komad je dobio treću nagradu pri zadnjem 
konkursu Prosvetnog odbora Saveza Sokola te 
je nagrađen sa 500 dinara. Isto tako prikazivan 
je isti komad u Kotoru na 3 marta tek. godine, 
koji je u svakom pogledu uspeo. Sama poseta 
govori koliko je interesovanje za ovu stvar, jer 
svugde je bio uspeh vrlo dobar. S pozorištem 
nameravamo da posetimo još neka mesta u 
Boki Kotorskoj, a obići ćemo i neka mesta Crne 
Gore.  

Krš.
„Sokolski glasnik“, br. 13, str. 5, 22.03.1935.g.

Gluma nije bila na visini
 Diletantska sekcija Pjevačkog društva 
„Ljudevit Gaj“ dala je u subotu u prostorijama 
„Jadranske straže“ u Tivtu „Graničare“. Posjeta je 
bila jako slaba, a i sama gluma nije bila na onoj 
visini kao što je bila u Lastvi. Vjerovatno da je 
slaba posjeta uticala na raspoloženje diletanata.

„Glas Boke“, br. 227, str. 3, 29.05.1937.g.

Zabava „Ljudevita Gaja“

Komedija „Liječnik protiv volje“ 
od Moliere- a
Donja Lastva, 19 marta

 U Donjoj Lastvi u Jugoslovenskom domu P. D. 
„Ljudevit Gaj“ iz Lastve priredilo je 18 o. mj. zabavno veče 
koje se sastojalo od vrlo uspjelo odigrane komedije 
„Liječnik protiv volje“ od Moliere- a i vrlo dobro 
otpjevanih horskih tačaka, koje je izvelo P. D. „Lj. Gaj“ pod 
dirigovanjem g. Antuna Kopitovića. Horske tačke na 
programu bile su isključivo od naših autora, među kojima je 
bila i najnovija kompozicija „Momačka“ od našeg mladog 
kompozitora g. A. Kopitovića, učitelja P. D. „Lj. Gaja“. 
 P. D. „Lj. Gaj“, iako je još vrlo mlado društvo, 
postiže odlične uspjehe, a za to je najbolji dokaz ovo 
zabavno veče koje je u svakom pogledu vrlo uspjelo.

„Glas Boke“, br. 168, str. 4, 21.03.1936.g.

Kulturni rad društva „Ljudevit Gaj“ iz Lastve
Ogrizovićev komad

„U bečkom N. Mjestu“
Kotor, 12 V.

 Prošle nedjelje u društvenoj dvorani priredilo 
je Hrvat. pjev. društvo „Ljudevit Gaj“ iz Donje Lastve 
svečanu akademiju u čast hrvatskih velikana 
Zrinjskog- Frankopana. Društvena dvorana bila je 
premalena da primi sve one, koji su htjeli da 
prisustvuju istoj. Među publikom bio je prisutan i g. 
Anđelo Marković, zastupnički kandidat sa liste dr. 
Mačeka u srezu boko-kotorskom.
 Sam program akademije bio je dobro 
spremljen. ... Poslije su društveni diletanti sa puno 
osjećaja i sigurnosti odigrali Ogrizovićev komad „U 
bečkom N. Mjestu“ koji je mnogom prisutnom izazvao 
suzu na oko. ...

 „Jadranski dnevnik“, br. 112, str. 4, 13.05.1936.g.

Prosvjetno tamburaško društvo „Sloga“, 
Mrčevac (Boka Kotorska)

Dva kazališna komada
 Prosvjetno tamburaško društvo „Sloga“, 
Mrčevac (Boka Kotorska) nastupilo je prvi put 17. srpnja 
na vlastitoj zabavi. Ovo društvo osnovano je početkom 
ove godine. Tamburaši su velikom voljom i 
požrtvovnošću pristupili vježbanju i evo, za pol godine 
mogli su nastupiti s nekoliko komada. 
 U koncertnom dijelu zabave otsvirali su 
tamburaši Hruzinu „Svečanu koračnicu“ i „Tamburaški 
sastanak“ te od Šimunacija „Kad u noći mjesec sja“. 
Društveni diletanti izveli su dva kazališna komada, a 
nakon toga svirali su tamburaši za ples, pod ravnanjem 
agilnog zborovođe Krste Tripovića. 
 Ova prva priredba PTD „Sloga“ uspjela je u 
svakom pogledu, pa su društveni članovi dobili novi 
podstrek za svoj daljnji rad. Ovo je lijep primjer 
ustrajnosti i volje te dokaz, da se i za kratko vrijeme dadu 
postići uspjesi, ako u društvenom radu vlada 
razumijevanje i sklad. 

„Hrvatska Tamburica“, br. 6-7, str. 51, 06- 07. 1937.g.

Donja Lastva 

Raskošna dvorana „Jugoslovenskog doma“
 Na pokladni utorak 13 o. m. Donja Lastva je vidjela jednu rijetku 
plesnu zabavu, koja se lako ne zaboravlja, u novouređenoj raskošnoj dvorani 
„Jugoslovenskog doma“, koji je podignut i uređen zauzimanjem i 
požrtvovnošću svojih članova i agilne uprave, te skromne pomoći vlasti. ... 
 Ovo divno narodno veselje, šta ga je Lastva i njena okolica zabilježila 
u novosagrađenoj dvorani „Jugoslovenskog doma“ ostaće u neizbrisivom 
sjećanju. Ovaj uspjeh, koji je ujedno uspjeh svih rodoljuba našeg mjesta, 
treba da nam bude putokaz, da nastavimo i nadalje neumorno raditi u slozi i 
ljubavi, za procvat našeg mjesta, da i onaj preostali maleni dio zgrade 
„Jugoslovenskog doma“ ponosa našeg mjesta potpuno dogotovimo i tim 
pokažemo kako se može disciplinom, poštovanjem i podizanjem idealizma u 
narodu i u sadašnje doba opće krize postići povoljan rezultat!
 Izgradnja „Jugoslovenskog doma“ u Donjoj Lastvi treba da bude uzor za 
čitavu našu Boku.

„Glas Boke“, br. 65, str. 3, 24.02.1934.g.

Pečat društva “Ludevit Gaj”

Pečat “Sloga” Mrčevac

Прослава Дана уједињења у 
унутрашњости Бановине

„Принцеза трноружица“
У Тивту

 И ове године достојно је прославило 
Соколско друштво у Тивту свој велики дан 1 
децембар са обилним и бираним програмом, те 
привукло на ову велику националну 
манифестацију све оне који су прожети 
југословенском идејом. ...
 По подне се одржало у Соколском дому 
дjечије сијело, гдjе је приказало друштвено 
Луткасто позориште бајку у 3 чина „Принцеза 
трноружица“, а затим се развила дjечијa 
игранка. ...

„Зетски гласник“, бр. 94, стр.2, 07.12.1935.г.
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Вијести из Боке- Kртоли
„Јазавац пред судом“
 Братство Св. Саве за подизање православне 
цркве у Тивту приредило је покладно вече 1 марта са 
позоришним комадом од Петра Kочића („Јазавац пред 
судом“) у просторијама Основне школе у Радовићима.
 Чисти приход намијењен је за подизање 
православне цркве у Тивту.
 За овако успјели програм има се захвалити 
господину Ћетковићу, чиновнику Kр. поморског 
арсенала.
 По завршеном програму настало је народно 
весеље до касно у ноћ.

