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ГЛУМАЧКА УМЕТНОСТ АНИМИРАЊА  
ЛУТКЕ НА ТЕЛЕВИЗИЈИ 

Апстракт
Циљ рада је одређење глумачке уметности анимирања лутке на 
телевизији, њених карактеристика и специфичности. Разлика из-
међу уметничких потенцијала глуме лутком на телевизији и у по-
зоришту не уочава се као значајна. У основи промишљања глумачке 
уметности анимирања телевизијске лутке, налази се проблематика 
утицаја технологије телевизијског медија на анимацију лутке. Лу-
ткарско глумачко мајсторство подразумева да су лутке анимиране 
у реалном времену. Луткарска анимација може бити снимљена, мон-
тирана и емитована да би се представилa публици, али технологија 
не сме да се користи за оживљавање лутака. Највеће предности лу-
ткарске анимације на телевизији су:већа сугестивна моћ и оства-
рена блискост са дететом-гледаоцем и представљачки потенцијали 
оживљавања лутке на екрану који доприносе развоју когнитивних и 
визуелних способности детета. За анимирање лутке на телевизији 
од значаја је директан контакт луткара са лутком, његов осећај везе 
и додира са лутком и кинестетичка свест настављања покрета. Рад 
потврђује претпоставке да глума лутком остварује развојну и те-
рапеутску функцију код деце као аудиторијума и да се стваралачким 
и непосредним односом луткара и лутке постиже највиша вредност 
глумачке уметности анимирања лутке на телевизији. 

Кључне речи
телевизијскa лутка, телевизијски луткар, анимација лутака на те-
левизији, глумачка уметност, луткарска анимација
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Лутка на телевизији је сваки објекат који представља неки сценски 
лик, анимиран од стране глумца луткара пред телевизијским камерама 
ради емитовања на телевизији. „Под синтагмом „сваки објекат“ подра-
зумевамо како лутке које су креирали уметници, тако и предмете из 
свакодневног живота и из природе у којима је уметничко око луткара 
(креатора, редитеља и глумца) открило елементе неког лика.“ (Милова-
новић 1992: 81). По Роберту Тилроу, америчком теоретичару луткарс-
тва на телевизији, појам телевизијска лутка се односи само на лутке 
непосредно анимиране од стране глумаца луткара у реалном времену и 
не укључује ни механички, ни електронски контролисане лутке, као ни 
фигуре стоп-анимације (Tilroe 1981: 11).

У основи промишљања глумачке уметности анимирања лутака на те-
левизији налази се проблематика утицаја технологије телевизијског 
медија на реализацију специфичних перформанси и функција инхерен-
тних лутки, односно, уочавање специфичности које доносе посебни ус-
лови реализације, снимања и емитовања лутака на телевизији.

Разлика између уметничких потенцијала глуме на телевизији и глу-
ме у позоришту не уочава се као значајна. „И филмска и позоришна 
глума крећу се у оквиру константних правила глуме као драмске игре“ 
(Stjepanović 2005: 209). Глума лутком у позоришту и на телевизији се, 
исто тако, квалитативно не разликују: мора се једнако тешко радити 
да би се постигле компетенције и за глумца луткара и за телевизијског 
аниматора (Devet 2001: 8).

То не значи да специфичности глуме на телевизији не постоје, нити да 
се глума на телевизији не разматра на теоријском нивоу. Међутим, те 
теорије говоре о глумачким перформансама које нису својствене теле-
визијској лутки, тако да не могу бити од користи за одређење глумач-
ког рада лутком на телевизијском екрану2. Предности драмске глуме на 
телевизији најчешће се не могу применити на глуму лутком. Глумац на 
телевизији може да камери изложи и своје најтананије мимичке покре-
те, глумачка мимика у крупном плану даје му моћну изражајност, а очи 
постају најкраћи пут до духовног живота јунака (Фиданова-Коларова 

2 На пример: Чајевски истиче да телевизијском глумом „богатство унутрашњих компли-
кованих стања мора бити извучено напоље“. (Čajevski 1980: 184) Совјетски теоретичари 
су тврдили да се управо на телевизијском екрану најбоље примећује како глумац мисли 
и да се у изражавању мисли глумом налази специфичност глуме на телевизији (Петрић 
1971:86), а енглески истраживачи да је камера као микроскоп, који испитује сваки глум-
чев покрет, најнезнатније трзаје (Tele-visions 2006:152).
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2008: 65). Пошто се, за разлику од глумца, лутка глумачки не изражава 
мимиком и погледом, она наведене перформансе телевизијског медија 
не може ни да користи3.

