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УВОДНЕ НАПОМЕНЕ 

 

 

 

 

Информацију о стању у области културе израдило је Одјељење за привреду и 
друштвене дјелатности у сарадњи са Центром за културу и информисање Фоча, ЈУ 
Музеј „Стара Херцеговина“ Фоча и на основу информација о раду организација и 
удружења који се баве културом у општини Фоча.. 
 

 

Ова информација је састављена из три дијела и то: 
 

 Информација о стању у областима културе коју је израдио ЦКИ Фоча. 
 

 Информација о стању из области културе коју је израдио ЈУ Музеј „Стара 
Херцеговина“ Фоча. 

 

 Информација о раду организација из области културе у Фочи. 
 

 

 

У 2021. години због пандемије и мјера предузетих за заустављање исте, велики број 
културних догађаја и манифестација је отказан као што су „Јануарске свечаности“ и 

концерт у склопу „ Мајских свечаности“.  

 

Тек средином љета након попуштања пандемије и мјера прописаних због исте почела је 
реализација културних дешавања односно планираних концерата у августу је одржан 
ОК Фест након паузе од годину дана наступили су између осталог: 
Бајага и Инструктори, Ван Гог, Хладно Пиво, Дарко Рундек и екипа Бркови, Зостер и 
остали бендови из БиХ, Србије и Хрватске. 
 

Почетком септембра Општина Фоча је кроз пројекат прекограничне сараднје „Т.А.Р.А“  

организовала дводневни концерт на платоу „Аква Парка Ушће“ на ком су наступили 
Џенан Лончаревић, Веселе 80-те и Освајачи наступ бенда „Кербер“ је отказан због 
болести пјевача групе. 
 

Концерти су прошли без проблема уз велику посјећеност како наших грађана тако 
гостију из Горажда,Сарајева,Вишеграда и других мјеста близу Фоче. Издвојили би 
концерт Лончаревића са рекордним бројем посјетилаца цјеле регије. 
Улаз на концерте је био бесплатан, промоција завршетка пројекта „Т.А.РА.“ и 
туристичке понуде наше општине је успјешно реализован циљ ове манифестације. 
 

 

 

 

 

 

 

 



2 

 

ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРУ И ИНФОРМИСАЊЕ ФОЧА 

 

 

 

Почетак претходне године био је условљен епидемиолошким мјерама па су изостале 
Јануарске свечаности, културна манифестација која се организује поводом празника 
који се обиљежавају у том мјесецу. 
 

Центар за културу и информисање је носилац организације тих свечаности и није био у 
могућности организовати тај програм. 
 

Међутим, како су мјере попуштале, тако смо се и трудили да организујемо културне 
догађаје уз препоруке кризних штабова. 
 

Прве активности на пољу културе у прошлој години биле су изложбе које смо 
организовали у марту у изложбеној сали Центра за културу. У сарадњи са Кинотеком 
РС, организована је изложба филмских плаката из периода до 1990.године. 
Та изложба је привукла изузетну пажњу јавности јер је представљено преко 70 плаката 
култних филмских остварења, што је први догађај таквог типа у Фочи. 
 

Постављена је и изложба карикатура на тему заштите ријека, тј.њихове угрожености 
изградњом мини-хидроелектрана. На изложби је представљен велики број радова 
ликовних умјетника из свих крајева свијета.  
 

Поред умјетничког, изложба је имала и образовни карактер јер се указало на штетност 
изградње мини-хидроцентрала и њихов утицај на еко-систем и животну околину. Ова 
активност је реализована у сарадњи са УГ „Бјелава“ из Фоче. 
 

Један од најважнијих догађаја који смо организовали у прошлој години, у сарадњи са 
организацијом Ритам Европе је аудиција за избор младих пјевача и њихово учешће на 
манифестацији која има карактер дјечије Евровизије.  
 

У конкуренцији 20 младих пјевача изабрана је Марија Станић, ученица фочанске 
Гимназије која је освојила 2.мјесто на овом такмичењу. Припрема, уз подршку 
Општине је трајала неколико мјесеци, а снимљен је спот којим су промовисане 
природне љепоте нашег краја. Спот је сниман у продукцији РТРС-а, а изабране су 
локације у Националном парку „Сутјеска“ и Пјешчаним пирамидама у Даничићима. 
 

Организовано је и пјесничко вече посвећено Луки Цицмилу, једном од највећих 
пјесника Фоче. Учествовали су пјесници из Фоче, а говорени су и стихови поменутог 
пјесника. 
 