„Глас Боке“, бр. 412, стр. 3, 08.03.1941.г.

Отварање Радничког 
дома у Тивту

 На дан 21-годишњице смрти 
Лењинове, 21 јануара су радници 
поморског арсенала у Тивту на свечан 
начин отворили Раднички дом. Свјесни 
својих потреба и дужности, они су за 
кратко вријеме успјели да једну од 
неоштећених зграда арсенала претворе у 
свој дом, гдjе ће се окупљати и решавати 
своја радничка питања. ... 
 У сали украшеној зеленилом и 
сликама Лењина, Стаљина, Тита, 
Рузвелта и Черчила, комеморација је 
почела у 11 сати прије подне. Пошто је 
раднички хор отпјевао „Хеј Словени“, 
Антон Шуран позвао је прво присутне да 
одају почаст Великом Лењину, а затим је 
изнио његов живот и рад. О Лењину, као 
борцу и организатору говорили су још 
професор Ернест и Лука Томановић.
 На вечерњој приредби говорио је 
инжињер П. Јурдане о важности 
радничког дома у коме ће се радници 
васпитавати у културно-просвјетном и 
политичком правцу. Затим је изведен 
програм са соло и хорским рецитацијама 
и живом сликом „Ми радимо.“   
     

„Побједа“, бр. 13, стр. 4, 11.02.1945.г.

Величанствена Соколска 
Академија у Тивту

јајан успјех Соколске академије која је 
одржана 12 о. м. на љетној башти 
Соколског друштва Тиват, одушевљено 
је задовољила без разлике све присутне, 

којих је било преко једне хиљаде. Давно већег 
моралног и материјалног успјеха Тиват није 
доживио. ... 
 Слиједио је затим остали програм. Тиху 
љетну ноћ, праћену мјесечевим сјајем, чије су 
се сребренасте зраке просипале по околним 
пашњацима и сјенокосима у мору електричних 
жаруља, у дивним костимима разних наших 
села, употпуњали су звонки анђеоски звуци 
пјесама   женске  дjеце,  који  су  праћени тихим

акордима орхестра Kр. морнарице. Дивно и до 
савршенства прецизно приказан је алегорички 
комад „Пастирче“. Слиједиле су и остале тачке 
програма које су од прве до задње невјероватно 
добро извeдене. Поклици, аплауз и 
одушевљење, са којима су биле пропраћене 
поједине тачке програма, најбоље је признање 
марљивим и устрајним техничарима овога 
друштва. Овом приредбом они су доказали да и 
у Боки има соколских техничара профињеног 
укуса и високог квалитета. Овако успио 
програм, увјежбан и савремен до краја, не би 
требало, а да се не прикаже и по осталим 
мјестима Боке, нарочито сада кад се код нас 
налазе на љетовању странци. Са споразумом 
Соколског друштва Херцегнови, Бијела, Прчањ 
и Kотор, са мало труда овај би се програм могао 
поновити.                                                                                                      

Р. Њ.                                                  
„Глас Боке“, бр. 385, стр. 2, 20.07.1940.г.

Vijesti iz Boke - Tivat

„Ujež“
od Branislava Nušića

 Čitaonica radnika Pomorskog arsenala 
priredila je 4 ovog mjeseca pod 
pokroviteljstvom komandanta Pomorskog 
arsenala kapetana bojnog broda g. Saškijević 
M. Vladimira u prostorijama Podmorničke 
flotile svoju prvu zabavu, na kojoj je - 
pored ostalih tačaka programa - vrlo uspjelo 
izveden pozorišni komad „Ujež“ od Branislava 
Nušića. Uprkos slabom vremenu zabava je bila 
brojno posjećena i potpuno uspjela. Čist 
prihod bio je namijenjen u korist narodne 
odbrane.  

„Glas Boke“, br. 376, str. 4, 18.05.1940.g

Успело вече „Братства Св. Саве“ у Тивту
„Под маслинама на Kрфу“
Kотор, 19 фебруар 
Пододбор „Братства Св. Саве“ у Тивту одржао је успелу забаву у дворани „Јадранске 
страже“ у корист „Зимске помоћи“. О патрону пододбора говорио је  
управитељ Грађанске школе г. Милутин Дрецун. Дилетанти су приказали позоришни 
комад „Под маслинама на Kрфу“. Забаву су посетили официри ратне морнарице са 
командантом арсенала г. Владимиром Сашкијевићем на челу. Режисер ове успеле 
приредбе је претседник Братства г. Богољуб Милошевић.

„Правда“, бр. 12.680, стр. 18, 20.02.1940.г.

Naše vijesti - Tivat
Dvije predstave u korist 

siromašnih đaka
У Соколском друштву Тиват врше се живе 
припреме да се Први децембар прослави 
на нарочито свечан начин. Поред 
бакљаде, техничке академије и плеса, ове 
ће се године по први пут у Тивту на 
свечарској забави играти сликовита 
„Чешка беседа“.

*
Gospođinsko udruženje u Tivtu, pod 
pretsjedanjem g- đe Nilde Tomić, supruge 
komandanta Podmorničke flotile, priredilo je 
22 o. mj. na dan sv. Cecilije vrlo uspjelu 
zabavu u korist siromaš. đaka. Koliko 
materijalni toliko i moralni uspjeh nije 
izostao. Dobro su odigrana dva komada, od 
kojih je jedan napisao int. major g. 
Stojanović, koji je s uspjehom i sam igrao. I 
ostali priređivači založili su se da ova 
priredba uspije i donese što više koristi 
siromašnim đacima. Naročito se mora istaći 
požrtvovni rad g- đe pretsjednice, koja se 
stara da svakom prilikom sakuplju 
dobrovoljne priloge u ovu svrhu.

„Glas Boke“, br. 252, str. 3, 27.11.1937.g.         

Наше вијести - Kртоли
„Шоља чаја“

2 овог мјесеца приредила је Основна 
школа у Радовићима успјело забавно вече 
са игранком до зоре. Агилним 
заузимањем вриједних мјештана, а 
особито г. Ивана Перковића, одиграна 
претстава задивила је све присутне. 

*
 У суботу 9 ов. мј. Соколска чета у 
Kртолима одржала је врло лијепо и 
успјело покладно забавно вече, у дворани 
Основне школе у Радовићима. Одигран је 
комад „Шоља чаја“, којему је 
присуствовао већи број народа из околних 
села. Послије забаве развила се игранка. 
Одбору који је припремио ову успјелу 
забаву треба одати признање, особито 
учитељу г. Васу Барбићу, који се заузимао 
да ова забава боље успије.

„Глас Боке“, бр. 368, стр. 4, 16.03.1940.г.

Vijesti - Tivat
„Liječnik protiv volje“ 
od Moliera
 U subotu 30 apila o. g. 
omladina u Lepetanima održala je 
uspjelu zabavu u prostorijama kuće g. 
I. Zifre. Mladi diletanti su veoma 
dobro odigrali „Liječnika protiv volje“ 
od Moliera, iza čega se razvio ples do 
kasno doba noći. Odaziv publike bio je 
preko svakog očekivanja.

