
С
ТУ

Д
ЕН

ТС
КО

Г 
КУ

ЛТ
УР

Н
О

Г 
Ц

ЕН
ТР

А
 К

РА
ГУ

ЈЕ
ВА

Ц
О

 Р
ЕА

ЛИ
ЗО

ВА
Н

И
М

 П
РО

ГР
А

М
И

М
А

 
ЈА

Н
УА

Р–
Д

ЕЦ
ЕМ

БА
Р

20
17

+

ИЗ
ВЕ

Ш
ТА

Ј



музички програм 005
филмски програм 059
ликовни програм 071

књижевни и говорни програм 109
позоришни програм 157
фолклорни програм 171

хорски програм 197
медијатека и читаоница 201

сарадње и техничка подршка 205
награде 213

00
2



са
др

жа
ј +

   
   



00
4



м
уз

ич
ки

пр
ог

ра
м+



Н
ов

а 
м

уз
ик

а 
—

 С
аш

а 
М

ир
ко

ви
ћ 

− 
ви

ол
а 

Вл
ад

им
ир

 Б
ла

го
је

ви
ћ 

− 
ха

рм
он

ик
а

+ Среда, 25. јануар у 2000

Контакт галерија СКЦ-а
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На програму су била дела српских композитора: Иване Стефановић, Светлане Савић, Стевана Ковача Тикмајера, Ане 
Гњатовић, Зорана Ерића, Милорада Маринковића.

Саша Мирковић, виолиста, рођен је у Чачку 1980. год. Основно и средње музичко образовање стиче у Школи за 
музике таленте у Ћуприји, након чега завршава основне и магистарске студије на Факултету музичке уметности у 
Београду, где је тренутно на завршној години докторских студија. Током школовања професори су му били угледни 
педагози − Петар Ивановић, Панта Величковић, Ђерђ Зазровић, Томислав Милошевић и Дејан Млађеновић.

Активан као солиста и као камерни музичар, са посебним афинитетом за савремену уметничку музику, oдржао је 
велики број реситала и камерних концерата. Као солиста, члан гудачког квартета и члан оркестра, учествовао је на свим 
важним манифестацијама у Србији (БЕМУС, Трибина композитора...), као и на концертним турнејама у иностранству. 
Његово досадашње професионално ангажовање укључује позицију лидера секције виола у Ансамблу за нову музику, 
Ансамблу Арте, Београдском гудачком оркестару Душан Сковран, Београдском камерном оркестару Љубица Марић, 
Камерном оркестру, као и сарадњу са Оркестром Жебељан и Београдском филхармонијом. Такође, наступао je у оквиру 
квартета Kontradance и Кон-траст. Саша је члан и соло виолиста регионалног No Borders Orchestra. Премијерно је извео 
велики број дела, које су за њега писали и посветили му домаћи и страни композитори, како за соло инструмент тако и 
за виолу и оркестар.

Саша Мирковић је добитник великог броја првих и специјалних награда, међу којима се истиче Прва награда на 
такмичењу Таленти за 21. век у Словачкој, која му је дала прилику да наступа као солиста са словачким камерним 
оркестром под управом виолинисте Богдана Вархала. Добитник је и више специјалних признања за извођење 
савремене музике. Ангажован је као професор на Филолошко-уметничком факултету у Крагујевцу.

Владимир Благојевић је рођен 1980. године у Крагујевцу. Нижу и средњу музичку школу завршио је у родном граду 
у класама Слободана Станића и Војина Васовића. Дипломирао је 2004. и магистрирао 2007. године на Високој школи за 
уметност у Берну (Швајцарска) у класи Теодора Анцелотија, једног од најпрестижнијих светских уметника на хармоници. 
Поред многобројних првих и специјалних награда на домаћим такмичењима, Владимир Благојевић је лауреат великог 
броја интернационалних такмичења за хармонику међу којима су најзначајнији: Premio di Citta di Castelfidardo у Италији 
1995; Светски куп у Швајцарској 1996; Grand Prix у Француској 1997; Premio di Citta di Castelfidardo у Италији 1997. и 1998; 
Светски трофеј у Андори 1997; Светски Трофеј у Италији 1998. Био је финалиста такмичења Chain за све инструменте, у 
Варшави 2003. године.

Носилац је награде Фондације All Fellows из Базела за изузетно солистичко уметничко деловање и развој савремене 
музике, а 2004. постаје стипендиста фондације Friedl-Wald из Цириха.

Владимир Благојевић од календарске 2014. носи звање доцента на Филолошко-уметничком факултету Универзитета у 
Крагујевцу. Његови студенти данас остварују значајне успехе на домаћим и међународним такмичењима.

Последњих петнаест година Владимир Благојевић је активан на концертном подијуму као солиста и камерни музичар 
у Немачкој, Швајцарској, Италији, Белгији, Холандији, Француској, Португалији, Аргентини, Аустрији, Шпанији, Јерменији, 
Грузији, Србији, Босни и Херцеговини, Македонији... Наступао је у водећим светским концертним просторима као што су: 
Берлинска филхармонија, Вигмор хол у Лондону, Франкфуртска Опера, Циришка Опера, Театар Колон у Буенос Ајресу, 
ККЛ у Луцерну, Koncertgebau у Амстердаму, Минхенска опера итд. Сарађивао је са многим познатим инструменталистима 
као што су: Петру Луга, Rachel Colly, Томас Деменга, Matthias Arter и многим другим. 

Посебно се издвајају концерти са оркестрима: са Симфонијским оркестром РТВ Бајерна у Минхену и Берлину, 
са Симфонијским оркестром РТВ Баден-Виртенберга у Фрајбургу, Штутгарту, Бриселу и Берлину, са Симфонијским 
оркестром РТВ Хесена у Паризу и Франкфурту, са Ансам6лом Студио 6 у Радио Београду са директним преносом на 
РТС DIGITAL…

Један је од кооснивача колектива Студио 6, 2012. године, ансамбла који чине истакнути уметници из целе Србије, а чија 
се делатност фокусира на извођење савремене уметничке музике. До сада је снимио преко 20 композиција гостујући у 
различитим студијским пројектима.

Посебно га интересује заједнички рад са многим познатим композиторима као сто су Matthias Pintscher, Pierre Boulez, 
Matthias Arter, Мирослав Срнка, Wolfgang Rihm, Richard Berret, Oscar Bianchi, са којима је сарађивао на креирању нових 
дела за хармонику или за хармонику у ансамблу. На тај начин Владимир Благојевић се континуирано залаже за развој 
овог инструмента и у правцу његовог интегрисања у светску оркестарску и камерну музику. Тако је премијерно извео 
педесетак нових композиција као солиста и у оквиру поменутих камерних састава.

М У З И Ч К И  П Р О Г РА М
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У оквиру циклуса Jazz Monday, у понедељак 30. јануара наступали су Немања 
Ристовић - бас гитара, Аца Пејчић - клавијатуре, Саша Ранковић - бубњеви 
и новосадски гост Воја Савков - саксофон. Публика је могла да чује фину 
селекцију композиција композитора заслужних за формирање поджанра 
музичког магната званог џез, додавши му епитет модеран. Пошто се појам 
модерног мењао временом, овај састав је свирао нумере различитих модерних 
аутора као што су Пет Метини, Кит Џарет, Фреди Хабард и други...

+ Понедељак, 30. јануар у 2200

Контакт галерија СКЦ-а
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+ Петак, 10. фебруар у 2200

Контакт галерија СКЦ-а

Jazz Monday 
— That old modern jazz

Концерт 
— Ана Ћурчин 

Концерт Ане Ћурчин одржан је у петак 10. фебруара са почетком у 22 часа, у 
Контакт галерији СКЦ-а.

Ана Ћурчин је кантауторка рођена у Багдаду, одрасла у Москви, која живи 
и ради у Београду. Њена музика је нежна и модна, тиха и мелодична, бучна и 
ритмична, лелуја кроз indie-rock и фолк и кокетира са амбијентом и блузом. Ана 
активно свира од децембра 2012. године, наступа соло или са бендом, а њену 
музику публика је могла да чује у Србији, региону и широм Европе. Учествовала 
је на престижном Waves Festival-у у Бечу, као и на фестивалу МЕНТ у Љубљани. 
Почетком 2015. године отворила је нову сезону концерата у легендарном 
Студију 6 Радио Београда и представила публици нов бенд (Горан Антовић, 
Марко Цветковић и Благоје Недељковић, касније им се прикључује и гитариста 
Томо Бензон). 

У јануару 2016. године, Ана Ћурчин објавила је свој први студијски албум 
под називом Sketches of Belonging, а прва два сингла, за која су снимљени и 
видео спотови, су песме Remain Calm и Unknown. Велику пажњу јавности Ана 
Ћурчин изазвала је сарадњом са традиционалним Ансамблом Коло и песмом 
Ластавице, ласто која је објављена крајем лета прошле године. 

Бенд је донео нову димензију Аниној музици и омогућио визуелизацију 
њених песама у главама пажљивих слушалаца. Беспрекорна али ненаметљива 
свирка њене групе (...) чини песме још изражајнијим него што већ јесу. 

Срђан Страјнић, Поезика, 2016.

М У З И Ч К И  П Р О Г РА М
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У оквиру циклуса Jazz Monday одржан је концерт ауторских композиција 
Павле Попов квартета у саставу: Аца Пејчић - саксофон, кавал, клавир, Немања 
Ристовић - бас гитара, Саша Ранковић - бубањ, Павле Попов − гитара.

Павле Попов је композитор и оснивач бенда. У сарадњи са својим колегама 
представио је ауторске песме у инструменталним аранжманима.

+ Понедељак, 13. фебруар у 2200

Контакт галерија СКЦ-а

+ Петак, 17. фебруар у 2200

Контакт галерија СКЦ-а

Jazz Monday 
— Павле Попов квартет

Концерт 
— Ларска 

Ларска је вокално/инструментални бенд из Крагујевца.
Почетком јануара 2015, Лука Стоисављевић (бас/вокал) и Душан Лазић (бубњеви) 

почињу са стварањем ауторске музике. Назив бенда произашао је из игре слогова 
речи СКАЛАР – физичка величина која није одређена правцем и смером, већ само 
интензитетом, чиме се бенд води и данас, без притиска и услова да њихова музика 
буде уско жанровски одређена. Касније се бенду придружује Филип Станковић (бас) 
чиме новонастали тројац, који чине две бас гитаре у експерименту са разним ефектима, 
енергичним ритмом и вокалом, добија карактеристичан звук, који је публика врло брзо 
запазила након чега су се бенду указале прилике да наступа као предгрупа на разним 
концертним манифестацијама у Крагујевцу и другим градовима у Србији, са познатијим 
бендовима: Бјесови, Кбо!, Канда Коџа и Небојша, Irie Fm, Thimble, Фитнес, Шпајз!…

Почетком 2016. настају и први самостални снимци у крагујевачком студију 
Чешњак, и први сингл Графт, марта 2016. Поред 180 бендова, бенд Ларска је 
успео да се пласира у полуфинале, након тога и у финале БУНТ Рок Фестивала 
(РТС), где им је треће место измакло за један поен. Убрзо је уследио наступ 
на Београдском манифесту, као и још пар учешћа на фестивалима за 
неафирмисане бендове у Чачку. На шестом БАРФ-у (Београдски ауторски рок 
фестивал), децембра 2016. поред 90 бендова, бенд односи прву награду.

Почетком септембра 2016. на место другог басисте долази Душко Јовановић, 
тако да тренутну поставу чине: 

Душан Лазић (бубњеви), Лука Стоисављевић (бас/вокал), Душко Јовановић (бас).
Слушаоци су могли да чују сличности и различите утицаје бендова жанрова 

− alternativ rock/grunge/stoner/new wave/psychedelic/noise-a.

М У З И Ч К И  П Р О Г РА М
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+ Петак, 24. фебруар у 2200

Контакт галерија СКЦ-а

Концерт 
— Zanzara

Трио Занзара чине Lucio Tasca − гитара, Federiko Pozzer− 
клавир, Александар Шкорић − бубњеви.

Музички језик бенда Zanzara представља синтезу личних 
прича сваког члана трија, традиције џез музике и катарзичне 
моћи момента. Радећи у оквирима садашњег тренутка, они 
користе композиције као материјал спреман за обликовање у 
зависности од воље чланова.

Публика је имала прилику да на концерту види процес 
сталне метаморфозе креативног тока и истраживања међу 
музичарима.

М У З И Ч К И  П Р О Г РА М
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+ Понедељак, 27. фебруар у 2200

Контакт галерија СКЦ-а

Jazz Monday 
— Thrill Seeking Polymers

Крагујевачки бенд Thrill Seeking Polymers, у свом несвакидашњем 
музицирању, спаја аутентичну руралну музику света и џез стандарде. 
Често користе и музичке зачине филтриране кроз призму математике 
филозофије. Thrill Seeking Polymers, за све љубитеље квалитетне живе 
музике: Аца Пејчић (саксофон, кавал, клавир), Саша Ранковић (бубањ) 
и Јован Јовановић (гитара).

М У З И Ч К И  П Р О Г РА М
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+ Петак, 10. март у 2200

Контакт галерија СКЦ-а

Концерт 
— Eyot 

Нишки састав Eyot, један од најзапаженијих српских бендова на светској 
џез сцени, представио је крагујевачкој публици четврти студијски албум 
Innate. Објављен је недавно у издању њујоршке куће Ninety and Nine 
records. Албум је снимао и миксао легендарни продуцент и музичар Stive 
Albini, који је прославио Нирвану, PJ Harvey, Pixies. Посебну драж Innate је 
добио захваљујући аналогном формату у коме је снимљен.

Еyot су: Дејан Илић (клавир), Слађан Миленовић (гитара), Милош 
Војводић (бубањ) и Марко Стојиљковић (бас гитара). Њихова музика спаја 
културу џеза и рока, софистицираност класичног клавира, психоделичне и 
амбијенталне музике и елементе источноевропског фолклора.

М У З И Ч К И  П Р О Г РА М
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Matter of fact је мултимедијални пројекат српске композиторке и звучне уметнице 
Светлане Мараш. У свом раду, током година, она је показала велико интересовање за 
однос између музике и текста што је резултовало радиофонским и електро-акустичким 
делима у којима употребом cut-up метода првенствено испитује потенцијал фузије 
говорног језика и организованог звукa.

Овај рад је настао коришћењем многобројних интервјуа направљених са 
уметницима/уметницама широм света. Фрагменти ових интервјуа извучени су из 
оригиналног контекста да би се направиле нове композиције које богате семантичком 
амбиваленцијом, пружају могућност вишеструке интерпретације.

Matter of fact је прича о индивидуи у доба рапидног технолошког развитка и 
драстичних социо-политичких промена, о егоцентризму модерног света.

Matter of fact чини 5 композиција: Myself, People,Society, Depression, Differences.
Рад је премијерно представљен на фестивалу CTM, у Берлину 2016. године.
Издање ДВД-а подржао је Град Крагујевац.
Светлана Мараш (1985) је композиторка и звучна уметница из Србије. Годинама 

уназад активна је на пољу експерименталне музике код нас и у иностранству. Студирала 
је композицију у Београду и усавршавала се на курсевима и радионицама широм света 
(Mozarteum Summer Academy, KlangKunstBuhne - UDK Berlin, Bang on a Can Institute, Columbia 
University), а магистрирала је у Медијској лабораторији Aalto Универзитета у Хелсинкију, 
где је и радила као научни сарадник. Двострука је добитница стипендије Фонда за Младе 
таленте за студије у иностранству. Прва је добитница стипендије (fellouship) из Србије 
за студије композиције на Bang on a Can летњем институту, где је радила са Дејвидом 
Лангом, предавачем на Јејлу и добитником Пулицерове награде за музику.

Рад Светлане Мараш обухвата поље нове музике и саунд арта и креће се од 
перформанса преко интерактивних инсталација до електро-акустичних композиција и 
разних других форми звучне уметности. Светлана је добитница награде Витомир Богић, 
коју додељује Радио Београд, за најбољег младог радиофонског ствараоца 2012. године. 
Од 2016. управља Електронским студиом Радио Београда.

Своје радове је представила у Мултимедијалном центру Gantner (Bourogne), Onassis 
Културном центру (Атина), Музеју савремене уметности (Београд), Фестивалу савремене 
музике у Хадерсфилду, Међународном музичком институту (Дармштат), MOTA - Museum 
of transitory art (Љубљана), Излогу Сувременог звука (Загреб), CTM фестивалу (Берлин), 
на конференцијама The Global Composition (Дармштат), ICMC (Њујорк) и ICEA - International 
Symposium of Electronic Arts (Дубаи), на Orpheus Институтуту за музичко истраживање 
(Гент), и на многим другим местима широм света. Иза себе има неколико стручних 
публикација на енглеском језику.+ 

Ут
ор

ак
, 1

4.
 м

ар
т 

у 
20

00

Ко
нт

ак
т 

га
ле

ри
ја

 С
КЦ

-а

М
ул

ти
м

ед
иј

ал
ни

 п
ро

је
ка

т 
 —

 M
at

te
r o

f f
ac

t, 
С

ве
тл

ан
а 

М
ар

аш



01
4

+ Понедељак, 20. март у 2200

Контакт галерија СКЦ-а

Jazz Monday 
 — Funky fishes

Оснивачи некадашњег фанк бенда Seven for 
You, Макс и Ксенија Кочетов, након осам година 
паузе, поново су активирали пројекат Fanky 
fishes. Крагујевачкој публици су се представили 
енергичним фанк-соул програмом, и ауторском 
музиком, у понедељак, 20. марта, у Контакт 
Галерији СКЦ-а, од 22 сата. Fanky fishes бенд чине 
професионални музичари богатог искуства: 
Александар Цветковић (бубњеви), Марко Фабри 
(бас), Аца Пејчић (клавијатуре), Иван Радојевић 
(труба), Макс Кочетов (саксофон) и Ксенија Кочетов 
(вокал).