Међутим, лутка у телевизијском програму може да искористи једну 
предност глуме на телевизији. И за луткара, као и за драмског глумца, 
важи Маклуаново уверење да „Под телевизијским условима он мора па-
зити да импровизује и украси сваки израз и вербално сазвучје поједи-
ностима геста и става, одржавајући ону присност са гледаоцем која није 
могућна на замашном филмском платну ни на позорници“. (Makluan 
1971: 387). Пошто је глумачки анимирана лутка на телевизији веома 
блиска детету које се са њом лако идентификује, она остварује значајно 
педагошко терапеутско дејство на дечју телевизијску публику. О изу-
зетном примеру тако остварене блискости говори редитељка луткарске 
серије ТВ Београд На слово, на слово, Вера Белогрлић: ,,Крупни план на 
ТВ даје сугестивну моћ Аћимовом саопштењу. Не отварајући уста, свет-
луцавих очију-дугмића, добро осветљен, Аћим стиже до свог другара, 
детета и у повратном дејству постаје дечји јунак“ (Belogrlić 1984: 116).

Блискост са публиком, коју истиче Маклуан, међутим, не треба изјед-
начавати са могућношћу директне комуникације и интеракције са ау-
диторијумом. „Умјетничка креација глумца на позорници у коначном 
облику презентира се публици у његовој личности; насупрот томе, 
умјетничку креацију филмских протагониста публици презентира апа-
ратура.“ (Бењамин 1986: 136). То има двоструку последицу: прва је да 
апаратура није способна да креацију представи као тоталитет. „Друга 
произлази из тога што филмски глумац, будући да не презентира сам 
своју креацију публици, губи могућност коју има казалишни глумац: да 
за вријеме представе прилагоди публици своју игру.“ (Бењамин 1986: 
136)

Непостојање повратне спреге између глумца и гледаоца на филму, на коју 
указује немачки естетичар Валтер Бењамин, отежавајућа је околност и 
глумчевог рада на телевизији. Лепојка Јовановић, глумица луткарка ТВ 
Београд, у интервјуу поводом серије Хајде да растемо, о поменутој спе-
цифичности анимирања телевизијске лутке каже: „Рад на телевизији 
разликује се од луткарског позоришта. Када су деца присутна лакше 

3 „Филмска глума је реаговање. На сребрном екрану ћутање је злато.“, изјавио је Стив Мек 
Квин, који је захтевао да се скрате дијалози како би могао да их одигра погледом (Short 
list: 2010: 41).
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нам је да реагујемо на њихово одушевљење, прихватање лика лутке. Тад 
и ми њих подешавамо према деци. На телевизији, када се снима, када 
нема публике, морамо у себи замишљати како би реаговала деца.“ (Опа-
чић 1971). Неинтерактивност телевизијског програма има за последицу 
губљење групне динамике, јер иако понекад милиони гледалаца прате 
програм, они су потпуно одвојени од извођења, у другом су времену и 
на другом месту. (Devet 2001:8). Недостатак се може унеколико надок-
надити индиректном комуникацијом са децом која пишу креаторима 
програма и глумцима-луткарима, односно луткама, која је више пута 
успешно остварена у телевизијским програмима ТВ Београд.

Просторна и темпорална одвојеност од гледаоца на телевизији има и 
предности за глумца, од којих бугарска теоретичарка филмске глуме, 
Фиданова Коларова, посебно истиче: глумац на филму ослобођен је ог-
раничења и условности сцене. (Фиданова-Коларова 2008: 62). Пошто 
неусловљеност сценографијом представља још већи добитак за луткаре 
него за драмске глумце, то је једна од погодности глуме на телевизији 
коју у већој мери користе луткари него драмски глумци.