„Glas Boke“, br. 274, str. 4, 07.05.1938.g.
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Радничка омладина Ремонтног завода у Тивту у првим 
редовима борбе за високу продуктивност рада

Oмладина је дала 7 позоришних 
комада

Тиват, 28 јануара

 Kористе се све форме идеолошко-политичког 
и културно-умјетничког рада. 
Kултурно-умјетничка дjелатност у колективу 
обухватила је велики број омладинаца, који 
раде у саставу секција Kултурно-умјетничког 
друштва „Братство“. Формиране су и посебне 
омладинске  умјетничке  групе  које  по плану 
Kомитета изводе своје програме уз помоћ 
друштва „Братство“. У секцијама друштва 
активно учествује преко 100 омладинаца, док 
је у омладинским секцијама тај број знатно 
већи. У овом периоду омладина је дала 7 
позоришних комада и културно-забавних 
вечери, 33 хорске пјесме и организовала 14 
игранки. ...

„Побједа“, бр. 25, стр. 2, 29.01.1950.г.

Радни колектив бродоградилишних радника у 
Тивту премашио производни план за 17 % и 

прогласио 29 ударника и 2 новатора
Двије приредбе дилетантске групе

 У току мајског такмичења наш највећи 
производни колектив бродоградилишних 
радника „Арсенал“ у Тивту, успио је да 
повећа производност рада и премаши 
производни план предузећа. ...
 На културно-просвејтном сектору 
колектив биљежи боље резултате но у 
ранијим такмичењима. ... Дилетантска група 
дала је 2 приредбе. Формирано је 
културно-умјетничко друштво „Братство“ 
које има 7 разних секција. ...

 „Побједа“, бр. 30, стр. 7, 28.05.1947.г.

Награде Управе Kултурно-просвјетног 
савеза Црне Горе поводом одржавања 
прве републичке смотре

 На основу извјештаја и образложења 
изабране комисије од 12 чланова, узевши у 
обзир све околности постанка, рада и 
развоја појединих друштава, група и 
појединаца и њихове напоре да постигну 
што бољи успјех и резултате, држећи се 
принципа да квалитет умјетничког 
стварања и интерпретација буде као први и 
најглавнији услов.
 Управа Kултурно просвјетног савеза 
НРЦГ донијела је слиједећу

ОДЛУKУ:
 да се хору радничке омладине из 
Тивта, додијели диплома и новчана награда 
од 30.000 динара; ...  да драмска група 
радничке омладине из Тивта добије 
писмену похвалу и минијатурну 
библиотеку; ... да Станичић Адам, хоровођа 
из Тивта, добије писмену похвалу и новчану 
награду од 3.000 динара;    
          

„Побједа“, бр. 256, стр. 5, 26.10.1948.г.

Радни колективи Тивта постигли значајне 
успјехе у такмичењу пред Први конгрес ЈСЈ

Позоришни комад 
„Женидба“ од Гогоља.
Тиват, 26 октобра

 По завршетку такмичења у част Дана 
Југословенске ратне морнарице, трудбеници 
Бродоремонтног завода у Тивту наставили су 
такмичење пред Први конгрес Јединствених 
синдиката Југославије, које је трајало од 10 
септембра до 20 октобра ове године. ...
 У културно-просвјетном раду истакла се 
дилетантска секција, која је имала видних 
успјеха. Она је дала двије приредбе и припремила 
позоришни комад „Женидба“ од Гогоља. ...

М. В.
„Побједа“, бр. 258, стр. 5, 28.10.1948.г.

Радни колектив поморског арсенала 
носилац културно-умјетничког рада 
у свом мјесту
„Повампирени мртвац“
од Трифковића
Тиват, 30 априла

 Мало приморско мјесто 
Тиват, са раштрканим кућама у 
густом зеленилу, више личи на 
село. Међутим, у мјесту се мало 
ко бави земљорадњом.   
Укључењем у мјесна индустриска 
предузећа свако је осигурао хљеб 
на прагу своје куће и не помишља 
више да иде на печалбу. ...
 Радници дочекују Први мај 
с премашеним производним 
планом, добрим успјесима у 
идеолошко-политичком 
васпитању, а обухватањем свих 
чланова, културно-умјетничка 
активност прерасла је оквире 
предузећа, тако да су заводски 
радници главни носиоци 
културно-умјетничког живота у 
мјесту и околним селима. 
 Најбољи доказ за то је што 
двије трећине чланова 
синдикалног 
културно-умјетничког друштва 
„Братство“ из Тивта чине радници 
из овог предузећа. Они су 
покретачи и организатори свих 
приредаба у мјесту, а њихов 
раднички дом у Арсеналу са преко 
1.500 мјеста, прима на стотине 
сељака и мјештана приликом 
разних свечаних академија и 
усмених новина. Хор радничке 
омладине, који је однио побједу на 
републичкој смотри и био 
награђен на Фестивалу у Београду, 
поникао је у овом предузећу.   
Управа завода монтирала је 
разгласну радио-станицу, која има 
свој звучник и у Тивту. 
 Због тога код нас нема 
неких повремених радника или 
флуктуације радне снаге као код 
других. Зашто? Зато што им ми 
омогућавамо, поред осталог, и 
културну разоноду у самом 
предузећу, - прича Милош 
Стијеповић. 
 Под његовим руководством 
друштво је до сада припремило 
неколико успјелих програма, од 
којих је био нарочито добар 
програм свечане академије у част 
30-годишњице KПЈ. Он се спрема 
да још свечаније прослави дан 
радних људи – Први мај.   
Припремају се нове рецитације и 
позоришни комад „Повампирени 
мртвац“ од Трифковића. Тога дана 
ће нове десетине трудбеника 
окачити на својим грудима медаље 
и ордене рада. Једанаестоструки 
ударник из завода Шиме Пињатић 
добиће Орден рада првога реда.  ...

А. Брајовић
„Побједа“, бр. 103, стр. 7, 01.05.1949.г.

акордима орхестра Kр. морнарице. Дивно и до 
савршенства прецизно приказан је алегорички 
комад „Пастирче“. Слиједиле су и остале тачке 
програма које су од прве до задње невјероватно 
добро извeдене. Поклици, аплауз и 
одушевљење, са којима су биле пропраћене 
поједине тачке програма, најбоље је признање 
марљивим и устрајним техничарима овога 
друштва. Овом приредбом они су доказали да и 
у Боки има соколских техничара профињеног 
укуса и високог квалитета. Овако успио 
програм, увјежбан и савремен до краја, не би 
требало, а да се не прикаже и по осталим 
мјестима Боке, нарочито сада кад се код нас 
налазе на љетовању странци. Са споразумом 
Соколског друштва Херцегнови, Бијела, Прчањ 
и Kотор, са мало труда овај би се програм могао 
поновити.                                                                                                      

Р. Њ.                                                  
„Глас Боке“, бр. 385, стр. 2, 20.07.1940.г.

Kултурни рад арсеналских радника у Тивту
Драмска слика увесељава

уморне раднике
 Поред свакодневног рада и свог стручног 
усавршавања, радници Поморског арсенала у 
Тивту доста посвећују пажњу 
културно-просвјетном и политичком уздизању. 
Они то врше преко конференција на којима 
дискутују по разним темама политичког, 
социјалног и економског карактера, гдjе радници 
са интересовањем учествују и излажу своја 
знања и гледишта.
 Арсеналски радници имају и свој Дом, 
који је састоји из читаонице, дворане за 
друштвене игре и сале за приредбе. ... Понекад 
се изводи каква драмска слика или скеч што 
увесељава и орасположи уморне раднике. 
Радници такође имају свој мјешовити хор и 
често иступају на приредбама, а често се 
приређују и игранке на којима се скупа веселе и 
забављају. 