Промовисане су и књиге Љиљане Рашевић-Видојевић из Фоче и вишеградског 
новинара Радоја Тасића, Тамо гдје је душа, Рада Лаловића из Фоче, Памтим да бих 
постојао, 
 

Центар за културу и информисање је и прошле године учествовао у организацији ОК 
феста, највеће манифестације на простору наше општине. Центар је, поред промоције 
фестивала задужен за Бук зону, гдје се организују промоције књига.  
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У прошлој години промовисана су издања једног од најзначајнијих југословенских рок 
новинара, Душана Весића – Бунт деце социјализма, Маги, Шта би дао да си на мом 
мјесту и Џони. Трећег дана ОК феста промовисане су књиге популарног србијанског 
музичара Марчела, Хигијена несећања, Матер его, Заједно сами, Рубикова столица и 
Напет шоу. 
 

Центар за културу и информисање је промовисао своја издања и у Чајничу, Вишеграду, 
Требињу, Крагујевцу и Рудом. 
 

У Фочанској кући организована је изложба икона и фрески манастира Рудничко – 

таковског краја. Та изложба је резултат потписаног споразума између фочанског 
Центра за културу и Културног центра из Горњег Милановца. 
 

Још једна значајна изложба организована је у Центру за културу која је изазвала веће 
интересовање јавности. Вишеградска академска сликарка, Весна Нешковић аутор је 
неколико десетина портрета Ива Андрића. У изложбеној сали постављено је тридесетак 
портрета чија збирка носи назив „Андрићева лица“. 

 

 

Иако није била уврштена у програм рада, на иницијативу УЛУ „Тон“ из Фоче, Центар 
за културу је покушао организовати ликовну колонију која би окупила петнаестак 
умјетника из РС и Србије. Међутим, због недостатка финансијских средстава, односно, 
трошкова које произилазе из једне такве организације, нисмо били у могућности да је 
реализујемо. 
 

Иначе, финансијска средства су највећи проблем за организацију културних догађаја. 
Њихов недостатак ограничава културна дешавања, па су све активности на том пољу 
које су реализоване прави подухват. Све што се успије организовати, у највећој мјери је 
захваљујући ентузијазму и алтернативним методама, што није рецепт за успјех 
културне дјелатности. 
 

И поред тога, до сада смо успијевали задовољити потребе наших суграђана и 
одговорити изазовима у току пандемије, али и изван ње. Центар за културу и 
информисање се може похвалити квалитетом и бројем догађаја које је организовао у 
односу на све друге културне установе у широј регији. 
 

Настављена је сарадња са локалним и републичким удружењима и невладиним 
организацијама са којима смо организовали неколико догађаја или изашли у сусрет 
испуњавајући њихове захтјеве за реализацију активности. 
 

Успјешна сарадња са Медицинским факултетом се наставља, а професори и доктори 
ових високошколских установа гостују у програму Радио Фоче и организују предавања 
за грађане. 
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МУЗЕЈ „СТАРА ХЕРЦЕГОВИНА“ ФОЧА 

 

 

ПРЕГЛЕД АКТИВНОСТИ ЗА 2021. ГОДИНУ 

 

 

ЈУ Музеј “Стара Херцеговина“ Фоча у 2021.години обављао је музејску дјелатност у 

складу са важећим прописима и нормативним актима из области културе. Основна 

дјелатност Музеја обухвата послове истраживања, прикупљања, обраде, чувања, 

проучавања, заштите, излагања и публиковања музејске грађе.  

 

Све активности биле су усклађене са ковид мјерама. Пандемија је значајно утицала на 

број реализованих активности и број посјетилаца. 

 

Музеј данас посједује  пет сталних поставки  (Фоча у прошлости, Фочански период 

НОБ-а, Eтнографска поставка, Поставка о др Ристу Јеремићу, Спомен соба 

Одбрамбено-отаџбинског рата). 

 

Поводом Дана Републике Српске, 9. јануара, у Спомен соби је одата почаст погинулим 

борцима Војске Републике Српске. 

 

Дан бораца Републике Српске обиљежен је 15. фебруара. Представници Борачке 

организације и Начелник општине Фоча, заједно са породицама погинулих бораца и 

ветеранима одбрамбено-отаџбинског рата, одали су почаст палим припадницима ВРС. 

 

Међународни дан и Европску ноћ музеја  обиљежили смо у уторак, 18.маја отварањем 

изложбе фотографија Викимедијине заједнице Републике Српске под називом „Трагом 

душе“. 