Поставља се питање – како се може одредити глумачка уметност глумца 
луткара на телевизији? Један од параметара за луткарски перформанс на 
екрану и његово дефинисање је чињеница да ли се одиграо у „реалном 
времену“. Говорећи о заступљености лутке на телевизијском и филмс-
ком екрану, Пени Френсис, енглеска теоретичарка луткарства, користи 
термин „реално време“, који значи да је представа била одиграна уживо 
испред камера.(Fransis 2000: 33). Први луткарски програми на телевизији 
су се не само изводили уживо пред камерама, већ су се и директно еми-
товали. То важи и за светску продукцију (на пример, за први успешни 
луткарски програм на америчкој телевизији, „Кукла, Фран и Оли“, Бара 
Тилстрома (Asch 2000: 86)) и за почетке луткарства на ТВ Београд.

За сагледавање статуса и значаја глумачки анимиране лутке на теле-
визији, важно је напоменути да је америчка УНИМА тек 1991. године 
поред живог луткарског перформанса увела и нови термин puppetry in 
recorded media (луткарство у снимљеним медијима), односно признала 
равноправност позоришних луткара и луткарâ у екранским уметнос-
тима (Tilis 1999: 183). Међутим, у акту признавања луткара на екрану 
истакнута је строга разлика између лутака и медијских фигура, и по-
себно апострофирано да, у контексту снимљених медија, лутку консти-
туише стална контрола живог луткара, играње у тзв. реалном времену. 
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Луткарско извођење може бити снимљено и монтирано, односно, оно 
може бити емитовано да би се представило публици, али технологија 
не сме да се користи за креирање лутака, већ само за њихово снимање 
(Tilis 1999: 183). Ове пропозиције искључују stop motion анимацију, али 
укључују аниматроничке лутке, ако су анимиране у реалном времену.

Тилро верује да је специфичност телевизијске форме управо у пред-
стављању радње лутком од стране једне особе у стварном времену, која 
је пренесена електронским таласима публици на даљину. Значајно је 
да његова дефиниција инсистира на директном, људском контакту са 
лутком, на томе да луткар има не самоосећај везе и додира са својом 
лутком, и осећај тежине лутке у покрету, већ и кинестетичку свест на-
стављања покрета (Tilroe 1981: 11).

Телевизијска глума лутком, поред проблема недовољног теоријског од-
ређења, има и многе техничке тешкоће које изазива сам медиј телеви-
зије. У малобројној литератури о глумачкој анимацији телевизијских 
лутака, углавном се налазе техничка упутства за рад на телевизији. 
Бугарска теоретичарка луткарства Елена Владова сматра да се ствара-
лачки процес оживљавања лутке на телевизији, ма колико био сложен, 
увек тиче процеса стварања конкретне технике луткара (Владова 2006: 
78). Један од таквих случајева описује амерички луткар Хубер, који је 
имао задатак да марионетом представи готово акробатски Плес очајања 
Малковича у филму Бити Џон Малкович. Он је морао, специјално за то 
снимање, да конструише нови марионетски крст, додаје и одузима кон-
це, додаје неке елементе лутки и чак јој репарира лице да би изражавало 
неку другу емоцију (Huber 1999: 16).

О техничким потешкоћама анимирања лутке на телевизији говоре и 
Кора Ајхер и Лепојка Јовановић. У серији Хиљаду зашто „Најтеже им 
је било кад су возиле „фићу“. Оне су лежале на поду аутомобила са по-
дигнутим рукама док је простор иза волана заједно са њима користио и 
шофер који је возио кола. Јер, требало је деци приказати само Плинка и 
Плонка за воланом“ (Смиљански 1967). И у једном каснијем интервјуу 
оне истичу да је професија луткара веома тешка: „Морамо се сакривати 
иза глумаца, чучати, сагињати, сакривати. Верујте, то је понекад, веома 
напорно.“ (Опачић 1971). Говорећи о разлици између анимирања лута-
ка на телевизији и у позоришту, Кора Ајхер и Лепојка Јовановић кажу: 
„Разлика је велика. На телевизији се сваки погрешан потез лако запази. 
У позоришту можемо да се крећемо за време паузе. Овде смо везане за 
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једно место. Увек опрезне да нас камера не би „ухватила.“ (Деца хоће 
Плинковицу и Плонковицу, 1966)