„Побједа“, бр. 57, стр. 6, 23.12.1945.г.

Зграда задружног дома у Тивту 
стављена под кров

Тиват, 20 јула

 Три села Мјесног народног одбора 
Тиват Kавач, Богдашићи и Мрчевац граде 
задружни дом. Зграда је стављена под кров а 
сада се врше радови око уређења просторија. 
Дом ће имати биоскопску салу, двије 
продавнице, магацин, подрум и још неколико 
просторија, а биће међу највећим домовима 
ове врсте у нашој Републици. 

Ј. Б.
„Побједа“, бр. 173, стр. 2, 21.07.1949.г.
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Grupa glumaca ispred improvizovane pozornice u Gornjoj Lastvi 1935.g.

GPD Tivat- diletantska družina iz predstave Čikina kuća, g. 1931. arhiv Boro Pean

Predstava Tako je moralo biti režija Petar Staničić-Krtoli 1960.g.
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Од учитеља у многоме зависи 
културно-просвјетни рад на селу
„Улога позоришта у 
просвјећивању маса“

 Већина мјесних и сеоских 
културно-просвјетних друштава на 
терену Kоторског среза током прошле 
године била су недовољно активна. Има 
мјесних народних одбора са чијег терена 
неће ниједно друштво учествовати и на 
среској смотри (Лапчићи и Kртоле). Гдjе 
треба тражити узроке за тако слаб рад 
већине друштава? Прије свега тим 
друштвима у прошлој години није 
пружена скоро  никаква  помоћ  од  стране

културних установа из среског центра 
нити од Kултурно-просвјетног савјета. 
Ако је и било појединачне помоћи неким 
друштвима, то се искључиво односило на 
одабирање и спремање програма за среску 
смотру чије је припремање отпочело тек у 
новембру мјесецу.
 Kод културно умјетничких 
друштава у Kотору и Тивту такође има 
извјесних слабости. Друштво „Братство“ 
из Тивта у протеклим годинама било је 
врло активно. Оно је у својим редовима 
окупљало велики број омладине и 
претстављало жариште културног и 
забавног живота у мјесту. Међутим, 
прошле године много је попустило у свом 
раду. Активно је радила једино музичка 
секција, док је драмска секција тек 
задњих дана дала позоришни комад 
„Заблуда матере“ од Томића. ...
 Друштво „Јединство“ у 
Лепетанима захваљујући помоћи 
учитељице Наталије Боровски, добро је 
развило културни и просвјетни рад у 
мјесту. Треба истаћи и то да је оно добро 
подмлађено и да у њему сада ради 
претежно омладина. Драмска секција овог 
друштва припремила је „Избирачицу“ од 
Kосте Трифковића и са њом посјетила 
околна села, док ће на смотри наступити 
са комадом „Сенкин избор“. Учитељица је 
организовала да старији омладинци 
сваких петнаест дана одрже по једно 
предавање, послије чега слиједе 
рецитације и игранка. Прво предавање 
било је „Улога позоришта у 
просвјећивању маса“. У овом мјесту 
добро ради и библиотека. Учитељица је 
даље организовала сваке недjеље прије 
подне     рад    са   пионирима.   Тада    она 
дjевојчице учи ручном раду, док пионири 
читају. ...

„Побједа“, бр. 29. стр. 4, 03.02.1952.г.

Задружни дом у Градиошници
„Обични човјек“ 
Бранислава Нушића
 Градиошница је већ поодавно 
изградила свој задружни дом. Заправо, 
подигла су га села која се налазе на 
њеном подручју: Kавач, Богдашићи и 
Мрчевац. Неколико хиљада 
добровољних радних часова уложило је 
у његову изградњу становништво овога 
краја. Младићи и дjевојке, организовани 
у двије бригаде, такође су дали свој удио 
у његовом подизању. Ни њихов напор 
није био узалудан. Знали су они да 
ударањем темеља задружном дому 
истовремено ударају темељ и културном 
животу. У томе се нијесу преварили. 
Сала њиховог задружног дома данас је 
често дупке пуна. Сваке суботе 
културно-умјетничко друштво 
„Будућност“ приређује у дому забавне 
вечери. Дођу ли у посјету 
културно-просвјетна друштва из других 
мјеста, зна се - отвориће се врата 
задружног дома, похрлиће у њега 
десетине људи да послије напорног рада 
нађу освјежења и одмора у игри, музици 
и претставама, да пруже радости себи и 
онима које гледају на својој позорници. 

 Kад су се у част Првога маја већ 
гасиле запаљене ватре по околним 
брдима, у салу задружног дома похитало 
је све што је жељело да пјесмом и игром 
употпуни своје празничко расположење. 
И кад се по други пут размакла завјеса - 
на позорници су се појавили чланови 
балетске секције културно-умјетничког 
друштва Градиошнице. 
 Није прошло ни петнаест дана од 
првомајске прославе, а просторијама 
задружног дома опет је бљеснула 
електрична свјетлост. Те вечери, 15. 
маја, наступила је драмска секција. 
Извела је „Обичног човјека“ Бранислава 
Нушића. Извођењем овог комада биће 
враћена посјета друштвима која су 
раније долазила у Градиошницу. 
 Kоме припада највећа заслуга за 
овако интензиван рад 
културно-умјетничког друштва 
Градиошнице, за напор да сала 
задружног дома одговори својој 
намјени, да она непрекидно буде 
жариште културног живота? У првом 
реду друговима Трипу Петковићу, Владу 
Матијевићу и Перу Челановићу. Но не 
треба заборавити ни учитељицу Ленку 
Петковић, која не пружа само стручну 
помоћ већ и наступа у сваком 
позоришном комаду. ...
 Петар Радоњић
 „Побједа“, бр. 41, стр. 9, 06.06.1954.г.

Свечано отварање
Радничког дома у Тивту

 У недjељу је извршено у Тивту свечано 
отварање Радничког дома. Свечаности је 
присуствовао претсједник Извршног вијећа Црне 
Горе Филип Бајковић, члан Извршног вијећа Мато 
Петровић, претсједник Народног одбора Среза 
Бококоторског Саво Старовић, претставници 
Главног одбора синдиката Трипо Синдик и Трипо 
Ерцег, као и претставници разних других масовних и 
друштвених организација. На свечаности је узело 
учешћа и преко 2.000 грађана из Тивта и околине. 
 Приликом свечаног отварања претсједник 
Мјесног синдикалног вијећа друг Иво Синдик 
говорио је о значају дома за културно васпитање 
радника. Потом је говорио друг Филип Бајковић који 
је истакао да су радници Тивта и раније заслужили 
овај дом својим несебичним радом за заједницу. 
Затим је говорио о значају културног уздизања 
радничке класе за развој социјалистичке 
демократије и изразио жељу да овај дом да у том 
погледу значајан допринос. На крају је претсједник 
Извршног вијећа, поздравио отварање дома и у име 
друга Блажа Јовановића изразио његово жаљење 
што због отсутности из Републике не може 
присуствовати овој свечаности. 
 Дом носи име првоборца ове општине и 
партиског руководиоца, арсеналског радника 
Грације Петковића, који је погинуо у борби на 
Паштровници 1942. године. 
 Изградња дома отпочела је 1951 године, на 
иницијативу синдиката, добровољним акцијама. На 
њему је дато добровољног рада у вриједности од 
преко 2 милиона динара. Поред тога разна предузећа 
и установе дали су помоћ у новцу и материјалу, а 
највећу помоћ дала је Народна скупштина НР Црне 
Горе - 19 милиона динара. 
 Дом има велику биоскопску салу од 500 
сједишта, мању салу за конференције и приредбе са 
око 400 сједишта, затим разне друштвене просторије 
и канцеларије за масовне организације. Дом се 
налази у центру Тивта и много ће допринијети 
даљем развијању културног живота у овом граду.
 Тиват досада није имао просторија за 
културни живот, већ се он одвијао у једној хали 
бродоградилишта „Сава Kовачевић“.