+ Четвртак, 30. март у 2200

Контакт галерија СКЦ-а

Концерт 
 — Браца Вучковић трио
и пријатељи

Џез на много начина дефиниција је музицирања 
којим су се Братислав Вучковић (гитара), Немања 
Ристовић (бас гитара) и Рамон Хамел (бубањ) 
представили кроз свој нови албум ауторских 
композиција − Инспирација. У овој авантури пред 
крагујевачком публиком придружили су им се: 
Аца Пејчић (електрични клавир), Макс Кочетов 
(саксофон), Саша Ранковић (бубањ) и Огњен 
Цогољевић (труба).

М У З И Ч К И  П Р О Г РА М
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+ Четвртак, 6. април у 2200

Контакт галерија СКЦ-а

Концерт 
 — Srđan Ivanović 
Blazin’ Quartet

Џез инспирацију нашли у Амстердаму и Паризу. 
Стижу након наступа у Кини и Тајланду. Blazin Quartet, 
добитници неколико престижних музичких признања 
у Холандији, сјајно су оцењени у европским џез 
круговима. Сарађивали су са култним уметником, 
Рамбо Амадеусом. Ослањају се на ритам и мелодију 
класичног џеза који сенче нијансама електронске 
музике. На концерту ће представити најновији, трећи 
албум, La mer, la pierre, la terre, l’oiseau. Blazin’ Quartet су: 
Кристоф Панзани (тенор саксофон, ефекти), Андреас 
Палузогопулос (труба), Михаил Иванов (бас), Срђан 
Ивановић (бубањ, лап топ).

+ Уторак, 18. април у 2200

Контакт галерија СКЦ-а

Jazz Monday 
 — Чичини чворци 
(Нови Сад)

Још једно у низу сјајних џез вечери уживо.
Чичини чворци, драги новосадски гости, већ су 
познати крагујевачкој публици од раније. Њихов 
концерт је и сада био један вид перформанса и 
показали су нам да је њихова музика тренутак 
креације у садашњем тренутку. Велики познаваоци 
џеза и врсни музичари који чине састав су Немања 
Михаиловић (фагот, вокал), Воја Савков (саксофон), 
Лав Ковач (бубњеви), Борис Хлозан (гитара) и Марко 
Ћурчић (бас гитара), а са њима је гостовао и Аца 
Пејчић (мултиинструменталиста: клавијатуре, кавал, 
саксофон, табла...).

М У З И Ч К И  П Р О Г РА М
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+ Петак, 21. април у 2200

Контакт галерија СКЦ-а

Концерт 
— ИГРАЛОМ

Нишка алтернативна тројка Игралом наступала је у 
Студентском културном центру Крагујевац у петак, 21. 
априла. Том свирком су промовисали свој деби албум 
Погрешна познанства. Игралом чине Марко Томовић 
(бубњеви), Димитрије Симовић (бас и глас) и Младен 
Марјановић (гитара и пратећи вокали). Група нуди микстуру 
енергичне стране американе и западноафричке музике, 
која се олако може категорисати као алтернативна музика.

Албум Погрешна познанства је деби албум групе. 

Снимљен је новембра 2015, у музичком студију 
Шамарчина, у Врбасу (Србија). Дубока тешка фуз гитара 
доноси занимљиву комбинацију рокенрола и assouf-a, 
што је аутентични западноафрички начин свирања 
жичаних инструмената. То је подржано дубоким groovy 
бас линијама. Свирање бубња је најбоље дефинисано као 
креативна употреба афро-фанк битова унутар контекста 
старе школе рокенрола. Речи су на српском, матичном 
језику чланова бенда.

М У З И Ч К И  П Р О Г РА М
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+ Понедељак, 24. април у 2200

Контакт галерија СКЦ-а

Jazz Monday 
— Клавирски трио

24. априла слушали смо џез стандарде у једном од својих базичних 
руха, у форми клавирског трија који чине контрабас, бубањ и клавир. 
На репертоару су били џез стандарди и музика света. Саша Ранковић – 
бубњеви, Иван Станковић – контрабас, Аца Пејчић – клавир.

М У З И Ч К И  П Р О Г РА М
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+ Среда, 26. април у 2200

Контакт галерија СКЦ-а

Концерт 
— Милош Бранисављевић квартет

+ Петак, 5. мај у 2200

Контакт галерија СКЦ-а

Концерт 
— Александар Шкорић дуо

Реч је о првом џез саставу у Србији са вибрафоном као водећим 
инструментом. То је спој традиционалне музике Балкана и џеза 
кроз ауторске композиције и аранжмане Милоша Бранисављевића. 
Бранисављевић је сарађивао са најутицајнијим музичарима данашњице 
у различитим жанровима, од Zildian Mega Drum Project, Dream Theater, 
Silent Film Orchestra, Greg Hopkins, Anthony Salermo jr, до оркестра 
Уједињених нација. Био је диригент Црквеног хора Свети Сава у Њујорку.

Прича о џезу кроз небројено емоција бубњара, Александра 
Шкорића, и саксофонисте, Џона Дајкмана. Упознали су се у Холандији, 
у популарном амстердамском клубу Da Raumte. Вече импровизоване 
музике претворило се у дугогодишњу сарадњу кроз ноте и ритам који 
су им животно важни, као непресушан извор универзалне љубави и 
инспирације.

М У З И Ч К И  П Р О Г РА М
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+ Четвртак, 11. мај у 2200

Контакт галерија СКЦ-а

Концерт 
— Оleg Kireyev Quartet

+ Понедељак, 15. мај у 2200

Контакт галерија СКЦ-а

Jazz Monday 
— Јаm session

Свестрани саксофониста из Русије, Олег Кирејев, светску популарност 
стекао је комбиновањем башкиријских народних инструмената и 
грленог певања у џезу. Његова страст према традиционалној џез 
музици и би бапу, уз музичке зачине фолклора региона, учинила је да 
постане препознатљив међу наијинтересантнијим инструменталистима 
савремене руске џез сцене. Објавио је тринаест албума. Активан је 
широм САД-а, Јапана и Европе.

15. маја на џем сешну учествовали су многи музичари из Крагујевца 
који су претходних година били учесници џез концерата у Студентском 
културном центру.

М У З И Ч К И  П Р О Г РА М
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+ Среда, 17. мај у 2100

Књажевско-српски театар Крагујевац

Концерт 
 — Barcelona Gipsy Balkan 
Orchestra

СКЦ је по други пут угостио овај сјајни састав који је испунио салу 
Књажевско-српског театра до последњег места. Реч је о међународном 
ансамблу, са седиштем у Барселони, који свој особен музички израз 
базирају на: ромској, клезмeр, балканској и медитеранској музици. 
Barcelona Gipsy Balkan Orchestra су: Sandra Sangiao (вокал), Dani Carbonell 
(кларинет), Pere Nolasc Turu (виолина), Mattia Schirosa (хармоника), Julien 
Chanal (гитара), Иван Ковачевић (контрабас) и Stelio Togias (перкусије).

+ Четвртак, 25. мај у 2200

Контакт галерија СКЦ-а

Концерт 
 — Seine

Seine је настао као младалачки кантауторски музички израз Ивана 
Шчапеца, гитаристе и текстописца ноиз-поп групе Власта Попић. 
Након многих година експериментисања у разним бендовима, 
средњеевропске турнеје, једног албума и неколико запажених хит 
синглова, Шчапец и екипа представили су се крагујевачкој публици у 
свом дарк-пост-фолк издању. Seine су: Димитриј Мекотановић (бубањ), 
Иван Гробенски (бас) и Иван Шчапец (гитара, глас).

+ Понедељак, 29. мај у 2200

Контакт галерија СКЦ-а

Jazz Monday 
 — Музика света

У низу сјајних живих џез свирки понедељком, пијаниста Аца Пејчић, 
са својим гостујућим музичарима, свирао је аутентичну руралну музику 
света у споју са џез стандардима.

+ Петак, 9. јун у 2200

Летња сцена СКЦ-а

Концерт 
 — Brazillian Jazz Collectiv, 
вокал Сања Марковић

Brazillian Jazz Collectiv чине врсни београдски музичари које сјајним 
вокалом предводи Сања Марковић. Њиховим наступом СКЦ Крагујевац 
отвoрио је своју летњу позорницу. Љубав према бразилској музици, 
џезу и музици уопште у овом пројекту ујединила је: Сању Марковић 
(вокал, гитара пандеиро), Александра Јаћимовића (тенор саксофон), 
Филипа Булатовића (клавир), Бранка Марковића (бас) и Луку Јовичића 
(бубњеви). 

Brazillian Jazz Collectiv свирао je у оквиру Интернационалног дана џеза 
на Тргу републике, Arlemm фестивалу у Ариљу, ДКСГ-у, манифестацији 
Бразил у Београду и редовно наступа по београдским џез клубовима.

М У З И Ч К И  П Р О Г РА М
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+ Понедељак, 12. јун у 2200

Летња сцена СКЦ-а

Jazz Monday 
— Матрас

Састав Матрас постоји од 2016. године. Чине га Александар 
Петровић (гитара), Владан Вељковић (клавир) и Никола 
Радојичић (бубањ). Они свирају џез музику – џез стандарде (у 
оригиналним аранжманима) и ауторске композиције. Њихову 
музику одликују утицаји модерних елемената како џеза тако и 
других музичких праваца на бази џез традиције. 

М У З И Ч К И  П Р О Г РА М
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+ Петак, 16. јун у 2200

Летња сцена СКЦ-а

Концерт 
— Бојана Вунтуришевић, 

промоција албума Даљине

Већ позната на сцени као вокал бенда Сви на под, Бојана 
Вунтуришевић, овом приликом наступала је као моћан вокал у 
свом соло музичком пројекту. Реч је о модерном поп звуку са дозом 
ненаметљиве и разумљиве електронике. 

Бојана нам представља свој соло пројекат и албум Даљине. 
Ово издање на јављено је још у марту, синглом Кесе етикете, 
који се може наћи и у физичком издању. Многобројна публика 
је скандирала и знала речи готово свих нових нумера са албума 
Даљине, а Бојана нам је отпевала и песме по којима је памтимо из 
састава Сви на под у неким новим аранжманима. 

Иван Бамби Мирковић и Марко Милошевић МКДСЛ су изузетан 
двојац познат на нашој електронској и рокенрол сцени и Бојанини су 
дугогодишњи сарадници који су је пратили на наступу.

М У З И Ч К И  П Р О Г РА М
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+ Среда, 21. јун у 1900

Велики парк (код фонтане)

Светски дан музике 
— Аделис (Француска) 
— Крагујевачко певачко друштво

М У З И Ч К И  П Р О Г РА М
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Поводом Светског дана музике, представили смо сјајну Аделис и Крагујевачко певачко друштво. Познати по креирању 
ведрог штимунга, остављајућу публици увек добре музичке успомене, Аделис и КПД, овога пута, припремили су најбоље 
ноте госпела, филмских композиција и џеза.

На концерту, који се одржао на простору Великог парка, наступали су Крагујевачко певачко друштво са пројектом 
Summertime и француска кантауторка.

Смисао ове музичке манифестације, која се сваког 21. јуна одржава ван уобичајених концертних простора − на јавним 
местима, трговима и парковима, у више од 100 земаља широм света, јесте да разни музички стилови и жанрови допру 
до најширег круга слушалаца. Идеја је да се музичари охрабре да изађу на улице, као и да сви концерти буду бесплатни.

Глас, клавир и семплер, довољни су француској кантауторки Аделис да својим поетичним текстовима и шармантним 
наступом на суптилан начин дочара мала и једноставна задовољства свакодневнице.

Аделис на савремен начин наставља традицију француске шансоне, мешајући је са утицајима класичне музике и 
џеза. Композиције ове оригиналне пијанисткиње и певачице меког гласа без сумње подсећају на чувену француску 
кантауторку Барбару. Аделис иза себе има три издања (Danse P’tite Fille, Le Sel, Tactile), европске турнеје (Немачка, Данска, 
Швајцарска, Чешка), али и запажене концерте у Паризу, где је наступила као предгрупа Жан-Лују Оберу, предводнику 
култног француског рок бенда Téléphone.

Крагујевачко певачко друштво се као млад, али професионално веома зрео хор, квалитетом наметнуо на музичкој 
уметничкој сцени града као један од најзанимљивијих новитета.

Хор је основан 2014. године. Уметнички руководилац је Ђорђе Цатић, а чланови хора су љубитељи хорске музике. 
Брзо су се доказали бројним наступима, концертима и наградама.

Неки од запажених наступа били су на крагујевачком ОКТОХ-у, на такмичењу Хорови међу фрескама, на ком освајају 
прву награду, а у Белорусији на Међународном православном хорском фестивалу Каложска Благовест, у граду Гродно, 
2017. године освајају треће место.

Веома промишљено и сигурно раде на себи и својој жељи да допринесу културном животу Крагујевца али и читавог 
региона. Њихов наступ са Крагујевачким оркестром на ком је изведем Моцартов Реквијем 2016. године проглашен је 
културним догађајем године, а свакако је био и најпосећенији.
КПД са пројектом Summertime, који чини интересантан програм џез, евергрин, госпел и филмске музике обележили су 
овогодишњи Светски дан музике 21. јуна у Великом парку. А од септембра 2017. године свој рад хор наставља у склопу 
Студентског културног центра Крагујевац.
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+ Понедељак, 26. јун у 2200

Летња сцена СКЦ-а

Jazz Monday 
— Pejčić-Milenković Quartet plays 
Scofield

Овог понедељка нам се у оквиру Jazz Monday циклуса 
представио млади гитариста из Београда Никола Миленковић. 
Никола је завршио музичку академију у Бечу, на одсеку џез 
гитаре. Дипломирао је на тему Џон Скофилдовог албума A 
Go Go, који му је открио наш домаћи џезер − Аца Пејчић. Тако 
је и дошло до ове сарадње. Поред њих двојице, у квартету су 
наступали и Саша Ранковић на бубњу и Немања Ристовић на 
бас гитари.
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У сарадњи са младим уметницима и професорима 
ФИЛУМ-а Универзитета у Крагујевцу, несвакидашње 
музичко вече на Летњој сцени СКЦ-а. На програму су биле 
композиције: Габадулина, Касера, Баха. Реч је о студентима у 
класи професора − Зорана Ракића, Војина Васовића, Радомира 
Томића и Предрага Костовића.
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+ Субота, 8. јул у 2200

Летња сцена СКЦ-а

Концерт 
— Сара Ренар, 
промоција албума Тишина

+ Понедељак, 10. јул у 2200

Летња сцена СКЦ-а

Jazz Monday 
— Epiphany live

Сјајна загребачка кантауторка, Сара Ренар, у оквиру велике 
турнеје, у Крагујевцу промовисала је албум Тишина, по мишљењу 
стручне јавности и публике, најбоље музичко остварење у региону. 
За претходни пројекат Дјеца, Сара Ренар освојила је награду Порин, 
у категорији најбољег вокалног извођења. У последње три године 
бележи преко 200 концерата широм Европе. Публику је купила и на 
Егзиту, наступом пре планетарно популарних Ману Чао.

Квартет Еpiphany, који предводи сјајни бубњар Пеђа Милутиновић, 
има препознатљив музички рукопис у споју традиционалне српске 
музике и џеза. Овај квартет нам је представио нумере које ће се наћи 
на њиховом првом албуму. Састав чине: Лука Игњатовић (саксофон), 
Сава Милетић (клавијатуре), Пера Крстајић (бас) и Пеђа Милутиновић 
(бубњеви).
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+ Петак, 14. јул у 2200

Летња сцена СКЦ-а

Концерт 
— Live looping and electro sound 
Tamara Ristić KEZZ

+ Понедељак, 24. јул у 2200

Контакт галерија СКЦ-а

Jazz Monday 
— World music

KEZZ је кантауторка и live looping уметница која комбинује изворан 
и модеран звук, природан и електронски. Наступала је сама уз looper, 
клавијатуру и мелодику. Имала је запажене наступе широм региона 
и Европе, а у Крагујевцу нам је представила албум првенац који је 
објавила почетком јуна ове године.

Овом свирком се завршила осма сезона свирки понедељком. 
Локални музичари свирали су џез стандарде и познате хитове 
музике света.

М У З И Ч К И  П Р О Г РА М



03
0

+ Среда, 26. јул у 2200

Контакт галерија СКЦ-а

Концерт 
 — Ана Аврамов

Након дугогодишњег искуства у бројним 
ауторским бендовима, Ана Аврамов развила 
је препознатљив музички рукопис. Можемо 
га сврстати у dream pop, кроз оригинално 
музицирање на гитари уз синергију њеног 
меланхоличног контра-алт вокала.