Телевизија лови сваки детаљ луткиног покрета, слажу се са њима и њи-
хове америчке колеге. (Engler 1980: 5) Луткарство на телевизији је про-
чишћена уметност, у смислу да луткар мора да буде сигуран да је сваки 
његов покрет прецизан (Devet 2001: 8). Два изузетно важна аспекта ани-
мације лутке на телевизији су фокус погледа и (када је могуће) синхро-
низација усана. Тако, док у позоришту постоје конвенције и тричетврт 
окренути ликови могу да разговарају, на екрану покрет од четвртине 
инча луткине главе мења њен фокус потпуно (Engler 1980: 5).

Већа захтевност телевизије у погледу прецизности и детаља луткарске 
анимације, на коју реферирају претходна тврђења луткара практичара, 
имплицира да играње пред камером има и предности. Једна од њих је 
способност камере да показује и мале гестове који никад не би могли 
бити виђени на позорници (то је разлог због кога филмски критича-
ри саветују да филмска глума мора бити сведенија)(Bordwel 1986: 133). 
Филмски луткари имају много више слободе да изразе луткин став ма-
лим, прецизним гестовима, који се понекад губе са живом публиком у 
позоришту (on Camera 1990: 2).

Сматрамо да је поменути потенцијал представљања лутке на екрану 
важан за њено испуњавање развојне функције, посебно када су у пи-
тању когнитивне способности детета и његово визуално опажање. „ТВ 
техника омогућује луткин крупан план, као што издваја и детаљ (сатић 
на Аћимовом длану) – за разлику од презентације лутке у позоришту.“ 
(Belogrlić 1984: 117) Могућност издвајања појединих детаља на слици 
не би требало мешати са својствима телевизијске слике која је, по Мек 
Квину: „(...) више гестикулациона него детаљна.“ (Mek Kvin 2000: 21).

Немачки луткар Албрехт Розер сматра да посебни захтеви које пред 
луткара поставља телевизија, и после мукотрпног и дуготрајног истра-
живања, ограничавају његову перфектност анимирања коју постиже у 
позоришту. Иако су ликови које је оживљавао на телевизији били веома 
исцртани, чак потцртани и иако је њима постизао одличне ефекте и 
лепу анимацију, Розер није био задовољан јер није успевао да оствари 
целу представу. Марионета је најтежа за рад на телевизији. Следећи тип 
лутака по погодности за рад је лутка на штапу, са којом је луткар фи-
зички повезан, покушавајући да ухвати динамику и брзину из цртаних 
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филмова. Најбоље ефекте Розер је постизао са ручним луткама, јер када 
се лутка директно анимира руком, луткар над њом има највећу контро-
лу (Barclay 1988). Розеров став да је за уметничку анимацију неопходна 
директна, непосредна веза луткара и његовог инструмента, од великог 
је значаја за теорију телевизијске глуме лутком. 

Розер, сећајући се Боба Земекиса као чудесног редитеља који је изузет-
но разумео потребе и способности луткара и знао да их искористи на 
најбољи начин, упућује на још један елемент неопходан за уметнички 
успех телевизијских луткарских програма: на редитеља који познаје 
луткарство (Barclay 1988). Чињеница да многи телевизијски редитељи 
не познају глумачку уметност анимирања лутке, утиче да инстинктив-
но примењују правила рада са драмским глумцима, што се директно 
одражава на естетску вредност луткарског програма, сматра амерички 
луткар Глин (Edwards 1987: 35). Луткарски редитељи су неопходни на 
снимању, по америчком луткару Ларију Енглеру, пошто телевизијски 
нису специјалисти за анимацију лутака (Engler 1980: 6).