    В. Б. 
„Побједа“, бр. 48, стр.9, 25.07.1954.г.

Radnički dom Gracija Petković
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Основано 
аматерско 

позориште у 
Тивту

 
У Тивту је основано аматерско 
позориште у коме ће радити 
чланови драмске секције KУД 
„Братство“. Изабрана је и 
управа позоришта. У 
новосаграђеном радничком 
дому позориште има погодне 
просторије за рад. 
 

Р. П.
„Побједа“, бр. 5, стр. 10, 30.01.1955.г. 

Подијељене награде учесницима Трећег фестивала 

50 хиљада динара драмскoj групи 
из Тивта за претставу 
„Инспектор је дошао“

 Трећи     фестивал     аматерске   и       драмске 
дjелатности,  који  је  одржан  на  Цетињу  завршен је
додjелом награда најбољим учесницима. Специјални 
жири (у саставу Милош Јекнић, управник Народног 
позоришта у Kотору, Димо Вујовић, професор Више 
педагошке школе у Цетињу, Никола Вавић, редитељ 
Народног позоришта у Никшићу, Божо Булатовић 
књижевник из Цетиња и Сретен Перовић, књижевник 
из  Титограда)  предложио  је  да  се  наградом  од  50

хиљада динара награде драмске групе из Тивта за 
претставу „Инспектор је дошао“ од Пристлија, 
драмска група културно-умјетничког друштва 
„Душан Бошковић“ из Иванграда за претставу драме 
„И плови бијели облак“ од Ивана Раоса и драмска 
група из Kумбора за претставу „Скамполо“ од 
Никодемија. Од културно-просвјетних друштава са 
села награђена је драмска група из Љешкопоља за 
успјешно извођење драме „Зулумћар“ од Светозара 
Ћоровића. ...
 Жири за награђивање музичке дjелатности 
предложио је да се награде сљедећи дувачки 
оркестри културно-умјетничких друштава: ..., 
оркестар из Тивта са 25.000, ...

„Побједа“, бр. 30, стр. 11, 21.07.1957.г.

Članovi Mjesnog amaterskog pozorišta Tivat

Prvi sastanak Mjesnog
amaterskog pozorišta Tivat

Kултурни живот Тивта
Све представе

одлично посјећене
 Kултурно-забавни живот Тивта жив је и 
разноврстан. Мјесно аматерско позориште 
дало је шест врло успјелих премијера, а током 
читаве прошле године 20 представа (у самом 
мјесту и ближој околини). Све представе биле 
су одлично посјећене. Рад овог младог 
колектива заслужује нарочиту пажњу, јер су 
његови чланови, радници Ремонтног завода, 
постигли добре резултате. Посљедња 
премијера „Буцо је ипак лијеп“ од француског 
комедиографа Жана Дедетера спада у њхова 
најбоља остварења. Kомад је даван неколико 
пута пред пуном кућом. 
 На репертоару за ову сезону још се 
налазе „Јаков Руда“ од Цанкара и „Два туцета 
црвених ружа“ од Голдонија. 
 У току ове године оформљена је при 
позоришту и фолклорна секција, састављена 
од омладинаца, која је приредила неколико 
врло успјелих вечери народних игара и 
пјесама. Група је гостовала и по околним 
мјестима. 
 Мјесна музика дала је неколико 
концерата - љети на обали, а зими у сали 
Радничког дома. 
 М.

„Побједа“, бр. 13, стр. 10, 25.03.1956.г.
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Премијера позоришног комада 
„Мртви не плаћају порез“

 Аматерско позориште из Тивта, 
које је постигло успјех на јулској 
смотри на Цетињу, с успјехом је 
извело премијеру позоришног комада 
„Мртви не плаћају порез“, коју је 
публика веома добро примила.
Дjело је режирао Перо Станичић. 

 Ш. Р. 
.„Побједа“, бр. 2, стр. 11, 05.01.1958.г. 

Плодан културно-забавни 
живот у Тивту

ултурно-забавни живот Тивта током 
ове сезоне веома је интензиван. 
Послије гостовања „Малог 

позоришта“ из Сарајева и групе чланова 
„Веселе ревије“, у сали радничког дома 
„Грација Петковић“ приређен је и концерт 
оперских арија на коме су учествовали 
београдски умјетници Милица 
Миладиновић, првакиња Београдске опере, 
и Миливој Бачановић, правак Сарајевске 
опере, уз клавирску пратњу Душана 
Миладиновића, диригента Београдске 
опере. 
 Током овог љета у Тивту је гостовало 
и неколико чланова Народног позоришта са 
Цетиња. Мјесни дувачки оркестар сваке   
недjеље приређује јавне концерте на обали а 
два пута седмично обезбијеђена је и музика 
за игру. 
 „Побједа“, бр. 33, стр. 10, 10.08.1958.г.

Završen Drugi festival amaterskih 
kazališta u Hvaru
Crnu Goru je predstavljao Tivat

 Pošto su pred starim zdanjem hvarskog 
kazališta spuštene tradicionalne festivalske 
zastave, brojni Hvarani i strani turisti uputili su 
se večeras posljednji put ovoga ljeta na 
Venerandu, gdje je nastupom amatera iz 
Prijedora, koji su prikazali popularnu 
dramatizaciju Ćopićevih „Doživljaja Nikoletine 
Bursaća“, završen Drugi festival amaterskih 
kazališta. Trinaest dramskih kolektiva 
predstaljalo se od 18. srpnja do večeras solidno 
uvježbanim tekstovima, koji su često nadilazili 
zahtjeve što se postavljaju pred amatere. 
 Hrvatsku su na Drugom   
hvarskomestivalu predstavljali amateri iz 
Zagreba,   Splita,   Vinkovaca,  Belog  Manastira,

Koprivnice, Čakoveca, Ivankovca i Varaždina. Iz 
Srbije su gostovala amaterska kazališta iz 
Smederevske Palanke, Uroševca i Apatina, Crnu 
Goru je predstavljao Tivat, a Bosnu i 
Hercegovinu Prijedor. Gostovanjima amaterskih 
kazališnih društava iz ostalih republika učinjen 
je prvi korak ka realizaciji ideje da ova zapažena 
smotra kazališne umjetnosti postane 
općejugoslavenska. 
 I ovoga puta, držeći se amaterskih 
principa, organizatori festivala nisu dodjeljivali 
učesnicima nikakve nagrade ni diplome, ali je 
opći utisak da su ovoga ljeta amateri ostavili 
snažniji utisak na publiku nego ranije. Također, 
broj posjetilaca znatno je nadmašio 
prošlogodišnji. ... 