+ Четвртак, 27. јул у 2200

Контакт галерија СКЦ-а

Концерт 
 — Bеnny Brickmann band 
промоција Нишвил фестивала

Најава овогодишњег Нишвил фестивала, на 
којем је наступало преко 700 извођача на 12 
фестивалских бина. Бенд Bеnny Brickmann чини 
група младих музичара окупљених око идеје да 
осим извођења џез, блуз и фанк стандарда, који су 
им заштитни знак, репертоар прошири ауторским 
композицијама. Бенд се представља као стрит 
бенд и поред наступа на великим фестивалским 
сценама и даље воле да наступају на улицама 
и у клубовима. У Крагујевац су дошли као 
промотерски бенд Нишвил фестивала, на којем су 
већ наступали претходних година.
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+ Четвртак, 3. август у 2200

Летња сцена СКЦ-а

Концерт 
— Cyanna Mercury (Грчка)

Cyanna Mercury су 2014. године у Атини основали чланови поп-рок бенда Cyanna, са жељом да новим пројектом више 
експериментишу са звуком и жанровима као што су блуз, етно, психоделија и амбијент. Њихови самостални концерти 
често су распродати, а наступали су и као подршка бендовима Editors, Sonic Jesus, The Raveonettes… Са претходним саставом, 
Cyanna, ови музичари делили су бину и са величинама као што су Massive Attack, The Stranglers, Gorillaz, Soundsystem… Након 
ЕП издања Dirty Things, Cyanna Mercury новембра 2016. објављују концептуални албум Archetypes, који је покупио сјајне 
рецензије широм Европе. 

Мрачни фолк, готик, традиционални грчки ритмови, психоделични рок. Cyanna Mercury су оставили изузетно јак утисак 
својим деби албумом Archetypes и већ нестрпљиво ишчекујемо њихове наредне кораке. Parasighting

Тамна мистична вибрација прожима се кроз деби албум овог грчког квинтета, удобно смештени негде између 
бендова као што су Black Sabbath, The Sisters Of Mercy i The Doors. Моћни вокали Spyreas-а Sid-а директно су инспирисани 
Морисоном и Елдриџом.  Атмосфера је додатно зачињена инструментима и аранжманима источњачке музике као и прог 
рок бравурама. SHIDING magazin.

Cyanna Mercury су − Spyreas Sid, вокал, перкусије, Nick Sid, клавијатуре, Diamond Pr, гитара, перкусије, Dennis Panagiotidis, 
бубањ, Dimitris Georgopoulos, бас.
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Трио Свети поново је свирао за крагујевачку публику, 
09. августа на Летњој сцени СКЦ-а. Трио Свети су Марко 
Ђорђевић, Васил Хаџиманов и Бранко Тријић.

Марко Ђорђевић и Васил Хаџиманов упознали су 
се на Беркли колеџу раних 90-их година. Убрзо након 
упознавања, Марко је позвао Васила да се прикључи већ 
постојећој групи Свети и у том саставу свирали су заједно 
све до Василовог одласка из Америке 1996. године. Бранко 
Тријић је у то време тек почео да их слуша. У међувремену 
постао је Марков и Василов омиљени гитариста. 

Трио Свети је креативна демократија у којој су ауторски 
заступљени сви чланови групе. Њихов заједнички израз 
је емотивно упечатљив, спонтан, виртуозан, уникатан. 
ДВД Трија Свети са концерта одржаног у београдском 
Позоришту на Теразијама сведочи о квалитету њиховог 
живог наступа, као и о фантастичној реакцији публике на 
њихово музицирање.

Добра музика не познаје границе. Овај трио то на 
најбољи начин потврђује с обзиром на то да један од 
чланова већ две деценије живи и гради успешну светску 
каријеру хиљадама километара од родног Београда. Реч 
је о Марку Ђорђевићу, за кога чувени гитариста из групе 
Herbie Hancock-a, Lionel Loueke, каже следеће: Марко је један 
од најбољих светских бубњара! Поседује фасцинантну 
технику и исто такву музикалност. Његова креативност и 
оригиналност су разлози због којих волим да свирам са 
њим! Modern Drummer magazine  зове га бубњарем светске 
класе и истинским иноватором. Осим Lionel Loueke-а, 
Марко је наступао и са другим познатим именима светске 
сцене као што су Matt Garrison, Wayne Krantz, Jonah Smith, 
Clarence Spady, Lucky Peterson, Michael Henderson, Ole Mathisen, 
Jacques Schwartz-Bart, Garry Willis, Hal Crook, Eli Degibri, Lionel 
Loueke, Aaron Goldberg, The Itals, The Kung Fu Masters, Chris 
McDermott, Ole Mathiesen, Sten Hostfalt, The Mason Brothers, 
Eric Lewis и многи други. Управо је издао четврти албум 
као лидер њујоршке групе Марко Ђорђевић & Свети, за 
који је добио рецензију са 5 звездица на чувеном порталу 

criticalljazz.com, док је критичар San Diego Chronicle Richard 
албум Shinin назвао једним од најбољих џез издања у 2013.

Васил Хаџиманов је прави музички драгуљ овог 
поднебља, а то би могао бити на било ком меридијану. 
Након завршеног Беркли колеџа, свирао је са познатим 
музичарима попут David Binney, Matt Garrison, Antonio 
Sanchez, George Garzone, David Gilmore, Reuben Rogers, 
Adam Deutch, Rodney Holmes, Марко Ђорђевић, Chris 
Cheek, Tivon Pennicot, Danny Sadownick, Donny McCaslin, 
Nigel Kennedy, Dave Weckl, Dean Bowman, Theodossi Spassov, 
Duško Gojković… Његов рад на овим просторима не треба 
посебно представљати, пошто је мало људи који нису чули 
за ВХ Бенд или не познају његову музику са филмског 
платна или тв екрана. Василове композиције рефлектују 
музичку разноврсност у најбољем смислу те речи, а његов 
огромни свирачки потенцијал користили су и користе 
великани балканске сцене, као Рамбо Амадеус, Лазар 
Тошић, Бисера Велетанлић, и многи други. 

Открити Бранка Тријића значи поново открити музику. 
Овај врсни гитариста пекао је занат код легендарног Р. 
М. Точка, а затим отишао на усавршавање у Холандију, 
где је дипломирао на музичкој академији у Амстердаму. 
Његов фантастичан осећај за ритам и мелодију издваја 
га из плејаде младих гитариста широм света за које је 
брзина једино мерило квалитета. Иако млађи од Васила 
и Марка (које уједно наводи као утицаје), Бранко свира 
у маниру најискуснијих музичара. Одликује га изузетна 
спонтаност, као и то да увек даје предност музици и 
осећају над калкулацијама и непродуховљеним техничким 
умећем. Због свега наведеног, Бранко је истакнута фигура 
домаће музичке сцене и бележи наступе са Слободаном 
Тркуљом, Децом Лоших Музичара, Рамбо Амадеусом, ВХ 
Бендом, Љубишом Стојановићем Луисом, Dean Bouman-
oм, Tivonpennicot-ом, а недавно је као члан house band-а за 
мегапопуларни ТВ програм за целу Југоисточну Азију под 
називом Coke Studios, снимио музику за целу сезону тог 
програма. Бранко такође предводи своју групу Конзилијум.
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+ Среда, 9. август у 2200

Летња сцена СКЦ-а

Концерт 
— ТРИО СВЕТИ
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+ Петак, 11. август у 2200

Летња сцена СКЦ-а

Концерт 
— ТИ 

фестивал Дан младих

Фестивал Дан младих у Крагујевцу, већ четврту годину 
у низу, употпунили смо још једним сјајним музичким 
догађајем, наступом бенда Ти. Чине га Илија Дуни (гитара, 
бас синтисајзер и глас) и Трајче Николовски (електронски 
бубањ и глас). Обојица родом из Македоније, 
представљају се као психоделични електро поп састав из 
Београда. Њихова музика осликава пријатну свакодневицу, 
живот мирног и необавезног темпа.

Упознали су се у Београду, у згради БИГЗ-а, и у лето 
2012. оснивају групу Ти, где Трајче свира електронски 

бубањ, Илија гитару и бас синтисајзер, док обојица певају. 
Илија је претходно свирао у групама Petrol и Meatmarket, а 
Трајче у бенду White noise in a white room и Чистилиште.

Музика групе Ти је пуна памтљивих и често сањивих 
мелодија Дунијеве гитаре, пуних и пријатних бас деоница 
на синту, сјајног двогласа, једноставних хипнотичких 
текстова и Трајчетових ритмова, који обузимају и стварају 
пријатну атмосферу лењог кишног поподнева проведеног 
са суве стране прозора или касног буђења у дану без 
много обавеза.

М У З И Ч К И  П Р О Г РА М



Мартин је талентовани гитариста, текстописац и 
певач блуз музике са глобалном репутацијом у најави. 
Његов жељно ишчекивани последњи албум је сниман у 
Нешвилу у сарадњи са Данијелом Кимбром (контрабас) 
са којим има и дуо турнеје. Мартин је оснивач блуз 
трија, Martin Harley бенда. Познати су по својим живим 
наступима и занимљивим избором инструмената 
као што су Вајсборн гитара, балалајка, коктел драмсет, 

кахон и контрабас. До данас имају издатих 5 музичких 
албума и сви су издати за независне издавачке куће са 
националном дистрибуцијом. 

Познат по свом посебном гитар лап слајду, Мартин је 
јединствен музичар у Британији са музичким изразом и 
начином свирања своје гитаре. Концерт је, уз присуство 
великог броја студената и гимназијалаца, одржан на 
Ђачком тргу испред Прве крагујевачке гимназије.

+ Четвртак, 7. септембар у 2200

ЂАЧКИ ТРГ

Концерт 
— Martin Harley 
британски кантаутор и гитариста
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+ Петак, 8. септембар у 2200

Летња сцена СКЦ-а

Концерт 
— Stuttgart Online

Београдска гаражна рокенрол група Stuttgart Online постоји од 2006. 
године, а web магазин Попбокс их проглашава најбољим дебитантима 
2007. године. 

Први албум, Радост сваком домаћинству, снимају током 
2009. у београдском студију Дигимедиа са продуцентом Борисом 
Младеновићем и објављују исте године за издавачку кућу Одличан 
хрчак. У међувремену група је одржала велики број наступа у 
Србији и регији, а њихови синглови су се више пута налазили на 
релевантним домаћим радио и ТВ листама. 

Права ствар је име другог по реду албума који је снимљен и овог 
пута у студију Дигимедиа, са продуцентом Борисом Младеновићем, а 
објављен је 2012. године. Албум садржи 11 нових песама и представља, 
по речима аутора, пунокрвну рокенрол плочу прогресивне 
оријентације са снажним текстуалним порукама. Изузетан допринос 
у изради оба албума несебично су дали чланови београдских група 
Јарболи, Репетитор, Мултиетничка атракција, Нежни Далибор, Велики 
презир, Кришке и Straight Mickey and the boyz. 

Група потом објављује сингл-спотове у сарадњи са колегама 
музичарима са сцене и укупно је реализовано 5 под називом 
Штутгарт на вези, на којима су учествовали Оливер Свилан, Драган 
Кнежевић, Демир Ахметовић, Зоран Костић Цане, Борис Младеновић 
и Далибор Поповић. 

2016. године Демир Ахметовић постаје стални члан Штутгарта, тако 
да садашњу поставу групе чине: Бојан Слачала (бас и глас), Марко 
Баришић (бубњеви и глас) и Демир Ахметовић (бас и глас). 

М У З И Ч К И  П Р О Г РА М
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+ Петак, 15. септембар у 2200

Летња сцена СКЦ-а

Концерт 
— Артан Лили

Септембар је имао изузетно топле дане и искористили смо 
последње трзаје лета на Летњој сцени у великом стилу! Артан Лили 
наступали су по први пут у Крагујевцу у новом саставу! Београдска 
четворка освежила је свој састав новим гитаристом Иваном 
Скопуловичем (Црви, Битипатиби).

Артан Лили су се представили публици почетком 2013. године 
песмом Џони. Од тада, бенд је, у складу са временом у коме делују, 
сукцесивно објављивао албум првенац, песму по песму, закључно са 
спотом за Моја ствар који је имао премијеру крајем септембра 2015. 

Други албум ће такође сукцесивно објављивати. Најављен је 
спотом за песму Оно што те неће. Нумера је снимљена у студију 
О, а њену продукцију потписује Горан Цревар из студија Дигимедиа. 
Видео спот за нови сингл снимљен је у режији Сташе Томића, а 
реализован у сарадњи са компанијом за развој видео игара Еипиџ 
из Новог Сада, која је подржала креирање савременог, визуелног 
имиџа групе. Остварена је сарадња и са визуелним уметником 
Изванредним Бобом, уз подршку Милоша Гојковића из студија Гојко.

М У З И Ч К И  П Р О Г РА М
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+ Петак, 22. септембар у 2200

Контакт галерија СКЦ-а

Концерт 
— Dogs in Kavala

+ Понедељак, 2. октобар у 2200

Контакт галерија СКЦ-а

Jazz Monday 
— Отварање девете сезоне

Dogs in Kavala је брза и млада тројка из Београда која свира 
гаражну психоделију. Постоје од априла 2016. године. Утопљени у 
београдску свакодневницу, 3 момка из различитих крајева бивше 
Југославије кренули су да заједно свирају. Хипнотишући ударци бубња, 
бас који вози без даха и звуци изревербиране гитаре пренели су нас 
равно на песковиту плажу.

Овим концертом је отворена  нова, девета по реду сезона наших 
популарних џез свирки уживо понедељком. Крагујевчанин Аца 
Пејчић, мултиинструменталиста, и музички креативци и таленти свих 
генерација, на бини Контакт галерије учинили су и овај понедељак 
посебним.

М У З И Ч К И  П Р О Г РА М
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+ Петак, 6. октобар у 2200

Контакт галерија СКЦ-а

Концерт 
— Alex Johnson 
— Barbarisms

Alex Johnson је дански награђивани гитариста и композитор. 
Тренутно живи и ради у Копенхагену. Завршио је мастер студије 
Nordic Masters of Jazz на престижној Краљевској академији. Од тада 
му се указала прилика да наступа у Данској и у иностранству. Био 
је на турнеји у Немачкој и Чешкој, као и у балтичким земљама. 
Музички стил му је разноврстан, познат је по свом нордијском и 
меланхоличком изразу − и као композитор и солиста. Има седам 
номинација за данску музичку награду: Најбољи нови џез акт (2013 и 
2015), Најбољи џез вокални албум године (2012 и 2015), Најбољи crossover 
џез албум године (2015 и 2016) и Најбољи нови фолк акт (2016). 
Прошле године је издао трећи соло албум, Heart of gold.

Barbarisms је трочлани бенд из Стокхолма, чији је фронтмен 
амерички текстописац Nikolas Faraone. Бенд је настао након што је 
заједнички пријатељ упознао гитаристу Тома Сканца са Николасом. 
Робин Аф Екенстам се прикључио да свира бубњеве и бенд је почео 
да ради на песмама које је Николас писао док је живео и наступао у 
Паризу. Експериментишу доста са методом лоу-фај снимака. 

Промовишући свој први албум, делили су бину са музичарима 
као што су Jens Lekman, Timber Timbre, Alice Boman i Micah P Hinson. 
Броусер је други албум који су издали прошле године за италијанску 
музичку издавачку кућу A Modest Proposal.

М У З И Ч К И  П Р О Г РА М
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+ Понедељак, 16. октобар у 2200

Контакт галерија СКЦ-а

Jazz Monday 
— Fusion Delight

Фузија означава врсту музичке мешавине џеза и рока. Као 
правац настала је крајем шездесетих година двадесетог века 

када су џез музичари стварали под утицајем рокенрола. Пионир 
модалног џеза Мајлс Дејвис био је један од првих музичара који 

је дефинисао овај правац. Осим њега за то су заслужни и Џон 
Меклафин, Херби Хенкок, Били Кобам, Чик Корија и други. Овог џез 
понедељка музичари су нам презентовали најпознатија дела фузије 
у оригиналним аранжманима. Свирали су: Браца Вучковић (гитара), 
Немања Ристовић (бас гитара), Рамон Хамел (бубањ) и Аца Пејчић 

(клавијатуре).

М У З И Ч К И  П Р О Г РА М
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+ Среда, 18. октобар у 1100

 Сала Ректората

Предавање 
— Том Стајн 
(Беркли, Бостон САД)

Студентски Културни Центар Крагујевац у сарадњи са 
Мултикултиватором и Филолошко-уметничким факултетом 
у Крагујевцу организовао је предавање професора Тома 
Стајна (Беркли, Бостон САД) у сали Ректората Универзитета 
у Крагујевцу. 

На овом предавању професор Стајн представио је 
основе функционисања савремене музичке и индустрије 
медија и забаве (Music, Media & Entertainment Industry), улоге 
и позиције свих актера у овом пословном ланцу, (дигиталне) 
алате и технике.

Том Стајн је професионалац у области музичког бизниса, 
медија и индустрије забаве. Током своје каријере развио 
је разгранату професионалну мрежу са појединцима, 
организацијама и институцијама широм света. Већ 29 година 
професор је на Беркли колеџу (Бостон, САД), где креира 
курсеве и држи наставу у области музике и индустрије 
забаве.Током протеклих година нарочито је активан у Кини и 
Турској где често одлази на позив ондашњих институција са 
циљем унапређења система образовања.

Поред активности које обавља у својству професора 
на Беркли колеџу, Том Стајн је професионалац са 
вишедеценисјким искуством у областима које надилазе 
музичко образовање. У низу предавања, радионица и 

семинара које ће професор Том Стајн одржати током 
боравка у Србији, представиће најбоље праксе и савремене 
и будуће тенденције у области дигиталног маркетинга и 
промоције уметника на друштвеним мрежама, припрема за 
каријеру, продукцију концерата, музички бизнис, менаџмент 
и предузетништво у култури и уметности.

Коначно, активности Том Стајна залазе у област јавне 
и културне дипломатије. Он се бави улогом културне 
индустрије у економском развоју и деескалацији сукоба, 
социјалним развојем, оснаживањем младих и културом као 
једним од алата меке моћи (soft power).