Мишљења Розера, Глина и Енглера сугеришу да је за редитеље луткар-
ских телевизијских програма, као и за глумце, неопходно посебно лу-
ткарско образовање и вештина да би могли да остваре уметничке резул-
тате. Луткари америчког луткарског редитеља Џима Хенсона вежбали 
су бар једну годину да би овладали синхронизацијом покрета усана и 
говора лутке, а две године да би савладали дочаравање главног каракте-
ра лутке (Sesame Street’s Muppets: Make-Believe with a Core of Reality 1981: 
4-7). Зато су искусни и вешти луткари Џима Хенсона били изузетно ус-
пешни у представљању карактера луткарских ликова и својим луткар-
ским сензибилитетом понекад успевали да епизодни ликови постану 
главни (The Art of the Muppets 1980: 6-16).

Подвојеност функција глумца луткара на глумца (који лутки дарује глас) 
и луткара (који анимира лутку) у свету је карактеристична за почетке 
луткарских телевизијских програма за децу. Код нас, на ТВ Београд, та 
пракса се задржала до данашњих дана (о чему сведочи пример Шумске 
школе, последње луткарске серије ТВБ, емитоване 2008/2009. године). 
У процесу рада су се прво снимали луткарски дијалози, а затим су се 
на фону снимљених дијалога оживљавале лутке, иако је такав поступак 
негативно утицао на уметничку вредност глуме лутком4. Фундаментал-

4 Тако се практично елиминише једна од најзначајнијих способности редитеља – да под-
стакне глумце да приликом снимања буду спонтани, да радња делује самоникло. А „ако 
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ну разлику између наше и стране телевизијске продукције представља 
чињеница да у страним продукцијама, по правилу, један исти глумац 
луткар и говорно карактерише и оживљава лутку (сукцесивно), однос-
но, он је стваралац комплетног луткарског лика. Праксу наших луткара 
да се звук снима претходно, а да луткари на самом снимању само ани-
мирају лутке, познају и стране, богатије продукције, али само у случаје-
вима када претерана физичка оптерећеност заиста онемогућава лутка-
ра да синхроно говори и анимира лутку.

У нашој луткарској телевизијској пракси није физички напор био глав-
ни разлог за одвајање говорних и аниматорских функција луткара, већ 
процена уредника и редитеља да глумци-луткари нису у могућности 
да подједнако успешно дочарају глас лутке као њихове драмске колеге. 
Следећи цитат из листа „Политика“ односи се на позоришну представу 
„На слово, на слово“, али пошто су у њој играли исти глумци и луткари 
као и у истоименој серији ТВ Београд и режирала је иста редитељка, 
може се узети у прилог тезе да су за додељивање гласовне карактериза-
ције луткарских ликова, драмским глумцима, можда постојали и објек-
тивни разлози. „Поред Миће Татића овој представи много доприносе и 
гласови наших познатих глумаца, од покојног Дејана Дубајића до Доб-
риле Матић и Љубише Бачића, који бриљантно глуме својим гласови-
ма. Тако је уметнички колектив Малог позоришта – чији су чланови 
савесно и зналачки анимирали лутке – могао да види колико се нијан-
сирањем гласова може унапредити, оплеменити и подићи луткарско 
позориште.“(Мало позориште �949-�979 1979: 40) Зато је за вештину 
анимације луткара било само речи хвале, као у изјави редитељке Бе-
логрлић: „Простудираним, тананим покретом у вештим рукама водича 
– лутком се постиже изузетан уметнички домет.“(Belogrlić 1984: 117).

Луткари ТВ Београд додељивање говорне карактеризације лутке драмс-
ким глумцима нису доживљавали као професионалну деградацију. Тако 
је Кора Ајхер изјавила да је поменута пракса била за њу добродошла, 
јер јој је било много лакше да само анимира лутку. Она са искреним 
дивљењем говори о драмским глумцима који су говорно интерпрети-
рали њене лутке: „Зозон је, да кажем и то, веома успела лутка. Морам 
поменути његов глас Татјану Лукјанову – која га дивно представља.“ 
(Опачић 1971). 