„Slobodna Dalmacija“, br. 4.206, str. 5, 29.08.1958.g.

Tivat dobio 
Zajednicu kulture

 Odavno se u Tivtu osjećala 
potreba za formiranjem interesne 
zajednice u sferi kulture. 
Osnivanjem Zajednice za kulturu ta 
je želja ostvarena. Za predsjednika 
Zajednice izabran je Đani 
Brandmajer, direktor Muzičke škole 
u Tivtu, a za predsjednika Izvršnog 
odbora Kiko Tomičić. 
 Na prvoj sjednici izvršena je 
raspodjela sredstava kojima 
zajednica raspolaže u ovoj godini. 
Tako je inicijativnom odboru za 
osnivanje zavičajnog muzeja grada 
Tivta dodijeljeno 60, za uređenje 
društvenih prostorija u Krašićima 
20, radničkom domu „Gracija 
Petković“ 80, Glazbeno-prosvjetnom

društvu 50, Gradskoj biblioteci 33, 
KUD „Sloga“ - Radovići 50, KUD 
„Budućnost“ u Gradiošnici 20, KUD 
„Josip Marković“ u Donoj Lastvi 15, 
KUD „Ilija Marković“ u Gornjoj 
Lastvi 13 i Domu kulture u 
Đuraševićima 13 hiljada novih 
dinara.  
 Raspoređena sredstva 
poslužiće za aktiviranje rada u 
društvima, uređenje prostorija i 
nabavku potrebnih instrumenata. 
Pošto se nalazimo na pragu „mrtve 
sezone“, kada je kulturno-zabavni 
život u manjim mjestima pa čak i 
opštinskom centru siromašan i 
tanak kao koza u koljenu, ova 
sredstva treba da posluže 
aktiviranju dramskih, muzičkih, 
folklornih i recitatorskih sekcija 
i horova.                                                        

Z. 
„Boka“, br. 9, str. 6, 15.11.1971.g.

Glumci i režiser Pučine

Позоришни живот

„Пучина“ на сцени аматерског позоришта у Тивту
 Послије освајања прве награде на прошлогодишњој смотри на Цетињу, аматерско 
позориште у Тивту дало је и другу овогодишњу премијеру. Овога пута изведена је Нушићева 
драма у четири чина - „Пучина“. Гледаоци су имали прилику да на сцени у Тивту виде једно 
успјело остварење. Заслуга за то припада у првом реду редитељу Петру Станичићу. 
 Улоге у комаду тумачили су: Славко Рајичевић, Неда Мартиновић, Јасна Вуксановић, 
Слободанка Гленжа, Томислав Синдик, Марија Ратковић, Драгица Акрап, Томка Божиновић, 
Трипо Петковић, Силва Рајичевић, Антон Медо и Петар Станичић.
 Т. 

„Побједа“, бр. 21, стр. 11, 18.05.1958.г.
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Uspjeh prvih ljetnih igara u Tivtu
 Prvi put od kada postoji Ljetna pozornica u Tivtu 
priređene su ljetne igre. O tome je naš urednik razgovarao sa 
Petrom Staničićem, doajenom kulturno-zabavnog života u 
Tivtu, čovjekom koji čitavo slobodno vrijeme poklanja radu u 
radničkom domu „Gracija Petković“ i Ljetnoj pozornici.
 -Nas uvijek muče sredstva, a mudrost je u tome da se 
obezbijedi razonoda građana i brojnih turista tokom sezone- 
započeo je Petar Staničić. Mi smo ove godine prvi put 
organizovali ljetne igre na našoj pozornici. Ovdje smo gledali 
dramske umjetnike iz Nikšića i Osijeka i zabavne ansamble iz 
Beograda, Dubrovnika, Šapca, Zagreba, Skoplja, Sovjetskog 
Saveza i Sofije. Igre je posmatralo više od 20.000 gledalaca. 
Ako se tome doda da su na Ljetnoj pozornici u danima kada 
nije bilo našeg programa, prikazivani filmovi onda se može 
reći da je tokom sezone na Ljetnoj pozornici u Tivtu bilo oko 
pedeset hiljada gledalaca. To je rekordna posjeta!  ... 

 „Boka“, br. 7, str. 5, 15.10.1971.g. 

društvu 50, Gradskoj biblioteci 33, 
KUD „Sloga“ - Radovići 50, KUD 
„Budućnost“ u Gradiošnici 20, KUD 
„Josip Marković“ u Donoj Lastvi 15, 
KUD „Ilija Marković“ u Gornjoj 
Lastvi 13 i Domu kulture u 
Đuraševićima 13 hiljada novih 
dinara.  
 Raspoređena sredstva 
poslužiće za aktiviranje rada u 
društvima, uređenje prostorija i 
nabavku potrebnih instrumenata. 
Pošto se nalazimo na pragu „mrtve 
sezone“, kada je kulturno-zabavni 
život u manjim mjestima pa čak i 
opštinskom centru siromašan i 
tanak kao koza u koljenu, ova 
sredstva treba da posluže 
aktiviranju dramskih, muzičkih, 
folklornih i recitatorskih sekcija 
i horova.                                                        

Z. 
„Boka“, br. 9, str. 6, 15.11.1971.g.

U prolazu
Pozorište - moja jedina ljubav
 Rade Perković sada je reditelj Hrvatskog 
kazališta u Splitu. Njegov kratak boravak u Tivtu 
iskoristili smo za razgovor. 
 - Davno Vas nema kod nas, druže Perkoviću- 
rekao sam. 
 - Pa ja nijesam imao čast da dobijem angažman 
u Pozorištu u Titogradu, a u Boki sličnih institucija i 
nema - započeo je Rade Perković. - Ja Boku Kotorsku 
volim iznad svega. U njoj sam se 1938. godine, u selu 
Bogišićima (Krtoli) i rodio. Gimnaziju sam pohađao u 
Kotoru, a maturirao sam u Herceg-Novome. Zatim 
sam otišao na studije. Želio sam da se posvetim 
dramaturgiji, a roditelji su me uputili na Ekonomski 
fakultet u Beogradu, na kome sam apsolvirao. 
 Dramska umjetnost je velika ljubav Rada 
Perkovića. On je u zadnji čas prekinuo studije 
ekonomije i upisao Viši dramski studio u Zagrebu da bi 
diplomirao u Sarajevu. Tek u Splitu zabilježio je 
vrijedne rezultate. 
 - Za ulogu Edeka u drami „Tango“ poznatog 
poljskog pisca Slavomira Mrožeka dobio sam Majsku 
nagradu Hrvatske - rekao je Rade Perković. - Za tu 
moju rolu čuveni poljski reditelj Zigmund Hibner 
rekao je da sam je ostvario bolje od ijednog glumca 
Poljske. Drugu nagradu dobio sam za tumačenje lika 
Ivanka u pozorišnom komadu „Libar“ Marka Uvodića. 
Tada je rečeno da sam „čakavštinu“ tumačio bolje od 
rođenih Splićana. 
 Rade Perković se ogledao i u pisanju literarnih 
sastava. Uskoro treba da mu izađe iz štampe knjiga 
„Ljubavni priručnik“ čija je najava već izazvala veliko 
interesovanje čitalačke publike. 