Професор Том Стајн у Србији је боравио као 
професионалац Фулбрајт програма (Fulbright) у оквиру 
платформе за неформално музичко образовање 
Мултиверзитет, организације Мултикултиватор у сарадњи 
са Универзитетом уметности у Београду, Факултетом 
музичке уметности, Факултетом драмских уметности, 
Академијом уметности у Новом Саду, Студентским 
културним центром Крагујевац и Филолошко уметничким 
факултетом, Високом школом електротехнике и рачунарства 
струковних студија и Музичком школом Станковић у 
Београду, а под покровитељством Амбасаде САД-а у 
Београду.
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+ Петак, 27. октобар у 2200

Контакт галерија СКЦ-а

Концерт 
— Σtella

Stella је поп певачица и композитор из Атине, Грчка. Њен деби 
албум Stella, издат за Inner Ear Records почетком 2015. године, веома 
брзо је постао један од најпопуларнијих независних албума године, са 
хит сингловима Detox и Picking Words. Фебруара 2017. Stella објављује и 
свој други албум, Works for You, који је већ освојио сјајне критике. Након 
успеха оба албума уследио је позив од стране чувеног Jamiroquai-а да 
Stella и њен бенд наступе као подршка на концерту у Атини, а затим 
и позив за наступ на чувеном SXSW фестивалу у Остину (САД). У 
Крагујевцу су представили и нове ауторске композиције које ће се 
наћи на њиховом следећем албуму.

М У З И Ч К И  П Р О Г РА М
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+ Понедељак, 30. октобар у 2200

Контакт галерија СКЦ-а

Jazz Monday 
— Thrill Seeking Polymers

Крагујевачки бенд Thrill Seeking Polymers, у свом несвакидашњем 
музицирању, спаја аутентичну руралну музику света и џез стандарде. 
Често користе и музичке зачине филтриране кроз призму 
математике филозофије. Thrill Seeking Polymers, за све љубитеље 
квалитетне живе музике: Аца Пејчић (саксофон, кавал, клавир), Саша 
Ранковић (бубањ) и Јован Јовановић (гитара).

М У З И Ч К И  П Р О Г РА М
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+ Четвртак, 2. новембар у 2200

Контакт галерија СКЦ-а

Концерт 
— Sergio Longe

Sergio је већ био познат крагујевачкој публици по 
својим експлозивним наступима које је правио сам на 
бини. Овог пута, Sergio се вратио са појачањем у виду 
пуног бенда, који је премијерно представио у СКЦ-у! 

Sergio Longe (тастатура), Давид Армуш (електронски 
бубњеви), Павле Попов (гитара), Коста Јовановић (бас).

Sergio Longe је алтерего иза којег стоји музичар и 
аутор Срђан Попов. Својим песмама и наступима 
осваја публику претходних годину дана и полако се 
позиционира као представник нове алтернативне 

сцене посвећене заборављеним звуковима 60-их 
и 80-их година. Специфичност његовог музичког 
израза одражава и инструмент који користи на бини 
- компјутерска тастатура коју је направио да ради као 
клавијатура. Као фиктивни лик, Sergio постоји само 
на бини, у моменту кад Срђан стави своје трејдмарк 
наочари и шарену тастатуру. 

У својој музици комбинује диско, шлагере, летње 
баладе, стварајући јединствен стил који је истовремено 
забаван, емотиван, а на моменте и прилично неочекиван.

М У З И Ч К И  П Р О Г РА М



Јасна Јовићевић & Урош Шећеров дуо је настао кроз сарадњу у 
Јаснином секстету, у пројекту Flow Vertical.

Музика коју овај дуо представља је стална импровизација, 
инспирисана интересантном инструментацијом, пуно слободног 
простора за компоновање у моменту, као и односа ритма и 
мелодије. Овај дуо сарађује већ дуже време и сваки њихов 
концерт је нови концепт, нова могућност за непредвидљивим 
музичким формама. Музика коју стварају, води слушаоце на 
путовање кроз мисли и емоције.

+ Понедељак, 13. новембар у 2200

Контакт галерија СКЦ-а

Jazz Monday 
— Јасна Јовићевић & Урош Шећеров

04
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+ Петак, 17. новембар у 2100

Књажевско-српски театар

Концерт 
— Душан Јевтовић Трио

На концерту је промовисано њихово издање, No Answer, као и live 
издање прошлогодишњег концерта у Крагујевцу под називом Live at 
home.

Инспиративна сарадња двојице музичара, гитаристе Душана 
Јевтовића и пијанисте Васила Хаџиманова, уоквирена убедљивим 
Асафом Сиркисом на бубњевима, резултирала је звуком прогресивне 
музике са узбуђењем пост-џеза. Одабир да стварају без бас гитаре 
отворио је нове динамичне могућности и дозволио гитари и 
клавијатури слојевиту експресију. Василова предивна клавирска 
арпеђа служе као деликатни контрапукт Душановом свирању. 
Асафова изведба је спој прозрачности Џона Кристенсена и заводљиве 
моћи винтиџ Били Кобама. Мини Moog Bass снажно заокружује 
Јевтовићеве лебдеће акробације и подражава Сиркисов беспрекорни 
грув. Оригиналности и самоуверености овог пројекта допринело је 
и размењивање индивидуалне енергије, доста међусобног слушања 
и креативно јединство. Друго интернационално издање Душана 
Јевтовића за њујоршког прогресивног џез издавача MoonJune може 
бити његово пресудно издање које ће заинтригирати све пратиоце 
гитариста Џона Аберкромбија, Џона Фрушантеа, Дејвида Торна, Нелса 
Клајна, Џимија Хендрикса...

М У З И Ч К И  П Р О Г РА М
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+ Петак, 24. новембар у 2200

Контакт галерија СКЦ-а

Концерт 
— Charles Gayle Trio

Чарлс Гејл је амерички саксофониста/мултиинструменталиста. 
Родио се 1939. године. Више од пола века предводи саставе креативне 
импровизоване музике. Скоро 20 година је провео свирајући на 
улици и живећи као бескућник. У седамдесет деветој години живота 
његов звук сија истом енергијом којом је сијао док је померао 
границе могућег у џез музици. У Крагујевацу наступио је у трио 
поставци са феноменалним музичарима - пољским контрабасистом 
Ксаверијем Војчинским и српским бубњарем Александром 
Шкорићем. 

Чарлс Гејл је ретко људско биће које може да уради шта год 
пожели када је реч о звуку који се испољава као музика. Његова музика 
ја пуна саосећања и љубави која превазилази џез. Истовремено, 
налази се усред универзалног језика који зовемо свинг, а да не понавља 
историју. То је духовна музика, обмотана мистеријом благодети 
стварања; не може се описати речима. Када сам ја упознао Чарлса 
1973. године, свирао је трубу и виолину и увек био неколико корака 
испред времена и сећања. Он је борац који стално свира и живи ван 
устаљених оквира и остаје испред оних који живе да би укалупили и 
етикетирали уметнике, уместо да их воле.

Вилијам Паркер (одломак из књиге Conversations, Rogue Art, 2011).
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+ Понедељак, 27. новембар у 2200

Контакт галерија СКЦ-а

Jazz Monday 
— Чичини чворци (Нови Сад)

Чичини чворци, кроз перспективу новосадског духа, упознали 
су нас са структуром модерног џез театра, кроз перформанс 

и музичку импровизацију. Велики познаваоци џеза и врсни 
музичари који чине састав су Немања Михаиловић (фагот, вокал), 

Воја Савков (саксофон), Лав Ковач (бубњеви), Борис Хлозан 
(гитара) и Марко Ћурчић (бас гитара), а гостовао је и Аца Пејчић 

(мултиинструменталиста: клавијатуре, кавал, саксофон, табла...).

М У З И Ч К И  П Р О Г РА М
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+ Четвртак, 30. новембар у 2000

Контакт галерија СКЦ-а

Концерт 
— A Weill Ago

Након одлично примљене априлске премијере у Српском културном центру у Паризу, електроакустички кабаре Ане 
Гњатовић по први пут се извео и у Србији. Програм за сопран, клавир и електронику инспирисан је личношћу и музиком 
Курта Вајла. 

Вајлове песме, али и гласови Лоте Лења, Бертолда Брехта, Данила Киша…, звуци детињства и звуци рата, архивски 
снимци и лична историја, јављају се, преламају и наслојавају кроз певане, говорене, снимљене и семпловане одломке. 
Тако изграђен електроакустички слој Ане Гњатовић контекстуализује и коментарише Вајлове песме које кроз сопран 
Тијана Ђуричић изводи уз клавирску пратњу Миливоја Вељића. Заједно, ова два слоја склапају кабаретски горко-сладак 
звучни наратив о уметности и одговорности. Изводили су: Тијана Ђуричић (сопран), Ана Гњатовић (глас и електроника) и 
Миливоје Вељић (клавир).

М У З И Ч К И  П Р О Г РА М
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+ Недеља, 3. децембар у 2000

Књажевско-српски театар

WORLD MUSIC FESTIVAL 
— Oratnitza 
— Naked

М У З И Ч К И  П Р О Г РА М



СКЦ представио је прво издање World Music фестивала 
у Крагујевцу, који се одржао 3. 12. у Књажевско-српском 
театру са почетком у 20ч. Наступали су бенд Oratnitza из 
Бугарске и Naked из Србије. 

Састав Ораницу чине шест младих бугарских музичара 
који деле љубав ка бугарском фолклору и модерним 
бас жанровима. Свој јединствен звук називају етнобасом. 
Инспирисани прошлошћу и садашњошћу, они покушавају 
да регенеришу своје музичко корење у будућност. 

Музика Оранице је мешавина народних мелодија, 
ортодоксног певања, далеких абориџинских тема, хип-
хопа, трапа, D’n’B-а и непарних ритмова. Ораница тумачи 
наслеђе бугарске традиционалне песме на начин који наша 
генерација може стварно прихватити и разумети. Бенд 
оживљава интересовање за музичку традицију и код старих 
и код младих, не само у Бугарској, већ у целој Европи. 

Захваљујући мајсторској комбинацији регионалних 
фолклорних елемената, са глобалним музичким 
стиловима и коришћењем атипичних инструмената, 
Ораница очарава публику свих поднебља.

До сада су издали два албума, Oratniza (2012.) и Folktron 
(2015.).

Naked је врхунски core-band из Београда чија музика 
почива на јединственом миксу глобалног урбаног грува 
зачињеном балканском традицијом и фри џезом. Њихов 
корпулентан и жесток микс традиционалног музичког 
наслеђа Балкана са елементима свинга и фри џеза 
представља soundtrack бескрајној потрази бенда за правим 
музичким идентитетом.

Пролеће 2015. Naked дочекују својим трећим студијским 
албумом Nakedoniа (други за издавачку кућу Narrator Records 
из Мађарске) и у новој формацији. Сведен на квартет бенд је 
огољенији него икад, екстравагантно зачињен соул гласовима 
баритон саксофона, бас кларинета, дудука, зурле и других 
свирала у рукама Амира Гвирцмана (Amir Gwirtzman).

Naked су издали три албума:
YES 2015. Narrator Records (Мађарска)
Nakedoniа 2015. Narrator records (Мађарска)
Get Naked 2011. Narrator records (Мађарска) 
Noyz 2008. Multikultivator (Србија)
Нову квартет поставу састава Naked чине Бранислав 

Радојковић (бас), Горан Милошевић (бубњеви, удараљке), 
Ђорђе Мијушковић (виолина), Растко Узуновић (кларинет, 
саксофон).
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+ Среда, 6. децембар у 2100

Контакт галерија СКЦ-а

Концерт 
— Растко Обрадовић Трио

Растко Обрадовић наступао је 6. децембра у Контакт галерији 
СКЦ-а са својим триом кога још чине Александар Грујић и Богдан 
Ђурђевић.

Иако тек свршени студент џез одсека Краљевске музичке академије 
у Ослу, Растко је један од најтраженијих саксофониста на српској џез 
сцени. Одликује га аутентичан и упечатљив тон који му је отворио 
врата сарадње са искусним музичарима из земље и иностранства. 
Растко је изузетан импровизатор, а развијао се под снажним утицајима 
Јанa Гарбарека, Michael Brecker-a, Бојана З, Sonny Rollins-a. Током 
студија у Ослу наступао са Растко Обрадовић квартетом, у којем 
су још и Anders Aarum (клавир), Jens Fossum (бас) и Hermund Nygard 
(бубњеви), а често и у дуету са Ерленд Албертсеном (контрабас/
ел.бас). У Норвешкој је своје умеће довео готово до савршенства и 
оставио је сјајан утисак на ондашње музичаре који га сада позивају да 
из Београда одлази у Осло како би наступао са њима. По повратку са 
студија, Растко стално добија позиве за наступе и студијске ангажмане. 
Пажљиво бирајући музичаре са којима сарађује и пројекте у којима 
учествује (Милош Бранисављевић квартет, Александра Денда, Васил 
Хаџиманов, Schime Trio, Raymond Storaunet Lavik, Марко Ђорђевић, 
Лука Игњатовић), Растко Обрадовић гради своју репутацију и оставља 
простора за ауторски пројекат.

Александар Грујић је пијаниста широког спектра интересовања 
и деловања у музици. Студирао је класични клавир на београдској 
Mузичкој академији, џез на Утрехт конзерваторијуму у Холандији и 
савремену импровизацију на конзерваторијуму у Амстердаму, такође 
у Холандији. Приватно је студирао јужно-индијски ритмички систем са 
Б.Ц. Мањунатом у Индији, а такође и електронску музику са Робертом 
Роуом (Robert Rowe) са Њујоршког Универзитета. Добитник је многих 
награда укључујући и Holland Casino Jazz Camp; Pop Award 2009. Од 2013. 
године, по повратку из Холандије, живи и ради у Србији. Активан је на 
српској и европској џез сцени као соло уметник и сарадник многих 
истакнутих инструменталиста. Бави се педагошким радом у средњој 
Mузичкој школи Станковић у Београду као професор џез клавира.

Најмлађи члан овог састава, бубњар Богдан Ђурђевић, иако 
још увек ученик средње музичке школе, веома је ангажован 
на београдској џез сцени. Наступао је са бројним саставима на 
најзначајнијим џез фестивалима у Србији, укључујући Београдски џез 
фестивал, Нишвил, Jazzik… Освојио је бројне награде на националним 
и интернационалним такмичењима. Стални је члан квартета 
вибрафонисте Милоша Бранисављевића и састава КК Трио.

М У З И Ч К И  П Р О Г РА М
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+ Субота, 9. децембар у 2200

Контакт галерија СКЦ-а

Influences   
Утицаји британске музике 
— СУС 
— СНБ 
— Трње 
— 3мачке100 година

Концертна турнеја пројекта Influences − утицаји британске музике 
у Србији 9. децембра је стигла у СКЦ Крагујевац. Крагујевац − важна 
тачка на мапи дешавања овог пројекта јер су управо у овом граду 
1837. године успостављени дипломатски односи Велике Британије и 
Србије. 

Овом приликом промовисано је ЦД издање са 15 нумера 
британске музике које су обрадили, снимили и аранжирали бендови 
из Србије и на тај начин приказали која и каква је музика Велике 
Британије обликовала српску сцену.

Од прве инвазије британске музике са краја педесетих, 
Битлманије, груви шездесетих, колоритних седамдесетих, рађања 
панка, кул Британије и бритпопа па до данас разговарали су Саша 
Вујић (КБО!), Ненад Глишић (СКЦКГ) и Марко Јаковљевић (музичар).

Након тога, од 22 часа наступали су састави: СУС, СНБ (Скупљени 
на брзину), ТРЊЕ и 3мачке100година.

Пројекат Утицаји реализован је у склопу програма обележавања 
180 година дипломатских односа Британије и Србије, а на трагу је 
наступа бројних популарних британских бендова у Србији, као и 
важних снимака које су југословенски и српски бендови направили у 
Великој Британији.

М У З И Ч К И  П Р О Г РА М
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+ Понедељак, 11. децембар у 2200

Контакт галерија СКЦ-а

Jazz Monday 
— Jam Session

+ Петак, 15. децембар у 2200

Контакт галерија СКЦ-а

Концерт 
— Killah Tofu

Децембарско издање Jazz Monday-a окупило je жанровски 
разноврсне локалне музичаре који су џемовали у различитим 
формацијама. Могао се чути звук фанка, рока и попа кроз џез 
стандарде.

Music must be interesting and dangerous је мото трија који чине 
Aaron Steiner (клавијатуре, синтисајзери), Michael Naphegyi (бубњеви), 
Joachim Huber (бас). Фокус ова три музичара, која су се упознала кроз 
студије музике на бечком универзитету, је на груви-џез, опасним и 
необичним композицијама које сами стварају. Циљ Killah Tofu је да 
изграде мост између баналног и надреалног који анимира публику 
да их у заносу прати.

М У З И Ч К И  П Р О Г РА М
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+ Понедељак, 18. децембар у 2200

Контакт галерија СКЦ-а

Jazz Monday 
— SinKopa Funk Quintet

Синкопа је састав начињен од 5 синова који копају фанк (Diggin 
the Funk), бeнд је до сада имао турнеју са Coga tursom на београдском 
џез фестивалу. Наиме, сва шесторица су били у истом возилу (ишли 
на концерт Joshu-e Redman-a) када им је пало на памет да направе 
овај секстет...Ово је била друга свирка овог састава, а композиције 
које су изводили су из сфере фанка, од композитора попут Herbie 
Hancock, Joshua Redman, Pat Metheney...