 

На изложби је представљено 20 побједничких фотографија заштићених природних и 

непокретних културно-историјских добара Републике Српске, фото-конкурса „Трагом 
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душе“ из 2019. године. У изложбену поставку су укључени енциклопедијски чланци о 

добрима која су представљена на фотографијама. Гости су путем једноставног 

скенирања QR кодова могли прочитати и научити више о споменицима којима је ова 

изложба посвећена. Овај вид излагања представља један од пројектних модела ГЛАМ 

програма Викимедије у свијету и код нас. 

 

Ноћ Музеја је одржана уз обавезно ношење маски и поштовање свих епидемиолошких 

мјера. Изложба „Трагом душе“ била је доступна нашим суграђанима више мјесеци. 

 

У уторак, 14. септембра, представили смо пројекат „Додир прошлости – инклузија у 

музеју“, који је реализован посредством Балканске мреже музеја, чији је Музеј члан 

више година. 

 

Уз помоћ аудио водича и писаних водича (летака) на Брајевом писму, пружили смо 

прилику дјеци и младима са инвалидитетом из Сервис центра „Трачак наде“ и 

члановима Међуопштинске организације слијепих и слабовидих лица из Фоче да се 

упознају са сталним поставкама Музеја и културно -историјским наслијеђем Фоче и 

околине. 

 

На новим изложбеним паноима показали смо како су се развијала културна, образовна 

и спортска друштва у Фочи: Просвјета, Гајрет, Побратимство и Соко. На овај начин 

обогатили смо музејску понуду и отворили врата особама са инвалидитетом. 

 

Заједно са нашим пријатељима из Сервис центра “Трачак наде” 8.октобра  обиљежили 

смо “Дјечију недјељу”. Ове године нагласак је стављен на значај заједнице и јединства 

и потребе да пружимо подршку једни другима, да заједно можемо све. 

 

Поводом обиљежавања Међународног дана бијелог штапа, 15. октобра,  посјетили су 

нас чланови Међуопштинске организације слијепих и слабовидих лица из Фоче и 

Кантоналног удружења слијепих и слабовидих лица из Горажда. Уз помоћ аудио 

водича и флајера на Брајевом писму упознали смо их са сталним поставкама Музеја. 
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Изложба Музеја рудничко-таковског краја „Наша суграђанка краљица Драга: између 

славе и анатеме“ коју прати богат изложбени каталог отворена је 25. октобра у галерији 

Музеја Старе Херцеговине. 

Више појединости о животу краљице Драге, доласку на двор, ступању у брак са краљем 

Александром, непостојећој трудноћи која је изазвала незадовољство официрског кора, 

што је довело до трагичног догађаја у ноћи између 28. и 29. маја 1903. године, када су 

убијени краљ Алексанар и краљица Драга, посјетиоци су могли сазнати посјетом 

изложби која је била доступна до 1. децембра. 

 

У уторак 26. октобра, у нашој галерији представљен је V и VI том стручне публикације 

„Обреновићи у музејским и другим збиркама Србије и Европе“. Публикација 

представља заоставштину династије Обреновић, која је систематски уклањана из 

проучавања историје српског народа, а неопходна је за цјеловито сагледавање историје 

XIX века. Издавање публикације започето je 2011. године. У галерији Музеја нашим 

суграђанима представљени су V и VI том. 

 

Изложба докумената „Тако су говорили наши преци“ Српског националног савјета 

Црне Горе отворена у сриједу, 15. децембра, у галерији Музеја Старе Херцеговине. 

 Изложбу чине фрагменти из историје српског народа кроз ријечи наших великих 

предака који су ту историју стварали. Циљ је да се потврди и посвједочи историјска 

постојаност српског народа и његово миленијумско трајање на најширем простору 

данашње Црне Горе и региона. 

 

У сусрет новогодишњим и божићним празницима, са пријатељима из Сервис центра 

"Трачак наде" израђивали смо новогодишњи накит. 

 Новим куглама украсили смо нашу јелку. Кроз ову радионицу честитали смо им 

наступајуће празнике и пожељели да у Новој години наставимо нашу сарадњу и 

дружење. 

 

Наставили смо сарадњу са ђацима и студентима. Дали смо им потребне податке из 

историјских извора за израду семинарских, матурских и дипломских радова, као и 

другим истраживачима, који су нам тражили податке везане за историју нашег краја. 
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Поред редовне музејске дјелатности сваке године дајемо свој допринос обиљежавању 

Јануарских свечаности и Мајских дана духовности, културе и спорта и других 

културних активности у нашем граду. 