 Š. Račeta
„Boka“, br. 14, str. 6, 01.02.1972.g.

Više sredstava za kulturu
 Zajednica za kulturu opštine Tivat 
ove godine će raspolagati ukupnim 
sredstvima od 382.578 dinara. Od toga je 
Skupština opštine namjenski dodijelila 
40.000 dinara za nabavku opreme za 
Podružnicu Bokeljske mornarice i po 10.000 
dinara Gradskoj biblioteci i biblioteci 
osnovne škole „Drago Milović“ isključivo 
za nabavku knjiga. 
 Ostala sredstva ovako su 
raspoređena: Mjesnom amaterskom 
pozorištu 15.000 dinara, s tim da obavezno 
ostvari četiri premijere i priredi 16 predstava 
u Gradiošnici, Krtolima i Tivtu, a po 
mogućnosti da gostuje i u drugim centrima 
Boke Kotorske. Tivćani i ove godine 
planiraju održavanje ljetnih igara tokom 
glavne turističke sezone. Za osam 
kvalitetnih predstava, koje će uglavnom 
izvesti ansambli i grupe sa strane, a među 
njima će se naći i neki vrhunski 
jugoslovenski scenski umjetnici, namijenje 
su 34.000 dinara. Za održavanje radničkog 
doma „Gracija Petković“, koji je već 
godinama centar ne samo 
kulturno-umjetničkog i zabavnog programa 
već i društveno-političkog života čitave 
komune, predviđena su sredstva u iznosu od 
30.000 dinara, a za organizovanje tri 
akademije prilikom državnih i drugih 
praznika još 6.000 dinara.
 Ove godine će Gradska biblioteka 
Tivta za lične dohotke, nabavku štampe i 
drugih publikacija utrošiti 47.500 dinara. 
Ovdje treba istaći da se Biblioteka i 
čitaonica nalaze u jednoj veoma uskoj 
prostoriji. Za bolji rad Biblioteke i čitaonice 
neophodno su portrebne šire prostorije i 
bolji namještaj!
 Gradska muzika dobiva najveći 
iznos - 57.000 dinara! Ona se ovim 
obavezuje da priredi šest nastupa u Tivtu i 
osam u drugim centrima opštine. Od toga će 
14.210 dinara biti utrošeno za nabavku 
opreme za muzičare, a za učešće na 
festivalima 5.790 dinara.
 U Tivtu se već nekoliko godina radi 
na osnivanju zavičajnog muzeja i to je 
veoma dobro. Čak se vrše i nabavke 
određenih predmeta. No, po Tivtu se govori 
da se to radi neorganizovano: još nije 
donesen statut buduće ustanove niti je jasno 
sagledana njena fizionomija. Ove godine je 
za nabavku eksponata za Zavičajni muzej 
predviđen iznos od 30.000 dinara! Na 
sjednici Zajednice za kulturu odlučeno je da 
Zavičajni muzej u Tivtu otvori poseban 
žiro-račun i da izvijesti Skupštinu o broju do 
sada otkupljenih eksponata. Rad ove 
institucije, doveden je u pitanje činjenicom 
što ona nema prostoriju u kojoj bi čuvala do 
sada otkupljene eksponate. Postoji opasnost 
da propadne i ono što je otkupljeno. Zato je 
riješeno da se zatraži pomoć Skupštine 
opštine. 
 Za konsolidovanje Podružnice 
Bokeljske mornarice u Tivtu predviđena su 
sredstva od 42.000, KUD „Josip Marković“ 
u Donjoj Lastvi dobiće 32.000, KUD 
„Sloga“ Krtoli 10.000, KUD „Budućnost“ u 
Gradiošnici 6.000 i KUD „Ilija Marković“ u 
Gornjoj Lastvi 3.000 dinara. Za održavanje i 
uređenje domova kulture i društvenih 
prostorija dobiće: Radovići 3.000, Krašići 
2.000; za održavanje spomenika kulture 
namijenjeno je 5.000, za književne i likovne 
manifestacije 2.000 i 10.000 dinara za 
izgradnju prostorija u Lepetanima.
 Kad se sve sabere s pravom se da 
zaključiti da kulturi u opštini Tivat sviću 
ljepši dani. 
 

„Boka“, br. 23, str. 7, 15.06.1972.g.

Petar Staničić

kabare 77-78

Rade Perković

Slavlje u Gradiošnici
Dom kulture dobio ime Anta Počanića
 Gradiošnica je centar sela Kavač, Bogdašići i Mrčevac pa je tu u danima obnove sagrađen zadružni dom. 
Njegovom održavanju dugo nije poklanjana potrebna pažnja, iako se u njemu nalazi osnovna škola, prodavnica 
prehrambene robe i bife. Zahvaljujući aktivnosti odbornika Mata Marovića i razumijevanju Skupštine optšine Tivat 
sada je dom doveden u ispravno stanje. Povodom toga održana je svečanost kojoj su prisustvovali Mato Krstović, 
predsjednik Skupštine opštine Tivat, Luka Maslovar, sekretar Opštinskog odbora SUBNOR-a Kotor, Gradska 
muzika Tivat i drugi. Tada je na svečan način Domu kulture u Gradiošnici dato ime prvoborca Anta Počanića. 

„Boka“, br. 12, str. 3, 01.01.1973.g. 
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Miro Slabi i Ana Stjepčević u komediji „Seksirama“

„Seksirama“ u izvođenju
amatera iz Tivta
 Poslije dvije stotine predstava, tačno na 17-godišnjicu 
postojanja, Amatersko pozorište u Tivtu dalo je premijeru 
savremene američke komedije „Seksirama“, koju je napisao 
Robert Anderson, a režirao Vladimir Varga. 
 „Seksirama“ nije komedija klasičnog tipa, već je to 
istrgnut smiješni dio čovjekovog svakodnevnog života. 
Komponovana iz tri priče („Šok prepoznavanja“, „Kao hod 
golubova“ i „Ja sam Herbert“) ona ismijava lažni moralizam i 
malograđansku etiku. Posebno privlači lik Herberta, koga je 
veoma dobro ostvario jedan od najboljih glumaca amatera Boke 
Kotorske, Miro Slabi. Ovom rolom on je istovremeno proslavio 
i sedamnaestu godišnjicu rada na tivatskoj amaterskoj sceni. 
 Zdenko Radošević je uvjerljivo ostvario lik glumca 
Polinga. Ana Stjepčević, kao sekretarica, bila je solidna, dok je 
Marjeta Dapčević sa žarom i puno temperamenta tumačila lik 
Džili. Krsto Tomičić je sa rutinom dočarao nedaće supruga 
Džordža. 
 Scenografija Krsta Tomičića dobra. Ostali učesnici: 
ton-majstor Toni Marković, kostimograf Ana Stjepčević, 
rekviziter Stanko Berberović, ispicijent Gracija Abović i šef 
pozornice Stjepan Bjelica. 
 Premijera „Seksirame“ bila je prijatno veče koju će 500 
gledalaca dugo pamtiti. 

„Boka“, br. 21, str. 6, 15.05.1972.g. 