Састав чине: Јован Аћимовић, бубањ, Браца Вучковић, гитара, 
Немања Ристовић, бас, Огњен Цогољевић, труба, Аца Пејчић, тенор 
саксофон.

+ Петак, 22. децембар у 2200

Контакт галерија СКЦ-а

Концерт 
— Epiphany

Epiphany је пројекат Пере Крстајића, основан за време његових 
студија на Берклију. Пера Крстајић и Пеђа Милутиновић започели 
су овај пројекат као дуо, а након неког времена придружили су им 
се Лука Игњатовић и Сава Милетић. Они углавном изводе ауторске 
композиције Пере Крстајића и Саве Милетића. Звук који доносе 
је комбинација истока и запада са доста електронских звукова и 
модерних грувова. Уз свирку уживо користе матрице и семплове који 
обогаћују звук бенда и доносе модеран звук.

М У З И Ч К И  П Р О Г РА М



Музичко издаваштво
У оквиру музичког издаваштва, Студентски културни центар Крагујевац је објавио три албума током 2017.године. 
Кроз пројекат Конкурс за први ЦД , који је подржан од стране града Крагујевца, одабрани су Оркестар хармоника 

Крагујевац и састав Октава. Овај пројекат има за циљ да омогући младим талентованим музичарима, ствараоцима, да дођу 
до свог првог званичног аудио издања, тако остваре промоцију и крену у афирмацију. Оркестар хармоника Крагујевац 
је објавио албум Пад Берлина на коме се налази  девет композиција класичне, филмске и савремене музике у својим 
аранжманима. Састав Октава састоји се од полазника музичке школе Октава. На њиховом албуму Прима има 19 нумера, 
рок жанра. У току 2018. године планиране су музичке промоције и концерти ових издања.

У самосталном издаваштву, СКЦ је објавио албум Душана Јевтовића Live at Нome. У питању је live ЦД концерта који се 
одржао 2016. године у Позоришту за децу у Крагујевцу. На албуму се налази седам ауторских песама, а на концерту се 
свирали Душан Јевтовић (гитара), Васил Хаџиманов (клавијатуре), Пера Крстајић (бас) и Пеђа Милутиновић (бубњеви). Овај 
албум је промовисан у организацији СКЦ-а концертом средином новембра у Књажевско-српском театру.
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+ Петак, 17. март - Субота, 18. март у 1900 и 2100

Контакт галерија СКЦ-а

Француски филмски караван 
— циклус Хронике свакодневног насиља

У оквиру програма Француски филмски караван, који се 
реализује у сарадњи са Француским институтом у Београду, 
крагујевачка публика била је у прилици да види нови 
циклус филмова под називом Хронике свакодневног насиља. 
Филмови су приказани у Контакт Галерији СКЦ-а, у петак и 
суботу, 17. и 18. марта 2017. у терминима од 19 и 21ч. Улаз за 
све пројекције је био бесплатан.
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Дежурна служба 
— (ФРА, 2016, 96’) (документарац)

Режија: Алис Диоп
Попут напуштеног острва, у болници Ависен налази се саветовалиште у мрачној и оронулој згради, у дну ходника. 

Једини посетиоци су болесни мушкарци рањени у души, чија бол одаје све патње избегличког живота. Долазе и одлазе, 
а уколико се поново врате, враћају се да овде пронађу снагу да наставе даље како не би потонули...

Нисам ђубре 
— (ФРА, 2016, 111’)

Режија: Емануел Финкиел
Играју: Никола Дивошел, Мелани Тјери, Марин Кајон
Након што је брутално нападнут на улици, Еди лажно оптужује Ахмеда, идеалног кривца, кога је уочио на улици 

неколико дана пре напада. Док Ахмед упада у канџе немилосрдног правосудног система, Еди се труди да настави 
нормалним током живот са женом и сином. Добија нови посао и све изгледа као да се вратило у нормалу. Међутим, 
полако га притиска бреме његовог неморалног поступка... Ризикујући да изгуби све, Еди ће покушати да открије истину...

Центар циклона 
— (ФРА, 2015, 97’)

Режија: Секу Траоре
Играју: Мајмуна Ндиај, Фрагас Асонде, Абидин Диоар
Док грађански рат увелико разара једну афричку земљу, суд бунтовнику кога терете за ратне злочине поставља за 

браниоца по службеној дужности једну младу адвокатицу. Као у шаховској партији, распламсава се сукоб између двоје 
људи потпуно различитих ставова и схватања: адвокатице идеалисте и бившег детета-војника.

Бели витезови 
— (ФРА, 2016, 112’)

Режија: Јоаким Лафос
Играју: Венсан Лендон, Луиз Буроен, Валери Донзели
Жак Арно, председник једне НВО убеђује француске породице које имају проблема са усвајањем да финансирају 

његову мисију спасавања сирочади, жртви рата у Африци. Посвећени овој мисији, његови волонтери и он добијају 
месец дана да избаве и доведу 300 малишана у Француску. Међутим, да ли ће главешине села дозволити одвођење 
толико деце? Како би остварио своју мисију, Жак мора да их убеди да је његов циљ само оснивање сиротишта које ће 
обезбедити сигурну будућност деци у земљи у којој су рођена, прикривајући притом намеру да их одведе у Француску...
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+ Петак 23. јун - Субота, 24. јун у 1900 и 2100

Контакт галерија СКЦ-а

Француски филмски караван 
— циклус Жене на филму

У оквиру програма Француски филмски караван, који се реализује у 
сарадњи са Француским институтом у Београду, СКЦ је публици представио 
нова филмска остварења у оквиру циклуса филмова под називом Жене на 
филму. Филмови су приказани у Контакт галерији СКЦ-а, у петак и суботу, 23. 
и 24. јуна 2017, у терминима од 19 и 21ч. Улаз за све пројекције је бесплатан. 
Програм Француски филмски караван се реализује у сарадњи са Француским 
институтом у Београду. 
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Жеронимо 
— (ФРА, 2013, 107’)

Режија: Тони Гатлиф 
Играју: Селин Салет, Давид Миржија, Рашид Јус... 
Током врелих августовских дана, млада активисткиња Жеронимо покушава да смањи тензију и конфликте између 

младих у кварту Сен-Пјер. Ситуација кулминира када тинејџерка турског порекла, Нил Терзи, побегне од уговореног 
брака како би пронашла младог Рома, Лики Молина, свог драгог. Попут уља на ватри, њихово бекство распламсава 
сукобе између већ завађених група...

Фиделио, Алисино путовање 
— (ФРА, 2013, 97’)

Режија: Луси Борлто
Играју: Ариан Лабед, Мелвил Пупо, Андер Данијелсен Ли... 
Тридесетогодишња морнарка Алис укрцава се на стари теретњак Фиделио док супруг Феликс остаје на копну. 

Запослена на броду као механичарка, сазнаје да мења покојног колегу и схвата да већ познаје капетана бrода, Гаела, који 
је, гле чуда... њена велика прва љубав...

Бруклин 
— (ФРА, 2014, 83’)

Режија: Паскал Тесо
Играју: Кт Горик, Рафал Ушива, Лилијан Ровер
Корали или Бруклин, њено сценско име, је двадесетдвогодишња реперка из Швајцарске која напушта своју земљу 

и оца који је не разуме, да би дошла у Париз и окушала срећу на реп сцени. У међувремену ради као куварица у 
удружењу музичара у Сен Денију, предграђу Париза, где среће младог репера Иса, звезду у успону.

Лепе године 
— (ФРА, 2012, 94’)

Режија: Марион Верну
Играју: Фани Ардан, Лоран Лафит, Патрик Шесне
Зубарка Каролин рано одлази у пензију. Шта сада? Како даље? Како уопште кренути испочетка? Пред њом је много 

питања, превише слободног времена... и ништа више. Муж и деца је, из страха да ће се досађивати, уписују на часове 
информатике где предаје атрактиван младић...
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+ Петак 30. јун - Петак, 7. јул у 1900 и 2100

Летња сцена СКЦ-а

БЕЛДОКС 2017 
— Ревија филмова са Фестивала документарног филма

Студентски културни центар Крагујевац у сарадњи са Међународним 
фестивалом документарног филма Белдокс представио је крагујевачкој 
публици нека од најзначајнијих остварења са овогодишњег, 10. по реду 
одржаног, фестивала Белдокс. Публика је била у прилици да током недељу 
дана у периоду од 30. јуна до 7. jула, на Летњој сцени СКЦ-а, погледа занимљив 
избор дугометражних документарних филмова из целог света, награђених на 
престижним светским филмским фестивалима.

Улаз за све пројекције био је слободан.



06
5 Ф И Л М С К И  П Р О Г РА М

НИЈЕ ЈОШ МРАК 
— Френки Фентон, Ирска, 2016, 77’

Није још мрак је дугометражни документарац о Сајмону Фицморису, талентованом ирском филмском ствараоцу, који 
живи са обољењем моторних неурона. Болест му је дијагностикована у 34. години, након што је његов кратки филм 
премијерно приказан на Санденс филмском фестивалу. Вест стиже у тренутку када супруга и он очекују треће дете, и 
бивају шокирани сазнањем. Сајмон не жели да одустане и почиње да ради на сценарију за играни филм − Моје име је 
Емили. Сада, пет година касније, отац петоро деце, потпуно је физички неспособан. Нарацијом Колина Фарела, користећи 
материјале из Сајмонове најпродаваније монографије, пратимо га у стварању првог дугометражног филма кроз 
употребу последњег физичког атрибута над којим има контролу очима.

Ћићолина, кума од скандала 
— Алесандро Мелацини, Немачка, Француска, 2016, 54’

Живот Илоне Сталер, познатије као Ћићолина, вероватно је јединствен како у погледу њене уметности, тако и њене 
личности. Заснован на темељно проученом архивском материјалу и режиран са страшћу и назнаком ироније, филм 
Ћићолина, кума од скандала бележи феномен Илоне Сталер са свим својим вишеструким аспектима и местима које 
заузима у ширем контексту италијанске политичке ситуације ондашњег времена.
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Пејзажи рата, пејзажи мира 
— Арон Секељ, Србија, 2017, 52’

Путовање кроз хронологију, трагове и могући коначни исход једног војног конфликта, приказано кроз топографије које 
је рат, материјално или контекстуално, створио и променио. Структурисан по тематском принципу прошлост-садашњост-
будућност, филм Пејзажи рата, пејзажи мира настоји да истражи питања индивидуалне и колективне меморије, 
постојања алтернативних, филмских метода суочавања са прошлошћу, као и могућностима пејзажа да делује као 
носилац комплексних историјских наратива.

Не опири се 
— Крејг Аткинсон, САД, 2016, 72’

На улицама Фергунсона у Мисурију, где се локална заједница још увек опоравља од смрти Мајкла Брауна, филм 
Не опири се пружа изванредан поглед на тренутно стање ствари у америчким полицијским снагама као и увид у 
будућност. Овај добитник награде за најбољи документарни филм на филмском фестивалу Трибека, ставља гледаоца 
у центар збивања, почевши од вожње са паравојним СWАТ тимом Јужне Каролине и полицијске обуке која учи значају 
„оправданог насиља”, па све до расправа Конгреса на тему процвата ратне опреме у полицијским одељењима мањих 
градова - да би се на крају позабавио истраживањем до којих граница ће нови контроверзни изуми, као што су 
полицијски алгоритми за превенцију злочина, довести ову делатност.

Последњи људи у Алепу 
— Данска, Сирија, 2017, 104’

Режија: Feras Fauuad, Steen Johannessen 
Бели Шлемови се боре да остану заједно. Алепо се ближи пропадању, последњи месеци града каквог га познајемо. 

Људи су константно изложени опасности. Како се носити са страхом од смрти? Након пет година рата у Сирији 
преосталих 350.000 грађана у Алепу припремају се за опсаду. Кроз волонтере Белих шлемова видимо свакодневни 
живот, смрт и борбу на улицама Алепа. Кхалид, Субхи и Махмуд су оснивачи организације и први који улазе у уништене 
зграде, кроз рушевине у потрази за преживелима. Они су изабрали да остану у Алепу како би сачували своје људе током 
бесконачне опсаде. Много живота, укључујући децу и одојчад, је изгубљено током бомбардовања. Али сваки нови дан 
такође представља и дилему − да ли остати и ризиковати или треба изаћи и спасити своје породице као и многе друге?

Мр. Гага 
— Томер Хејман, Израел, Шведска, Немачка, Холандија, 2015, 100’

Охад Нахарин, уметнички директор плесне трупе Батшева, сматра се за једног од најзначајнијих светских кореографа. 
Сусревши га на преломној тачки личног живота, овај живахан и проницљив документарац представиће вам човека 
са снажним уметничким интегритетом и изузетном визијом. Сниман током осам година, овај филм режисера Томера 
Хејмана комбинује интимне снимке проба са обимним, до сада необјављеним архивским материјалом и плесним 
сценама од којих застаје дах. Ова прича о уметничком генију који је редефинисао језик модерног плеса гарантовано ће 
вас натерати да и сами зацупкате.
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Париска опера 
— Жан-Стефан Брон, Француска, Швајцарска 2017, 110’

Наизменично иронична, ведра и окрутна, комбинација музике и балета, Париска опера у средиште пажње ставља 
велику страст, и приказује причу о животу иза сцене на једној од најпрестижнијих институција за перформативне 
уметности у свету.

Ингрид Бергман – њеним речима 
— Стиг Бјоркман, Шведска, 2015, 114’

У пролеће 2011. године редитељ Стиг Бјоркман среће се са Изабелом Роселини, ћерком Ингрид Бергман, која му 
сугерише да направи филм о Мами. Захваљујући Изабели, Бјоркман веродостојно приказује Ингрид користећи њене речи 
и слике. Седам пута номинована и награђена са чак три Оскара, Ингрид Бергман била је једна од најталентованијих 
глумица златног доба Холивуда и остала је упамћена по несвакидашњим изведбама у филмовима Казабланка (1942), 
Плинска светлост (1944) и Јесења соната (1978).

Калабриа 
— Pierre-Francedilois Sauter, Швајцарска, 2016, 117’

Road movie у погребном аутомобилу. Након смрти калабријског емигранта који је дошао у Швајцарску да нађе посао, 
два радника у погребном предузећу, Јован и Жозе, и сами емигранти, путују са севера на југ Италије да врате тело 
покојника у његово родно село. Јован, Ром, који је био певач у Београду, верује у живот после смрти. С друге стране 
Жозе, кога страствено занима култура, верује само у оно што види. Заједно, суочавају се са непредвиђеним ситуацијама 
и изненађењима које пут доноси. Путовање је могућност да одају почаст преминулом, али и уживају у животу.



+ Петак, 03. новембар - субота, 04. новембар у 1900 и 2100

Контакт галерија СКЦ-a

Француски филмски караван 
— циклус Удахни живот

У оквиру програма Француски филмски караван, који се реализује у 
сарадњи са Француским институтом у Београду, СКЦ је представио публици 
нови циклус француских филмова под називом Удахни живот. Филмови 
су приказан у Контакт галерији СКЦ-а, у петак и суботу, 3. и 4. Новембра, у 
терминима од 19 и 21 час. Улаз за све пројекције био је бесплатан. Програм 
Француски филмски караван се реализује у сарадњи са Француским 
институтом у Београду.

Доживите боје, машту и емоције којима су испуњена четири филма из новог 
циклуса под називом Удахни живот чији су протагонисти адолесценти. Кроз 
њихову свакодневницу, они са нама деле свој поглед на свет. Откријте шта су 
њихове наде, визија будућности и битке које воде да би остварили своје снове и 
постали своји уместо да их савремено друштво прегази. Њихове приче су позив 
на размишљање о сопственим сновима из доба адолесценције и о свету који 
долази, као и о оном који смо за собом оставили… Којим год путем да крену, не 
недостаје им ни мотивације нити хумора.
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Живи за плес 
— (Француска, 2016, 108’) (драма-фикција)

Режија: Ангелин Прељоцај 
Русија, деведесетих година. Строги и захтевни тренинзи професора Бојинског учиниће Полину плесачицом класичног 

балета која од раног детињства много обећава. Док се припрема да учествује на престижном Бољшојском балету, 
присуствоваће представи савременог плеса која ће је дубоко додирнути и променити јој живот.

Тамара 
— (Француска,2016, 120’) (комедија)

Режија: Александар Кастањети 
Тамара је девојчица од 15 година која има велике комплексе због своје килаже. Да би се ослободила лоше етикете 

коју је добила од својих вршњака у средњој школи, она одлучује да узме ствар у своје руке. Опкладиће се са најбољом 
другарицом да ће изаћи са првим дечком који прође поред врата учионице. Игром случаја, изабраник ће бити Диего, 
најзгоднији дечко у школи и Тамара већ види шансу да ће успети у својој намери…

Видети свет 
— (Француска, 2016, 102’) (драма)

Режија: Делфин Кулен, Мириел Кулен
Две младе девојке у војној служби, Аурора и Марин, се враћају из Авганистана. Са својим војним сектором провешће 

три дана на Кипру међу туристима, у хотелу са пет звездица, у ономе што војска назива хипербарична комора, како би 
заборавиле рат, међутим, није тако лако ослободити се насиља…

Положи матуру певајући 
— (Француска, 2013, 82’) (документарац)

Режија: Давид Андре 
Положи матуру певајући, филм је који говори о бурној причи групе пријатеља из Булоња на мору, граду који је тешко 

погођен кризом. Њихова година препуна је снова и разочарања, а песме које ће измислити ови тинејџери из радничких 
породица и средње класе, претварају стварност у поезију, смех и емоције.
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+ Уторак, 7. фебруар у 2000

Контакт галерија СКЦ-а и Галерија СКЦ-а

Изложба Портрет Студењака
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Изложбом Портрет Студењака, која је отворена 
у уторак 7. фебруара у 20 часова, Студентски културни 
центар Крагујевац започео је излагачку сезону у 2017. 
години.