призор нема унутрашње драматике ништа неће помоћи визуелне илустрације и мон-
тажне атракције“ (Петрић 1971: 86). 
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Једно од обележја глуме лутком, у свим медијима, па у и телевизијс-
ком, које чини ову професију мање атрактивном и посредно јој сни-
жава друштвени статус, јесте „невидљивост“ луткара, односно његова 
анонимност5. Међутим, Кора Ајхер и Лепојка Јовановић су, на питање 
новинара да ли им смета анонимност њиховог посла, одговориле: „Ни-
мало. Радити за децу, ту дивну, захвалну публику, велико је задовољс-
тво. Када знамо да су деца задовољна анонимност нам заиста не пада 
тешко.“ (Деца хоће Плинковицу и Плонковицу, 1966). Напротив, оне ис-
тичу да је глумац-луткар у предности над драмским глумцем: „Глумац 
на позорници стари, мора да се мења, временом нема ништа ново да 
каже. Ми, са нашим луткама увек остајемо младе. Можемо бити деца, 
птице, мачке, бебе, можемо бити све што радује децу. И што никада не 
стари. Не морамо се понављати. Увек можемо рећи нешто ново.“ (Опа-
чић 1971).

Све до сада наведене теоријске поставке о глуми лутком на телевизији 
имају заједнички именитељ: све се односе на историјски превазиђену 
етапу телевизијског луткарства (а која је важила за продукцију Телеви-
зије Београд до 1990. године) – на играње луткама пред камерама и за 
камеру (као замену за публику).

Ново техничко помагало у луткарској анимацији на телевизији, мони-
тор у функцији контролора луткарског перформанса пред камерама, 
уноси нове, не само техничке вредности, али и тешкоће и ограничења 
(Монитор није коришћен у раду луткара са ТВ Београд.) Први пут на 
телевизији луткар на монитору може да види извођење тачно онако 
како ће га и публика видети, али то има за последицу да луткар, у про-
цесу глумачке креације, веома ретко гледа директно у своју лутку, већ 
у резултат анимације који се види на екрану (Bacon 1997: 99). Многи 
луткари сматрају корисним да баце поглед на своју лутку кад раде са за-
мршеним реквизитима, истиче Лари Енглер, потврђујући да луткар ра-
дећи са монитором само у изнимним случајевима посматра игру своје 
лутке. (Engler 1980: 6) На тај начин, луткар губи непосредан визуелан 
контакт са својом лутком, али и контакт и глумачку размену са парт-
нером своје лутке, другом лутком, односно луткарем који је оживљава. 

5 Статус луткара и глумаца на екрану није био еквивалентан ни у најразвијенијој филм-
ској и телевизијској индустији: у Америци се тек 1985. године луткарима на екрану дају 
иста права као и глумцима, а и то под утицајем комерцијалних уговора у тој индустрији. 
Филмски луткари имају много више слободе да изразе луткин став малим, прецизним 
гестовима који се понекад губе са живом публиком (on Camera 1990: 2).
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Сматрамо да таква игра може негативно да утиче на луткара, код кога 
се на тај начин смањује осећај за колективну игру и интеракцију, које 
су неопходни елементи сваке позоришне, па и луткарске игре. Може се 
рећи да у оваквим случајевима луткар игра са видео монитором, уместо 
да игра, као што је природно, са својим партнером (жива публика је и 
иначе искључена на телевизији, ако се под њом не подразумева снима-
тељска екипа) (on Camera 1990: 2). Такође, играње луткама пред мони-
тором може да додатно отежа рад: ако монитор не окреће снимљено и 
даје слику као у огледалу, луткар мора да игра супротно од мониторске 
слике да би одговорио на друге радње у кадру (on Camera 1990: 2-3).