Premijera „Čvora“ u Tivtu
 Mjesno amatersko pozorište iz Tivta otvorilo je ovogodišnju sezonu 
komedijom „Čvor“ autora Petra Petrovića - Pecija, koja je data u čast Dana 
oslobođenja grada. 
 U glavnim ulogama su nastupili Ana Stjepčević kao Ranka, Marijeta 
Dapčević kao Bojka, Dragan Rajčević kao Stevan Jelić, te Andrija Rašica, 
Božidarka Krivokapić i Krsto Tomičić-Kiko. 
 Ovu predstavu je režirao Petar Staničić, dobitnik ovogodišnje 
Novembarske nagrade Tivta, koji upravo slavi rijedak jubilej - 50 godina 
bavljenja pozorišnim amaterizmom. Scenografiju su izveli Stijepo Bjelica i 
Krsto Tomičić. 

„Boka“, br. 58, str. 5, 15.12.1973.g. 

Miro Slabi i Ana Stjepčević u komediji “Seksirama”

Seksirama

Биљешка
Чика Перов јубилеј

 У Тивту нема човјека који не познаје 
Пера Станичића, пензионисаног ковача, који 
је читав свој радни вијек, пуних четрдесет 
година провео радећи у Ремонтном заводу 
„Сава Kовачевић“. Међутим, мало је Тивћана, 
који га познају по његовој правој професији. 
Сви га они знају као организатора културних 
приредби, пјевача, глумца и режисера. Глума 
је била и остала његов хоби. Баш прије 
неколико дана дата је у Тивту премијера 
„Породице Бло“, коју је режирао Перо 
Станичић.
 Маја 1923. године тиватски „Соко“ 
давао је Нушићеву „Протекцију“. Голобрадо 
момче Перо Станичић био је суфлер. Тако је 
почео његов живот за позориште. Одмах 
затим добио је улогу у „Аналфабети“ па у 
„Сумњивом лицу“. Слиједила су путовања: 
Цетиње, Kотор, Херцег-Нови, Будва. Добро се 
и данас сјећа мјеста гдjе су давали премијере. 
Било је  то  у  једном  магацину  код  данашње 
Kоманде града. Овдjе се могло смјестити 
највише сто људи. 
 Док разговарамо са Пером о његовом 
позоришном времеплову осмјех му не силази 
са лица. Прича тихо, прибрано и сталожено о 
времену прошлом, смјештеном између два 
рата. Сјећа се тешкоћа. Говори о томе да су 
премијере давали чак и на ливадама, у кућним 
баштама, у магацинима. Али никад нијесу 
клонули. И тако до рата. 
 Kада је Тиват ослобођен, Перо је 
добио задатак да оснује позоришну групу. 
Одмах  затим,   још  1944.  године,  основао  је 
Kултурно-умјетничко друштвo „Братство“. 
Прва његова представа била је Нушићева 
„Протекција“, као кад је Перо почињао 
каријеру, само сада је он био носилац главне 
улоге, а не суфлер иза завјесе. За ову 
представу припремали су се само десетак 
дана, а онда је дали у највећој хали 
„Арсенала“. Преко хиљаду људи посматрало 
је прву представу у ослобођеном граду. 
 У разговору са Пером протичу сати. 
Ређају се у разговору године, нове и нове 
представе. Перо је све мање глумац, а све 
више режисер. И тако је било свакодневно. 
Остави Перо у „Арсеналу“ тешки ковачки 
чекић и дојури кући да учи улогу. 
 Импозантан је његов позоришни 
биланс. Чак и професионалци би му могли 
позавидjети. Наступио је у око 70 премијера, 
од којих је 30 режирао. Играо је у свим 
фаховима. Био је љубавник, отац, дjед, 
трагичар, комичар. За читаво то протекло 
вријеме ни са ким се није посвадио. На никога 
није подигао глас. Увијек је био расположен, 
чак и онда кад му је било најтеже. 
 И данас је Перо такав. Посматрали 
смо га како ради са младима. За сваког има 
савјет, лијепу ријеч, благ осмјех... Прођоше 
педесет година од времена када је почео. Перо 
још није рекао збогом позоришту. Још он има 
неостварених планова. 
 Т. Гргуревић

„Бока“, бр. 44, стр. 5, 01.05.1973.г.

Integracija kulturnih ustanova Tivta
Osnovan Centar za kulturu
 Pošto su se radni ljudi zaposleni u 
tivatskim ustanovama iz oblasti kulture 
izjasnili za integraciju u okviru jedinstvene 
ustanove, u Tivtu je održan sastanak na 
kojem je bilo govora o tome kako da 
funkcioniše buduća ustanova. ...
 U sastav Centra za kulturu ušli su: 
Biblioteka i čitaonica, bioskop i Amatersko 
pozorište. ...

„Boka“, br. 59, str. 5, 01.01.1974.g.

 „Porodica Blo“
u izvođenu Amaterskog pozorišta u Tivtu

 Amatersko pozorište iz Tivta, koje je osnovano 
polovinom 1955. godine, dalo je u Domu kulture „Gracija 
Petković“ prvu ovogodišnju premijeru. Sama činjenica, da je 
izabrana rijetko igrana komedija, čiji je autor Ljubinka 
Bobić, obožavalac nušićevskog načina kazivanja, najbolje 
govori, da su se članovi ovog amaterskog ansambla i njihov 
reditelj Petar Staničić, našli pred prilično teškim i 
odgovornim zadatkom: kako da na scenu prenesu poznate 
„gegove“ i da reprodukuju izvorni srpski govor, naročito u 
drugom činu, koji se odvija u Belom Potoku. 
 Smijeh, koji se često čuo u sali, za vrijeme 
izvođenja ove predstave, koja je data u čast Dana žena, 
najbolje govori, da je zadatak dobro obavljen i pored nekih 
sitnijih propusta, koji, uostalom, redovno prate sve 
amaterske nastupe. 
 Svakako, najbolju ulogu u ovom komadu dala je 
Ana     Stjepčević,    koja    je    tumačila   lik   žene    (Nate)

aristokratskih manira. Ona je djelovala nenametljivo, prisno,
vješto koristeći scenu, a tekst je izgovarala rutinerski. 
Zapažene su uloge Andrije Rašice, koji je tumačio lik 
rentijera Jablana, koji nikako ne može da se pomiri sa 
sudbinom da je postao gospodin, Marijete Dapčević, koja je 
igrla Jablanovu kćerku i Zdenka Radoševića, koji je 
interpretirao lik Svetozara Ilića inženjera. Ostali: Violeta 
Odžić, Zvonimir Rajčević, Doroteja Stjepčević, Gracija 
Abović, Dragan Rajčević i Slobodanka Glendža solidno su 
izvršili svoje zadatke. Solidna scenografija Krsta Tomičića 
zaslužuje posebnu pohvalu, pogotovo kada se uzme u obzir 
pod kakvim je uslovima radio i sa čime je raspolagao, da bi 
je realizovao. 
 Najstariji bokeljski glumac amater Petar Staničić, 
koji već četrdeset godina nastupa na amaterskoj sceni, 
svojom režijom „Porodice Blo“ dokazao je da još uvijek 
može da pruži dragocjenu pomoć mladima. On je dobro 
rasporedio uloge i uložio veliki trud da bi predstava uspjela.
 
 T. Grgurević 
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