Изложба Портрет студењака пружа нам прилику 
да кроз старе фотографије сазнамо како је некада 
изгледао Студентски град, његови станари и друштвени 
живот, а како данас изгледа овај студентски дом – из 
визуре савременика и полазника радионице Изван 
оквира. Изложбу је отворила Маида Груден, историчарка 
уметности и уредник ликовног програма Дома културе 
Студентски град и Марија Коњикушић, историчарка 
уметности, које су и кустоскиње изложбе. Ову изложбу 
галерија СКЦ реализовала је у сарадњи са Домом 
културе Студентски град. Публика је имала прилику да 
ову изложбу погледа до 3. марта 2017. у оба галеријска 
простора СКЦ-а. 

Изложба фотографија под називом Портрет 
Студењака настајала је кроз неколико активности: 
деловањем фотографске радионице Изван оквира, као 
сегмента ликовног програма Дома културе Студентски 
град, прегледањем фотографске архиве Дома културе 
Студентски град и доприносом људи, бивших и 
садашњих станара Студентског града, који су живели у 
овом студентском дому од средине педесетих година 
двадесетог века до данас. Након позива упућеног преко 
штампаних и дигиталних медија, свима који у својим 
приватним албумима или савременим дигиталним 
фолдерима поседју фотографије о животу у Студентском 
граду, јавили су нам се многи који су подржали ову 

иницијативу и уступили нам свој фотографски материјал 
на коришћење у припреми изложбе. 

Паралелно, оформили смо групу Портрет Студењака 
на друштвеној мрежи Фeјсбук, чиме је отворена могућност 
да заинтересовани деле и објављују фотографије, те да 
на тај начин градимо заједнички, интерактивни виртуелни 
простор у коме би путем медија фотографије умрежили 
своје увиде, проширили сазнања и истовремено се 
забавили. Изложбу прати веб сајт радионице Изван оквира, 
www.izvanokvira.rs, који садржи блог о пројекту Портрет 
Студењака. Веб сајт, блог и фејсбук група су након 
завршетка изложбе наставили да постоје не само као 
врста документа о овој акцији већ и као активни виртуелни 
домен, који се перманентно допуњава.

Битан и не мали део изложбе представљају фотографије 
полазника фотографске радионице Изван оквира, која је 
деловала под водитељством фотографкиње и историчарке 
уметности Марије Коњикушић од марта до октобра 2016. 
године. Полазници радионице добили су знања не само о 
употреби фотографског медија са техничког аспекта већ и 
о концептуалном приступу фотографији, те о разавијању 
фотографских прича и пројеката. Један од задатака за 
полазнике било је истраживање живота станара Студентског 
града, његовог амбијента са свим функционалним 
целинама, посебним местима и ситуацијама у оквиру 
насеља која захтевају познавање локално успостављењених 
кодова комуникације. На тај начин рад полазника је био 
усмерен ка директној комуникацији са становницима 
Студењака који су добили могућност да поделе своје 
животне приче и интересовања.
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За живот без стида 

У временима у којима је закон подржавао тортуру као облик 
кажњавања, вршења дискриминације и прогона, настао је велики број 
предмета - справа за мучење.

Оне представљају јединствена остварења људског духа и сведоче о 
могућностима интерпретације деградације и уништења људске јединке 
(психолошки и физички) од стране другог људског бића у име интереса 
појединца или организоване већине. 

Маске срама, осмишљене током средњег века у Шкотској, 
коришћене су за мучење и понижавање особа осуђених због недоличног 
понашања. Ове справе представљале су вид легитимног укидања 
способности говора у циљу елиминације злоупотребе од стране 
осућеног. Конструкција маске онемогућавала је да се отварају уста, 
гута пљувачка, а гвоздена конструкција остављала је озбиљне повреде 
и трајне ожиљке на лицу и глави кажњеника. Поред бруталне функције 
ове су маске имале и прецизно разрађену форму и завидан естетски 
квалитет. Женске маске имале су наглашен језик и уши, као симбол за 
оговарање и прислушкивање. Мушке маске имале су изглед свињске главе 
или свињски нос. 

Ускраћивање достојанства и самопоштовања јединки над којом 
се тортура спроводи, јавност оваквих процеса, наношење психичког и 
физичког бола јесу елементи садржани у сваком историјском примеру 
процедуре мучења. Од спаљивања вештица, инквизиције, логора 
смрти до снимака ликвидације војних заробљеника који су нажалост 
и данас присутни и свима нама доступни на интернету. Мучење је 

данас законом забрањено и представља кршење људских права. Ипак, 
свакодневно је присутно, прикривено у форми различитих облика 
нечовечног понашања у свакодневном окружењу - мобинг, породично 
насиље, вршњачко насиље, медијски линч, уврштени су у речник сваке 
одрасле и не само одрасле особе данас.

Измештањем из реалног употребног контекста, овај бизарни 
предмет у раду Андрее Драмићанин остварује одређену симболичку 
димензију. 

Маске су приказане на провидним фолијама поступком хемијског 
сребрења (којим се прави огледало) и постављене тако да слободно 
лебде у простору. Транспарентност и увећање димензија неки су 
од начина којима уметница скреће пажњу на значајне компоненте 
тортуре - сведочење околине и одговорност свих учесника друштва 
у том процесу. Под којим околностима се брише граница измећу 
приљежног обављања дужности (дизајнирања и израде справа за 
мучење, пројектовања гасних комора, спровођења законом прописаних 
злочина нпр.) и уживљавања у улогу мучитеља, Исправног, оног који је 
на правој страни. На страни јачих, не нужно бројнијих доминатора. 
Андреа нас поставља у благо нелагодну позицију, тенизија се остварује 
кроз интегрисаност сабласних приказа са простором којим се крећу 
посетиоци изложбе. Авети савести и страха монументални су и 
присутни. Подсећају да се мучење дешава увек пред нашим очима, 
да смо га свесни и да у њему учествујемо самим тим што знамо да 
постоји. И чини да се због тога постидимо. 

Ксенија Маринковић, историчарка уметности

+ Уторак, 7. март у 2000

Галерија СКЦ-а

Изложба Демаскирање 
— Андреа Драмићанин

Изложба Демаскирање, ауторке Андрее Драмићанин отворена је у Галерији СКЦ у уторак 7. марта 2017. у 20ч. 
Изложбу је отворио Иван Арсенијевић, уредник ликовног програма СКЦ-а. Публика је изложбу могла да погледа 
до 31. марта 2017. 
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Андреа Драмићанин рођена је 1990. године у Београду. Завршила је Факултет ликовних уметности у Београду (2009 - 
2015), одсек вајарство. Последњи семестар мастер студија завршила је на École nationale supériеure des beaux-arts de Paris, као 
стипендиста Владе Француске (2014 - 2015). Живи и ради у Београду.

Самосталне изложбе:
2016. And how about you? Kunstupunkte, Дизелдорф, Немачка
2016. THIS IS WHAT IS NOT, Андреа Драмићанин и Маја Ђорђевић, U10 art space, Београд, Србија
2015. Драмићанин у Коларцу, Галерија Коларац, Београд, Србија
2015. Веруј вреди, Андреа Драмићанин и Маја Ђорђевић, Галерија ФЛУ, Београд, Србија
2015. Безлични, Галерија Флу, Београд, Србија
2015. Отисци, Оградна галерија, Ваљево, Србија
2013. Отисци, Улична галерија, Београд, Србија
Групне изложбе:
2016. Годишња ижложба галерије Коларчеве задужбине, Галерија Коларац, Београд, Србија
2014. Sound ans Visions festival, Галерија Отворени простор, Мајданпек, Србија
2014. Civil Provision, Галерија КЦБ, Београд, Србија
2013. What Can I Not Know About You, Галерија Јава, Сарајево, Босна и Херцеговина
2013. Bauhaus Goes South-East Europe: City Lab Mostar, Мостар, Босна и Херцеговина
2013. Студенти ФЛУ, Glashouse музеја Мацура, Нови Бановци, Србија
2013. Student & Faculty international exchange, изложба цртежа, Maclaren Art centar, Онтарио, Канада
Награде:
2015. Фондација Владимир Величковић, друга награда, Београд, Србија
2014. Бета и Риста Вукановић, велика награда, Београд, Србија
2013. Сретен Стојановић, Београд, Србија
2012. Илија Коларевић, Београд, Србија
2012. Стеван Кнежевић, Београд, Србија



+ Уторак, 28. март у 2000

Контакт Галерија СКЦ

Изложба Фото-форум 
—  ревија и промоција књиге Фото-форум
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Промоција књиге Фото-форум, разговори о фотографији и отварање изложбе Фото-форум ревија одржано је у уторак, 
28. марта , у 20ч. Изложба је била отворена до 9. априла 2017. 

На отварању и промоцији књиге учествовали су: Иван Петровић, уметник,  аутор и приређивач издања, Маида Груден, 
историчарка уметности, уредница ликовног програма ДКСГ. Разговор је водио Иван Арсенијевић, уредник ликовног 
програма СКЦ-а.



Фото-форум - циклус разговора о фотографији, који је реализован током 2010. и 2011. године на иницијативу уметника 
Ивана Петровића у оквиру Ликовног програма Дома културе Студентски град, сада у форми штампаног издања 
доноси сажете дискусије са одржаних сусрета. На дванаест Фото-форума, колико их је укупно одржано, разматрани 
су догађаји, продукција и појаве релевантни за локална фотографска достигнућа из области уметности и популарне 
културе. Обухваћен је период од половине седамдесетих година 20. века до средине двехиљадитих, заједно са појавом 
савремених феномена који постају присутни на друштвеним мрежама. На тај начин је указано на различите видове 
фотографских пракси које су, иако заступљене у нашем окружењу, биле врло мало или нимало познате. На Фото-
форуму се представило шеснаесторо аутора, кустоса и историчара уметности: Весна Мићовић, Драган Петровић, 
Михаило Васиљевић, Иван Петровић, Љубомир Шимунић, Славко Тимотијевић, Горан Мицевски, Слађана Петровић 
Варагић, Мирослав Карић, Горанка Матић, колектив Belgrade Raw (Андреј Филев, Дарко Станимировић, Немања Кнежевић, 
Лука Кнежевић Стрика), Иван Зупанц, Иван Арсенијевић и Александрија Ајдуковић. Књига има 300 страна и садржи 217 
фотографија и илустрација. Издавач: Дом културе Студентски град, 2016. 

Фото-форум ревија  

Изложба Фото-форум ревија илустративног је карактера и базирана је на одабиру радова оних аутора који су се 
представили на поменутим разговорима. Изложба је разматрана са истог становишта које Фото-форум дефинише 
као платформу за истраживање и промовисање фотографије као сложеног друштвеног феномена, са тенденцијом 
остваривања проширеног оквира деловања. Иако по природи проблема који испитује овакав модел изложбе стоји у 
извесном историјском закашњењу, она се појављује као иницијатива која пружа могућност новог сагледавања фотографије 
код нас. У том смислу, идеја која стоји иза ове изложбе покушава да укаже на неопходност новог начина вредновања 
фотографије у домаћем културном простору и да да подстицај за разматрање нове културне историје овог медија у 
Србији: његовог „поновног откривања”. 

На изложби ће бити приказани радови Драгана Петровића, Љубомира Шимунића, Горана Мицевског, Горанке Матић, 
Ивана Арсенијевића, Ивана Зупанца, Весне Мићовић, Александрије Ајдуковић, Михаила Васиљевића, Ивана Петровића, 
Колектива Belgrade Raw, укључујући и део документационог материјала везаног за рад Срећне галерије Студентског 
културног центра у Београду. 

Иван Петровић, изод из текста каталога

Аутори изложбе су Иван Петровић и Маида Груден.
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Изложба Скулптуре, ауторке Нине Галић отворена je у Контакт галерији СКЦ-а, у уторак 11. априла 2017. године у 20:00. 
Изложбу je отворилa Марија Радош, историчарка уметности и кустоскиња галерије Ремонт. Публика је изложбу могла да 
погледа до 5. маја 2017.

Скулптуре подстичу на ментално опуштање и вежбање менталног капацитета. Оне нуде могућност интеракције 
са посетиоцем, његовим постављањем у одређени положај, за који се сматра да ће повећати и развити у посетиоцу 
одређене квалитете. Сваки од радова захтева неку врсту мировања, у случају Справе за меланхолично клаћење у питању је 
само минимална и понављајућа активност, где је мировања захтев дисциплине.

Обликовање скулптура креће изнутра, њихов визуелни идентитет је одређен њиховом функцијом. Скулптура буди 
у посматрачу осећај функционалности, фикција функције. Нагласак на функционалност фокусира гледаоца на простор 
између искуства путем гледања рада и могућности да га користи, које се даље проширује на могућност свакодневног 
коришћења у виду ритуала. Радови презентују искуство, пре него што га репрезентују. 

Нина Галић (Краљево, 1987) завршила основне (2009) и мастер (2011) студије на Факултету ликовних уметности у 
Београду на вајарском одсеку и била стипендиста Фонда за младе таленте 2010/2011. године. Самосталну изложбу одржала 
у Ликовној галерији Културног центра Београда (са Бојаном Атлијом и Иваном Милев, 2016), Галерији Ремонт (2015) 
и Галерији Београдске тврђаве, Горњи град − Стамбол капија (2011). Учествовала на више групних изложби, ликовних 
колонија и радионица, међу коијма је и групна изложба у склопу радионице Tropical Lab на Lasalle College of Fine Arts у ICA 
Galery у Сингапуру (2011).



+ Уторак, 25. април у 2000

Галерија СКЦ-а

Изложба Плакати 
—  Ана Пешић

Изложба Плакати, ауторке Ане Пешић отворена је у Галерији СКЦ-а у уторак, 25. априла 2017. у 20:00. Изложбу је 
отворио проф. Слободан Штетић. Публика је изложбу могла да погледа до 22. маја 2017.
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Плакати Ане Пешић

Да Ана Пешић стасава у графичку дизајнерку снажног сензибилитета и изузетно радозналу личност, уверили смо се 
у време њеног школовања на Катедри за графички дизајн Филолошко-уметничког факултета у Крагујевцу, а касније и на 
докторандским студијама Визеулених уметности у Београду. Поседујући урођен осећај за графизам и ликовност, као и 
вештину пројектовања типографског писма, Ана суверено влада површином, илустрацијом и типографијом плаката. 

Појавом плаката, средином деветнаестог века, као првог средства јавне комуникације, отворио се простор за 
саопштења упућена јавности, а истовремено настала је нова уметничка дисциплина, која није служила само за 
рекламирање и пропаганду. Плакат као лист беле хартије, штампан с једне стране, полигон је за уметнике и графичке 
дизајнере да сублимирају своје идеје, пласирају поруку, често провокативном, ефикасном једноставношћу, неретко 
уз протест и јасно упозорење, поруку за нешто или против нечега. Речју, ликовно дело примењене уметности, које и 
почетком 21. века преноси најсложеније идеје. Као што књига у штампаном облику неће нестати, тако ће и плакат у 
класичним али и новим медијима, имати све већу функцију и сврху тумачења света који нас окружује.

У обликовању плаката, Ана Пешић ликовну транспозицију и пре свега поруку коју шаље посматрачу, варира између 
значењског и доживљеног књижевног предлошка, најчешће позоришног текста, надограђујући га ликовним елементима и 
сопственим фонтовима. Вешто користећи фотографију, као цитат или само полазиште, цртеж и декоративност 
својих глифова, она их колажира у јединствену композицију и гради нови, оригинални миље. Често је то редуковани израз, 
који представља и најтежи изазов за уметника. Управо тада је Анин плакат и најупечатљивији, јер одбацује вишак 
ликовних и типографских елемената, постаје читкији и кристално јасан. Ауторки није потребно много елемената да 
формира плакатску целину. Најчешће је то краћи текст са јасно дефинисаном поруком и редукована илустрација, која се у 
ликовном смислу сједињује са текстом, не реметећи основни словни низ. Вероватно да је област позоришног плаката, за 
коју се определила, најмање комерцијална, али и најизазовнија, јер бива саставни део позоришног чина, пружа аутору највећу 
слободу у синтези идеје, слике и поруке, па овакви плакати својом оригналношћу прерастају употребну намену и постају 
равноправни са делима ликовне уметности. Да је Ана Пешић у томе успела, сведоче и многе значајне изложбе, пре свега у 
иностранству, где у огромној конкуренцији готово увек налази своје место. Њена страст и снага врсног графичког дизајнера 
уверавају нас да је свет плаката добио још једног аутора који гради свој стил и који ће временом заузети значајно, 
назаобилазно место. Уметност постмодерне опстаје управо радом и упорношћу уметника попут Ане Пешић. Овом 
приликом треба поменути да је баш ова самостална изложба плаката Ане Пешић значајан беочуг у формирању једне нове 
звезде на бескрајном путу уметности плаката.

Слободан Штетић

Ана Пешић рођена је 1992. у Краљеву. Основне и мастер студије завршила је на Филолошко-уметничком факултету 
у Крагујевцу, у класи професора Слободана Штетића, одсек графички дизајн. Студент је прве године докторских студија 
Европског универзитета, НОВА академија уметности у Београду. Бави се плакатом, просторном графиком, типографијом и 
пројектовањем писма.
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+ Субота, 20. мај у 2000

Контакт галерија СКЦ-а

Изложба скулптура 
Друга најважнија ствар 
— Мића Стајчић

Изложба Друга најважнија ствар, аутора Миће Стајчића отворена је у Контакт галерији СКЦ-а у суботу 20. маја 2017. 
године, у 20:00, у оквиру манифестације Ноћ музеја. Изложбу је отворила Ксенија Маринковић, историчарка уметности. 
Изложба је могла да се погледа до 5. јуна 2017.