 

 

 

-Градско позориште - 
 

Позоришна сезона у 2021. години почела је у фебруару мјесецу, са гостовањем 

вишеструко награђиване представе „Идентитлук“, рађене у копродукцији Народног 

позоришта Мостар, Хрватског народног казалишта у Мостару и Студија за изведбене 

умјетности у Мостару.  

Комад је настао према збирци есеја Амина Малуфа, у режији Тање Милетић Оручевић. 

То је прво гостовање наведених професионалних позоришта из Мостара у Градском 

позоришту Фоча, а улаз је био слободан. 

 

У јуну мјесецу уприличена је премијера представе „Мамин син II“ Студентске 

позоришне трупе, рађене по тесту и у режији Мирјане Радовић. Због великог 

интересовања публике, и ограниченог броја мјеста због епидемиолошких мјера, истог 

мјесеца одиграна је и прва реприза наведене комедије. 

 

Крајем августа изведена је хит комедија Драгана Маринковића Маце „Каква ти је жена, 

такав ти је живот“. Ријеч је о ауторској представи популарног глумца и комичара 

извођеној широм регије, а бесплатне карте обезбиједила је Општина Фоча. 

 

Крајем децембра глумац Милан Димић извео је своју ауторску монодраму „Има нека 

тајна веза“, посвећену пјеснику Душку Трифуновићу, у којој дочарава лик и животни 

пут  познатог српског пјесника, као и осам његових познаника и занимљиве анегдоте 

настале из њиховог дружења. 

 

Поред наведених позоришних дјелатности, у позоришној сали одржавани су и други 

догађаји којима је Градско позориште Фоча пружaло просторну и техничку подршку: 

свечана сједница Скупштине општине Фоча, промоција студената и сл.  
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У Позоришту се, поред гостујућих представа за дјецу и одрасле, одвијају и пробе 

локалне аматерске сцене коју чине дјеца и млади окупљени у УГ „Аматерско 

позориште Фоча“ и Удружењу „Студентска позоришна трупа“. 

Наведени културни програми реализовани су у складу са важећим епидемиолошким 

мјерама у 2021. години, уз ограничен број посјетилаца. 

 

 

 

ГД „Херцег Шћепан“ 

 

 

Гусларско друштво „Херцег Шћепан“ дуги низ година је репрезент културе и традиције 
нашега краја. Због настале ситуације нису учествовали на фестивалима и организовали 
концерте  претходнe годинe. Средином године наставили су свој рад кроз учешће на 
фестивалу гуслара Републике Српске који је одржан у Рогатици затим наступима у 
Источном Сарајеву,Новом Горажду и Чајничу. У 2021. години одржано је једно 
гусларско вече у Фочи. 
 

 

КУД „Фоча“ 

 

За 11 година постојања Друштво је постало  познато и признато и даље од наше 
општине и надамо се да ће сваке године бити све јачи и бољи. У КУД-у Фоча тренутно 
активно ради 210 чланова у фолклорним ансамблима, великом и малом народном 
оркестру, етно групи, изворној пјевачкој групи и секцији свирања на традиционалним 
инструментима.  
На репертоару се налазе кореографије из: Шумадије, Бујановца, Мачве, Барање, 
Драгачева, Црне Траве, Ниша, Црноречја, Сарајевско поље, Лесковца, Шопске игре, 
Игре из Македоније и више сплетова за дјечије узрасте. Битно је напоменути да су све 
кореографије рађене са професионалним кореографима.  
  

Током 2021. године није било конертних активности из познатих околности са 
пандемијом Цовид 19.  
За КУД Фоча 2021. Година је најбитнија година од када постои јер је коначно ријешен 
проблем просторија. Друштво је од општине Фоча на кориштење добило спрат у СС 
Партизан, Простор испуњава све услове за рад . Нове просторије пружају могућност да 
се народно стваралаштво у Фочи развија, а свакако су отворена врата свим грађанима 
Фоче да помогну у томе.  
  

Једна од битнијих ствари које треба поменути да је и години настављен  истраживачки 
рад на терену кореографа Славице Михаиловић која у сарадњи са КУД-ом Фоча ради 
на прикупљању грађе из нашег краја, која ће врло скоро бити преточена у кореографију 
из Фоче. 
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