Играње лутком пред мониторима има и своје предности. У неким слу-
чајевима, када је немогућност играња са партнером оправдана технички 
изузетно сложеним условима анимације лутака, употреба монитора је 
веома корисна (на пример, у серији „Панична станица“, лутке имају сло-
жене механизме оживљавања које луткар покреће и рукама и ногама, 
тако да са другом лутком једино може да комуницира преко монитора). 
(Duffel 1989: 95) Употребу монитора у добром светлу види и Керол Спи-
ни, који је у Улици Сезам анимирао Велику птицу. Он је изјавио да људи 
који раде на телевизији имају преимућства, јер могу да изучавају свој 
рад на мониторима, и да је кад год код куће радио представу без мони-
тора, то било толико лоше да није могао да гледа њен снимак. Пошто 
луткари на мониторима виде све што су урадили, нема оправдања ако 
то не изгледа добро. Резултат играња пред мониторима је саморежија, 
луткар види нешто и одмах то мења, у ходу, сам, без инструкција ре-
дитеља, сматра амерички луткар Ерик Јакобсон, жалећи једино што је 
природа посла таква да, не само да нема могућности за вишенедељно 
истраживање, већ добија само неколико минута. Позитивна последица 
таквог начина рада је да су луткари научили да буду ефективни и да 
праве компромисе управо кад је то неопходно (Devet 2001: 8).

Глумачко анимирање лутке на телевизији разматрали смо у немедијати-
зованом облику који подразумева непосредан контакт луткара и лутке, 
без додатних техничких посредника. Директна, непосредна веза лутка-
ра и његове лутке, од фундаменталног је значаја, сматра Елена Владова. 
Глумачка уметност оживљавања лутке у основи се заснива на изграђи-
вању везе између глумца и његове лутке (Владова 2006: 10). Колико год 
да се, у складу са духом времена у коме игра, мења рефлексија о глумцу 
са лутком и глуми лутком, основна веза глумца и лутке остаје непро-
мењена, пошто је у њој заложен принцип везе човека са инструментом, 
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са материјалним и са уметношћу, то јест, са духовним (Владова 2006: 
14). Немачки теоретичар, Фриц Ејхлер уверен је да је вредност позо-
ришта лутака у стваралачким тренуцима који произлазе из односа из-
међу аниматора и лутке (Eichler1937: 78).

Сматрамо да се стваралачким и непосредним односом луткара и лутке 
остварује највиша вредност глумачке уметности анимирања лутке на 
телевизији. Новији и све заступљенији облици продукције луткарских 
телевизијских програма, у којима не само да не постоји непосредна веза 
луткара и лутке, већ је и лутка сама посредована на најразличитије на-
чине (најчешће је компјутерски генерисана), доводе до нестајања глу-
мачки анимиране лутке и глумачке уметности њеног оживљавања на 
телевизији. 
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THE ART OF ACTING By PUPPET ON TELEVISION
summary
This paper aims to define the art of acting by puppet on television, its char-
acteristics and specifics.There is no significant aesthetic difference between 
the art of acting by puppet on television and in theatre. Theoretical writings 
about television puppetry are focused on the impact of television technology 
on animation of puppets. The art of acting by puppet on television implies 
that the puppets are animated in real time. Puppet animation can be re-
corded, edited and broadcast in order to be presented to the audience, but 
the technology should not be used to animate the puppets. The positive im-
pact of television technology is: television has a rapport with the audience, 
which is not possible in the theatre, its close-up has a suggestive power and 
achieves intimacy with the child spectator and accomplishes a therapeutic 
function. Since television puppeteers have much more freedom to express 
puppet statement by small, precise gestures, we consider that the puppet’s 
ability to represent things on television is very important for the cognitive 
and visual development of a child spectator. It is also very important that 
all of the researchers in the theory of puppetry and puppeteers insist on di-
rect, human contact of puppeteer with puppet: the puppet master must feel 
close connection and contact with his puppet and he must be aware of the 
kinesthetic continuum. The paper confirms the assumptions: the art of act-
ing by puppet on television advances the cognitive and visual development 
of a child spectator and accomplishes a therapeutic function; by creative and 
direct human contact of puppeteer with puppet, the highest value of the art 
of acting by puppet on television is achieved.

Key words
television puppet, television puppeteer, puppet animation on television, act-
ing, art, puppet animation