Рад Миће Стајчића најчешће се повезује са критиком потрошачког друштва. Својим уметничким изразом, скулптурама, 
Стајчић проблематизује симболе моћи којима данашњи извори моћи манипулишу свешћу и савешћу човека. Ова изложба, 
којом се СКЦ Крагујевац придружује манифестацији Ноћ музеја, базирана је на мотиву новца.

Друга најважнија ствар 

Рад Миће Стајчића најчешће се повезује са критиком потрошачког друштва, провокативним тоном и хумором 
помоћу којих проблематизује симболе моћи кроз које се врши манипулација у свести човека. Изложба у Контакт галерији 
СКЦ-а у Крагујевцу у великој мери је фокусирана на мотив новца. Како сам уметник каже новац је нараспрострањенији 
феномен људског друштва, који уједно представља један од највећих проналазака у историји човечанства. Ужива 
поштовање свих становника планете, свих нација и вероисповести. Рад Wast ist Hirst представља на први поглед духовиту 
интерпретацију реторике британског уметника-милионера, Демијена Хирста кроз визуелну поетику Миће Стајчића. 
Реферисање на Демијена Хирста као симбол и отелотворење неолибералне културне матрице у оквиру које се инсистира 
на комерцијализацији уметника, уметности и институција намеће питање њиховог положаја у капиталистичком 
систему производње где је профит најбитнији.  Ово је значајно када говоримо о квалитету продукције и неком општем 
touch and feel ефекту Стајчићевих радова, који се служи естетиком рекламне индустрије и масовне производње. Дизнијеви 
карактери с друге стране, појављују се у раду савремених уметника као симболи популарне културе, конзументског 
друштва и индустрије забаве коју данас представља мултинационална корпорација Дизни. Мића Стајчић их коисти као 
парадигму цртаног филма, као познате личности и опште место детињства захваљујући којима постиже непосредност 
у комуникацији са публиком. Плутон за разлику од осталих дизнијеваца нема антропоморфне карактеристике, он је 
обичан пас, и као такав реалистичнији је од других карактера. Лабараторијски акваријум у који је смештена његова 
половина овом раду даје ноту злокобног. Нови фетиш у Стајчићевој ликовности, М&М бомбонице, такође има морбидну 
историју. Слаткиш је настао током Другог светског рата, као бизнис идеја са елементима ратног профитерства. 
Рачунајући на недостатак чоколаде у рату господа М&М, почели су са производњом чоколадних бомбона које се тешко 
топе и идеалне су за све временске услове, а прве бомбоне су продавали америчкој војсци као средство за подизање енергије 
и побољшање расположења. Њихов изглед подсећа на производе фармацеутске индустрије коју Хирст користи као мотив 
у свом делу бавећи се доминантним опсесијама савременог човека - страхом од смрти и конзервацијом живота. Рад 
такође упућује на профитабилност оружаног сукоба у оквиру капиталистичких друштвено-политичких и економских 
пракси али и жудњу за једноставним и површним задовољствима (псећи живот обичног човека − топовско месо, жртвени 
кунић, преполовљени Плутон, потрошач). Милорад Стајчић се према сопственим речима бави дијалектиком провокације 
и интервенције у социјалној свести. Његово дело је ангажовано и позива на реакцију. Од публике зависи шта је то што ову 
изложбу чини јединственом.

Ксенија Маринковић, историчарка уметности.
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Милорад Мића Стајчић рођен је 1977. године у Београду, 
где и даље живи и ради. Дипломирао је на Факултету 
организационих наука на смеру Информациони системи 
и на Факултету ликовних уметности на смеру вајарство у 
класи проф. Мрђана Бајића. Тренутно је на трећој години 
докторских студија на Факултету ликовних уметности на 
смеру вајарство, у Београду. У свом уметничком раду осим 
скулптуре изражава се и путем инсталација, видео радова, 
перформанса, фотографије. Излаже самостално од 2009. 
и групно у земљи и иностранству. Члан је вајарске секције 
УЛУС-а и уметничке групе Димензија. Аутор је дела у јавном 
простору.
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Појава невидљивог присуства тема је серије фотографија коју је Бурић направио током свог 
резиденцијалног боравка у рибарском селу Канисал, на острву Мадеира, током 2016. године. 
На Мадеири сиромашни рибари тешко живе у рају. Тешко, јер су у туђем рају. Рају за туристе 
и бизнис. Бориосва партнерка у овој уметничкој причи је Ана Маргарида Менезес, локална 
уметница. Она ситним гестовима у различитим амбијентима коментарише живот на Острву, и 
на тај начин даје посебну сензуалност Бурићевим фотографијама.

У савременом руском роману Бетмен Аполо аутор Виктор Пељевин кроз фикцију 
анализира поредак у ком се човечанство данас затекло. Скицирајући могући узрочно-
последични ланац предатора, моћи и интереса Пељевин у први план истиче људску свест 
као материјал који се лако обликује, којим се лако манипулише. Обманути и правилно 
инструирани људи постају сами своји мучитељи и тамничари убеђени да живе како мора, 
спремни да не виде очигледно. У пику романа главни јунак, филозофски освешћен вампир, 
посећује бетмена Апола, императора света, северно-америчког Великог миша, владара свих 
вампира који живи у мору, на броду носачу авиона далеко од очију света.

Кроз прозор сам угледао брод. Огроман и црн, крајње једноставног облика... Чим сам најзад 
дозволио себи да видим брод, у глави ми је нешто пукло као да је у њој експлодирала петарда, 
и исте секунде одвраћање и страх су прошли. Али у том тренутку сам схватио да бих 
поред ове джиновске лађе могао да проживим читав живот, стално је стрељајући погледом 
– и ниједном је не бих приметио... Постало ми је страшно да гледам црну лађу. Тако страшно 
да је у мојој глави нешто попустило, и ја је одједном више нисам видео. Уопште.,

Бетмен Аполо, В. Пељевин
Сигурно је и сиромашном острвском рибару, загледаном у пучину и сопствену 

егзистенцију, неподношљиво страшно да до краја сагледа чему служе и како функционишу 
интернационалне оффсхоре компаније које неприметно раде свој посао на његовом малом 
острву. Зато му је лакше да зажмури на једно или оба ока и да с драгим људима пева караоке. 
Као и свима нама.

Појава невидљивог присуства је тема серије фотографија Hidden, коју је Борис Бурић 
направио током свог резиденционалног боравка у рибарском селу Цаницал на острву Мадеира 
јануара 2016. године. Сам однос целина које на малом острву функционишу аутономно 
и паралелно наметнуо се као „егзотика” вредна путописног наратива. Као и главни јунак 
Пељевиновог романа Борис је слетео на Мадеиру и уместо једноставног праволинијског 
сазнавања о природи, животу и обичајима становништва пред њим се реалност изломила 
у више равни спојених оградама које их раздвајају – сиромашна рибарска насеља, офшор 
компаније, стерилни и празни хотелски комплекси, индустрија. 

На Мадеири сиромашни рибари живе тешко у рају. Јер су у туђем рају – рају за туристе, 
рају за бизнис, фискалном рају! Поједини локалци схватају да се ту не осећају добро и они 
верују да је њихов рај недге друго. У то верује и Ана Маргарида Менезес, локална уметница 
перформерка која је са Борисом обилазила острво водећи га до његових самих граница – до 
капија оффсхоре компанија где су их заустављали стражари, забрањивали им даљи пролаз и 
брисали фотографије са Борисовог апарата. Тако су неке фотографије нестале, а надоместиле 
су их фотографије ципела заустављених пред оградама, перформативно поливених бензином. 
Ана Маргарида се често налази у кадровима као коментар или присуство онога што постоји 
али се не види. Она дискретним гестовима у различитим амбијентима коментарише живот 
на острву чиме фотографије ове серије одређује као режирани наративни ток како ће их 
касније Борис и третирати при излагању и презентацији.

Марија Радош
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Борис Бурић рођен је 1981. године, живи и ради у Београду. Високу школу 
ликовних и примењених уметности струковних студија завршава 2005. 
године. Фотографијом се бави од 2007. године. Поред личних пројеката 
сарађивао је и са другим уметницима (Фокус Група, Ивана Ивковић, Лидија 
Делић, Светлана Раденковић, Јасмина Цибиц, Нина Галић, Ана Маргарида 
Меназес, Јота Момбаца...) и галеријама (Ремонт, Музеј Савремене 
Уметности Београда, У10, Културни Центар Београда...). Дугогодишњи је 
сарадник галерије Ремонт у којој је у децембру 2015. и 2016. године имао 
самосталне изложбе. Учествовао на више групних изложби: Нешто/
Ништа у Опсерваторијуму у марту 2015. год. Туђе Хаљине у новембру 2015. 
год у Арт радионици Лазарети, Дубровник. У јануару 2016. учествује на 
резиденционалном боравку Мултимадеира у Португалу, где је у сарадњи са 
уметницом Аном Маргаридом Менезес радио на пројекту Hidden, који је у 
фебруару 2016 год. био представљен у Funchalu и Caniçalu (Мадеира).

Л И К О В Н И  П Р О Г РА М



+ Уторак, 13. јун у 2000

Контакт галерија СКЦ-а

Изложба скулптура 
Once Upon a Dream 
— Славица Обрадовић

Изложба Once Upon a Dream, ауторке Славице Обрадовић отворена је у Контакт галерији СКЦ-а у уторак 13. јуна 2017. 
године у 20:00. Изложбу је отворила Теодора Јеремић, историчарка уметности. Изложба је била отворена до 4. јула 2017.
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Once Upon a Dream

Полазећи од бајке, као примарног сета вредности и поука које појединац још као дете усваја из спољашњег света, 
изложбом Once Upon a Dream, уметница Славица Обрадовић проблематизује питање самоспознаје и личне подвојености 
између фантазије и реалности.  Крхки, ломљиви, транспарентни, изузетно суптилни предмети и материјали заробљени 
су у измаглици између настајања и нестајања.Када се, већ у најранијем узрасту, у Лакановом стаде ду мироир, први пут 
идентификујемо са својим ликом и представношћу, у појединцу се истовремено формира и зачетак концепта Идеалног Ја, 
као мисаона представа савршеног бића које желимо да видимо као сопствено. Од тог тренутка идеја о идеалном сопству 
нас не напушта, већ се несвесним механизмима претвара у имаго ка ком субјекат непрестано тежи током целог свог 
живота, чиме се фаза огледала потврђује као много више од пролазне, и постаје модел на ком се базира однос према 
сопственој слици, развијајући его у фиктивном правцу.

Once Upon a Dream се бави управо оним тренутком у ком у психологији појединца све креће наопако. Тренутком када 
спекулативно ја даје предност друштвеном, и примарна идентификација појединца са његовим Идеалним Ја постаје 
измењена друштвеним и културним нормама, конвенцијама и очекивањима, али такође и личним поступцима којима 
се руши концепт бајковите моралности у којој су вредности, као и улоге, унапред подељене и веома прецизно дефинисане. 
Морал из бајке, створен у детињству, бива првенствено пољуљан у периоду адолесценције, што је фаза којом се ауторка и 
бави, будући да се управо тада суочавамо са потребом истраживања личности, освешћујемо своју сексуалност, померамо 
сопствене границе, рађа се појам ега, друштвеног надметања, површне и интересне социјализације. У реалном свету, идеја 
фиктивне принцезе (као симбола нежности, невиности, безгрешности) се већ на први додир стварности распрскава попут 
мехура од сапунице. Свесним одрицањем од фантазије, личност која је флаулесс замењена је егзистенцјиом сачињеном 
од фрагмената који се међусобно не уклапају на очекиван начин. Ту метафоричку димензију дисторзије лика, где је нашем 
стварном, физичком и емотивном бићу заправо немогуће да у потпуности одговори на захтеве идеје о себи, додатно 
појачава и чињеница да је одраз у огледалу изокренут. Он је обрнута верзија стварности у којој рефлексија никада тачно 
не одговара оригиналу који одражава. Одвојена од нас, једина слика из спољашњег света коју о себи добијамо, из огледала, 
као (не)места где истовремено и постојимо и не, нас и физички подсећа да је тај неко преко пута, кога видим и желим да 
спознам, увек неко други − далек, супротан и болно недостижан.

Својим радовима Славица како концептуално тако и материјално, свесно потенцира фрагилности интегритета ега 
промишљено бирајући материјале које користи. Попут апстрахованих објеката из нечијег сна или сновиђења, нереални у 
својој конструкцији и наизглед неодрживи у стварности, Славичини радови око себе граде ауру непостојаности, стварајући 
притом утисак и извесне ирационалности. Нечега што не припада овој реалности, већ се ту затекло и за шта се бојимо 
да ће на први додир нестати. Крхки, ломљиви, транспарентни, изузетно суптилни предмети и материјали, заробљени 
су у измаглици између настајања и нестајања, и стварају сновиту атмосферу непрестано подсећајући на унутрашње 
пулсирање идеалног ја које је неуморно. Иако сада већ прилично далека од онога што смо временом постали, верујемо да 
идеална верзија ипак потенцијално постоји јер смо је упознали оnce Upon a Dream.

Теодора Јеремић

Славица Обрадовић рођена је 1990. године. Дипломирала је 2015. године на Факултету ликовних уметности у Београду, 
на одсеку вајарство, у класи професора Мрђана Бајића.
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+ Уторак, 20. јун у 2000

Галерија СКЦ-а

Изложба Графике 
— студенти ФПУ Београд и ФИЛУМ Крагујевац

Изложба Графике студената Факултета примењених уметности Универзитета уметности у Београду и студената 
Филолошко-уметничког факултета Универзитета у Крагујевцу отворена је у Галерији СКЦ-а у уторак, 20. јуна 2017, у 20:00. 
Изложбу је отворила Гордана Петровић, редовни професор ФПУ-а Београд и Владимир Ранковић, ванредни професор 
ФИЛУМ-а Крагујевац. Публика је изложбу могла да погледа до 2. јула 2017.

Изложба Графике студената Фауклтета примењених уметности Универзитета уметности у Београду и 
студената Филолошко-уметничког факултета Универзитета у Крагујевцу одржава се шеснаест година након прве 
изложбе графика крагујевачких студената уметности и, сасвим случајно, на десетогодишњицу прве, и до сада једине, 
изложбе графика студената ФПУ и ФИЛУМ-а. Као и тада, чињеница да је Одсек за примењену и ликовну уметност 
ФИЛУМ-а настао од Наставног одељења Факултета примењених уметности, и сада доноси извесну јединственост 
у различитости особених, јединствених рукописа сваког аутора. Поред најважнијег – забелешке о тридесет и четири 
стваралачка почетка, као и наставка већ устаљене сарадње две нераскидово повезане институције, изложба у 
крагујевачком СКЦ-у 2017. године означава и почетак остваривања дугогодишњег циља који се налазио пред Одсеком за 
примењену и ликовну уметност ФИЛУМ-а – да образује и оне будуће уметнике чије ће примарно стваралачко поље 
бити графика. Прва генерација крагујевачких студената-графичара отпочеће студије ове јесени. Та чињеница чини 
прилику да студенти два факултета заједнички представе свој рад још драгоценијом.

Владимир Ранковић
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+ Уторак, 4. јул у 2000

Галерија СКЦ-а

Изложба 
Architecture − A Heuristic Game 
— Наталија Богдановић и Алекса Ђурић

Изложба Architecture − A Heuristic Game, аутора Наталије Богдановић и Алексе Ђурића отворена је у Галерији СКЦ-а у 
уторак, 4. јула 2017, у 20:00. Изложбу је отворила Јелена В. Атанасијевић, архитекта и доцент на Одсеку за примењену и 
ликовну уметност Филолошко-уметничког факултета, студијски програм Унутрашња архитектура. Публика је изложбу 
могла да погледа до 31. јула 2017.

Да ли је пројектовање, као превасходно архитектонски чин и кључно стваралачки оквир сваког архитекте, суштина 
архитектуре или оно по чему архитектура јесте архитектура или постаје архитектуром.

Изложеним радовима намеравамо да постигнемо преиспитивање позиције архитекте као ствараоца у области за 
коју се и даље тврдо верује да припада техничким наукама. Свакако је лако упасти у ту замку, посебно ако се има у 
виду да архитектура стално преиспитује своје границе деловања и да коначне дефиниције, урпкос многим покушајима, 
нема. Заборавља се да је архитектура процес, комплексан процес - креативни, истраживачки, уметнички; подразумева 
истраживање кроз скицу, цртеж, макету, модел; захтева различите нивое посматрања − од детаља, намештаја, елемената 
ентеријера, објеката разноврсних намена, урбаног дизајна, великих урбанистичких потеза, до планирања читавих градова 
- подразумева развијање читаве једне личне филозофије и става пре него ли се крене у конкретно пројектовање. На 
њу утичу историја, политика и идеологија, социологија, филозофија; у ствари, архитектура је производ свих тих аспеката 
сублимираних у материјалном, она рефлектује идеологију  друштва, али и архитекте - аутора. У том процесу успоставља 
се модел како архитекта тематизује свој властити рад и свој гест, како конструише свој задатак, јер архитектура пре свега 
егзистира на разини идеја, а тек онда материјалног.

Зашто хеуристичка игра?
Синоними за Heuristic − examining, interested, interrogative, probing, prying, questioning, searching, analytical, catechistic, doubtful, 

fact-finding, inquisitive investigative, investigatory, nosy, outward-looking, quizzical, Socratic, speculative, studious.
Хеуристиком се у античкој Грчкој називала уметност решавања проблема. Данас, она представља значајну основу 

компјутерског решавања проблема и покушаја стварања вештачке интелигенције. У архитектури, она се употребљава у 
нешто слободнијем значењу, као прилаз решавању проблема који није искључиво креативан нити искључиво рационалан, 
већ обоје.

Процес пројектовања је упорна игра, баш како бисмо је данас назвали, проналазачка, хеуристичка. Као и у свакој игри, 
одговори се често нуде и пре него што су проблеми били свесно постављени.

Ф И Л М С К И  П Р О Г РА М



Наталија Богдановић (Крагујевац, 1988) завршила је основне и мастер 
академске студије на Архитектонском факултету Универзитета у Београду. 
Студент је треће године докторских академских студија, студијски програм 
Архитектура и урбанизам, на Факултету техничких наука Универзитета у 
Новом Саду под менторством професора Радивоја Динуловића.

Од 2014. године ради као асистент на Филолошко-уметничком 
факултету Универзитета у Крагујевцу на Катедри за унутрашњу архитектуру 
и индустријски дизајн. Од 2015. године ангажована је и на Факултету за 
хотелијерство и туризам Универзитета у Крагујевцу. Учествовала је на више 
националних и интернационалних изложби, конкурса и радионица. Као члан 
ауторског тима Националне студентске секције, учествовала је на Прашком 
квадријеналу 2015, на коме су српски уметници нагређени Златном медаљом 
за успостављење дијалога. Поред научно-истраживачког рада, паралелно се 
бави архитектонским пројектовањем, дизајном ентеријера као и различитим 
форматима уметничких пројеката: фотографија, графички дизајн, илустрација. 

Један је од оснивача струковног удружења УРБАНИУМ − Центра за 
истраживање и одрживи развој архитектуре и урбанизма у Крагујевцу, где је у 
јануару 2017. именована за председника удружења.

Алекса Ђурић (Крагујевац, 1988), одувек заинтересован за уметност и 
дизајн, уписује архитектуру на New Jersey Institute of Technology, у САД-у, где је 
и провео петнаест година живота. Његови радови често су били награђивани 
у школи и на конкурсима. Последњи семестар студија завршава у Фиренци 
на Florence Institute of Design International. Дипломира 2012. године и стиче звање 
мастер инжењер архитектуре, као носилац неколико признања од којих 
издваја: медаљу школе архитектуре за студента генерације и медаљу CUM 
LAUDE, коју додељује Унверзитет најбољим студентима.

Након завршетка школовања враћа се у Србију где наставља да се бави 
архитектонском праксом и уписује мастер академске студије графичког 
дизајна на Филолошко-уметничком факултету Универзитета у Крагујевцу 
(где је дипломирао у јулу 2015. године). У току студија започиње прву старт-ап 
компанију која се бави индустријским и графичким дизајном. Сада, као недавно 
дипломирани архитекта и графички дизајнер живи у Крагујевцу, где сарађује 
на различитим пројектима са архитектом Наталијом Богдановић и развија своја 
интересовања из области уметности, филозофије, архитектуре и дизајна.

Од октобра 2016. године студент је докторских академских студија на 
Факултету техничких наука Универзитета у Новом Саду на смеру Архитектура. 
Један је од оснивача струковног удружења УРБАНИУМ − Центра за 
истраживање и одрживи развој архитектуре и урбанизма у Крагујевцу.
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+ Уторак, 26. септембар у 2000

Контакт галерија СКЦ-а

Изложба Документи 
— Иван Петровић

Изложбу Документи отворила је Уна Поповић, историчарка уметности и кустос Музеја савремене уметности у 
Београду. Изложба је била отворена до 9. октобра 2017.

Документи су необичан фотографски пројекат јер је у њима уобичајени метод истраживања архиве изокренут. 
Уместо критичког читања скривене структуре званичне архиве као кључног дела идеолошког апарата, Петровић се окреће 
преиспитивању сопствене фотографске архиве. У поновљеном читању, он серију фотографија третира на начин на који 
се уобичајено третирају појединачне фотографије. Парадоксално, основна јединица пројекта – појединачна фотографија, 
постаје варијабила чије значење не зависи само од матичне серије, већ и од свих фотографија на изложби. Пошто се свака 
поставка Докумената разликује, разликују се и односи који се праве између фотографија и у том смислу се може говорити 
о различитим изложбама. Ипак, иако ће изгледати другачије, ове изложбе се неће значајно разликовати, јер ће све и даље 
говорити, или ћутати, о отвореном и променљивом значењу фотографије.

 
Михаило Васиљевић, Фотографије из архиве Ивана Петровића, одломак, 2009. 

Продукција фотографија, појединачно и у серијама, њиховим снимањем или налажењем и постављањем у контекст 
архиве, тиме је јасно раздвојена од продукције изложбе која их увек нужно реконтекстуализује. За Ивана Петровића 
изложба никада није неутрална форма приказивања готовог рада, и стога он, без обзира на појединачне елементе од 
којих је конструише, сваку појединачну изложбу ради као нови рад. Једна фотографија у две различите поставке није иста 
фотографија. Сваки пут се место сваке појединачне фотографије у поставци мора изнова промислити, одредити, па чак 
и легитимисати. Иако су фотографије које представља на изложбама са његове стране увек понуђене као документи, са 
позивом посматрачима да свој поглед не зауставе на њиховој композицији и распореду, већ да покушају да продру у догађаје 
и ситуације њима наговештене, Иван Петровић уважава чињеницу да сваки документ бива тумачен у неком специфичном 
контексту. Промишљање формата изложбе је, стога, нужно управо да би се неком документу као сведочанству своје 
врсте омогућило да се веже за актуелности датог тренутка и да сведочи у светлу личног искуства посматрача. 

Стеван Вуковић, У светлу личног искуства, одломак, 2009.
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Документи, 2008.

Обједињени у јединствену целину Документи представљају избор фотографија преузетих из више серијала који 
су настајали од 1997. до 2008. године у Србији и формирају се као вид аутокустоског приступа и ревалоризације личне 
архиве. У највећој мери одређене као портретне фотографије, Документи афирмишу тему личне историје појединца 
и усмерени су ка просторима у коме он егзистира (менталном, психолошком, друштвено-политичком), постављајући 
питања о релативизацији односа приватно-јавно; о рату и идеолошко-политичким матрицама којима се инструментализује 
његово значење; о прикривеним и латентним чиниоцима физичког насиља, о социјалним проблемима малих средина и 
културолошким парадоксима који их описују; о породици и приватном окружењу.

 
Серије фотографија које чине Документе јесу: Свињокољ (1997/98), Возови (1997/99), Депонија (1998), Бивоље (1998/99), 

Личне приче (1998), Café Grizlly (1998/99), Витак 1999 (1999), Евидентирање (2001), Photo-album, (2001), Портрети (2005–), 
Студенти (2006–) и Сумњиво понашање (2008–).



Иван Петровић (Крушевац, 1973) дипломирао је на Академији уметности Браћа Карић у Београду 2002. године на Одсеку 
фотографије. Поред фотографије, која представља основну област његовог деловања и рада (уметничка, истраживачка, 
педагошка), бави се и кратком формом документарног филма и видеом. Уметничка пракса Ивана Петровића проистиче из 
вишезначног истраживања фотографског медија и заснована је на узајамним односима документаризма, апропријације 
и ревалоризације. Тематска интересовања усмерена су ка питањима историје, наслеђа и дисконтинуитета; идентитета 
и личне историје појединца, као и позиције коју медиј фотографије заузима услед измењених културних, друштвено-
политичких или техничко-технолошких парадигми. Кооснивач је и уредник Центра за фотографију (2011). Иницијатор је и 
уредник Фото-форума (2010–2011). Аутор је и приређивач књиге Фото-форум, разговори о фотографији (2016). Добитник је 
награде Димитрије Башичевић Мангелос за 2008. годину.
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+ Недеља и понедељак, 8 и 9. октобар 
Контакт галерија СКЦ-а

Фотографска радионица 
Belgrade raw

Крагујевац испод шминке

У сарадњи са фотографским колективом Belgrade Raw, СКЦ је организовао фотографску радионицу за све оне који 
се баве фотографијом и у свој фокус рада стављају град и свакодневни живот без обзира да ли у свом раду користе 
аналогну или дигиталну технику. Број полазника је био ограничен и учешће на радионици је било бесплатно, а полазници 
су могли да науче основе едитовања снимљених фајлова и њихову припрему за портфолио и галаеријску презентацију. 
Радови који су настали на радионици, као резултат радионица одржаних и у другим градовима, биће представљени у 
заједничкој књизи − каталогу коју колектив Belgrade raw припрема за издавање током јануара 2018. године.
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Традиционална манифестација савремене, неоавангардне, ангажоване 
дигиталне уметности биће наствљена уобичајеним пројекцијама 
прикупљених радова на дан 21. октобра који је послужио као повод за 
покретање прве Mail art изложбе − Два лица дана пре више од десет година. 
Са традиционалниог медија пре шест година прешли смо на дигиталне 
облике изражавања и покренули Сталну галерију дигиталне антиратне 
уметности, која је отворена за уметнике у побуни против рата из читавог 
света, а истовремено непрестано доступна свим корисницима интернета. Као 
и сваке године, грађани Крагујевца имаће прилику да у Галерији СКЦ-a ове 
радове виде и истовремено утичу на пројектовање галеријског садржаја, чиме 
се остварује и интерактивност, као једна од најкарактеристичнијих особина 
савремене уметности.

Л И К О В Н И  П Р О Г РА М
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+ Петак, 10. новембар у 2000

Контакт галерија СКЦ-а

Изложба Избор из колекције 
Галерије СКЦ  2015-2016

На изложби су представљени радови седамнаесторо аутора који су се својим самосталним изложбама представили 
крагујевчкој публици током 2015-2016. године.  

Аутори чији ће радови бити представљени на изложби Избор из колекције Галерије СКЦ Крагујевац су: Предраг 
Терзић, Ана Кнежевић, Немања Николић, Ана Пиљић Митровић, Јелена Илић, Нина Тодоровић, Милица Антонијевић, 

Невена Поповић, Михаило Васиљевић, Владимир Ранковић, Драга Јовановић, Милица Јакшић, Љубиша Симовић, Марија 
Богдановић, Драгана Драгутиновић, Јована Тркуља, Јелена Савић.

Аутори изложбе су Ксенија Маринковић, историчарка уметности и Иван Арсенијевић, уредник ликовног програма 
СКЦ-а. Саму изложбу прати и квалитетан двојезични каталог.

Публика је била у прилици да ову изложбу погледа до краја новембра.

Л И К О В Н И  П Р О Г РА М
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Пракса формирања колекције из галеријско-изложбеног програма 
установе културе не може се поредити са радом комерцијалних 
уметничких галерија које у оквиру своје делатности имају за циљ 
трговину уметничким делима. Овде није реч о размени добара – 
услуге маркетиншке и тржишне презентације аутора за уметнички 
производ. Установе културе које су овакву праксу уврстиле у своје 
активности задале су одговоран и сложен задатак кустосима и 
менаџерима да остваре континуиран и квалитетан програм који 
сведочи о акутном стању на пољу уметничког стваралаштва.

Изложба представља избор радова из уметничке колекције 
галерије СКЦ-а Крагујевац, који су прикупљени током сезоне 2015–2016 
године. Радови у колекцији прикупљани су од 2004. године. Ово је друга 
изложба радова из колекције. У односу на претходну одржану 2014. 
нешто је сажетија. Садржи дела 17 аутора. У избору смо покушали 
да обухватимо што већи број медија – од цртежа, скултуре преко 
графике, фотографије и видеа. 

Особеност поставке огледа се у атмосфери. Сведеност ликовног 
израза, одсуство боје, технике и материјали лаганих структура, 
остављају утисак тежње ка нематеријалном. За већину радова 
карактеристичан је поглед уназад. Осврт на сопствену или колективну 
прошлост у циљу решавања питања идентитета у коме је видљиво 
истакнут конфликт појединац − друштво, појединчно − колективно. 
Оваква врста разматрања изискује одређену смиреност и изолацију. 
Истраживање односа традиционалних и дигиталних медија такође је 
особеност већег броја радова.

Извод из текста каталога, Ксенија Маринковић, историчарка 
уметности

Л И К О В Н И  П Р О Г РА М
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... И управо, овом изложбом која је продукцијски настала за простор 
Контакт галерије СКЦ, која представља избор радова аутора који су 
своје самосталне изложбе одржали у СКЦ-у током 2015−2016. године, 
установљава се пракса презентовања колекције након две завршене 
галеријске сезоне.

На изложби је представљено седамнаесторо аутора са истим 
бројем радова, и сигурно одмах треба истаћи чињеницу да се при 
избору радова за ову изложбу, нисмо руководили простом логиком 
избора најбољих прикупљених радова, оним најбољим што су 
уметници који су излагали оставили за галеријску колекцију, већ жељом 
да сваки изабрани рад што боље комуницира у једној новој, садржајно-
комплекснијој поставци са другим радовима, да сама изложба буде у 
функцији уметничких радова. То нужно имлицира да овај избор није 
апсолутно затворен, већ свакако постоји могућност за отварање 
новог ишчитавања, можда, на неку постављену тематско-проблемску 
окосницу, јер квалитет радова који се нису у овом избору нашли, то 
сигурно дозвољава.

Извод из текста каталога, Иван Арсенијевић, уредник ликовног 
програм СКЦ

Л И К О В Н И  П Р О Г РА М
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+ Уторак, 14. новембар у 2000

Галерија СКЦ-а

Изложба Wo Men 
— Aлександра Поповић

Изложба Wо Men, ауторке Александре Поповић отворена je у Галерији СКЦ-a у уторак, 14. новембра 2017. у 20:00. 
Изложбу је отворио Иван Арсенијевић, уредник ликовног програма. Публика je изложбу могла да погледа до 4. Децембра.

О пројекту Wo Men

Током претходних година, кроз медије и општу јавност, све чешће чујемо како жене постају самосталније и 
еманципованије, како сада оне могу потпуно саме да креирају своју стварност, све до оцена да су, у данашњем поретку 
снага, мушкарци постали готово непотребни. Да ли је заиста тако? 

Пратећи приче жена развијеног, али укроћеног анимуса, жена које своју родну улогу играју у сагласју са својим 
женским идентитетом, али које својим знањем, креативношћу, методичношћу, савешћу и снагом, данас освајају и 
последње домициле мачизма, ово својеврсно уметничко истраживање открило је да су оне МОРАЛЕ постати јаке, упркос 
томе што често оцењују да интимно то нису желеле. Суштинско урушавање вишевековне бихејвиоралне матрице која 
је мушкарцима додељивала улогу стваралаца, а женама потрошача, неминовно је креирало стварање нових родних 
еквилибријума. Потпуно нови односи који одликују почетак овог века, засновани су на афирмацији пола који и даље 
називамо нежнијим. Ова нова равнотежа значајно је померила тежиште мушке доминације у односу на пре само деценију 
или две. Фотографије у овом пројекту прецизно фокусирају ефекте тренда по ком мушкарци, чини се, све чешће бирају 
линију мањег отпора, док су жене, изостанком подршке, приморане да вишеструко надограђују сопствену снагу личности, 
будући да је то једина снага на коју могу да се ослоне.

Да ли је знање моћ? Да ли је харизма надоградива? Како се ове жене сналазе у мушком свету?
Упркос одлучности ауторке да се не оправдава, важна је чињеница да овај пројекат лично не сматра феминистичким. 

Напротив, то је пресек садашњег стања, без оцењивања полазишних тачака. 
Ко су жене у овом пројекту?
Фотографије представљају жене различитих професија, које су у свакодневном животу, прилагођавањем и дискретним 

еволуирањем пронашле баланс снаге која им је потребна за опстанак и исконске женствености. Оне су признате 
уметнице, непоколебљиве адвокатице, фотографкиње суштине, стручне психолошкиње, самохрана мајка...
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Александра Поповић је рођена 1981. године у Крушевцу. Завршила гимназију, друштвено језички смер. Дипломирала 
2004. на Академији уметности БК у класи професора Милана Алексића. Специјалистичке студије, смер Менаџмент културе 
и уметности на Факултету организационих наука завршила је 2009. године. 

Самосталне изложбе:
2016. Wo Men, Српски културни центар у Истри, Пула, Хрватска
2016. Wo Men, Уметничка галерија, Крушевац
2015. Wo Men, Галерија Озон, Београд
2012. Фејс, Салон 77, Ниш
2011. Фејс, Уметничка галерија, Крушевац
2011. Фејс, Народни музеј, Краљево
2010. Фејс, Културни центар, Пожега
2010. Фејс, Градска галерија, Ужице
2009. Травничка хроника, Галерија Магацин, Београд
2007. Дневник, Уметничка галерија, Крушевац
2006. Дневник, Галерија Артгет, Београд
Добитник је друге награде на Октобарској изложби 2004. године. Имала је више од 50 групних изложби, од којих се 

издваја изложба Препознавање, која је представљена у Подгорици, Нишу, Краљеву, Крушевцу, Чачаку, Куманову и Софији…
Оснивач је Фабрике фотографа. Доцент је на Новој академији, где предаје на основним студијама Визуелне уметности.

10
1 Л И К О В Н И  П Р О Г РА М



+ Уторак, 05. децембар у 2000

Галерија СКЦ-а

Изложбa Нестајање 
— Наташа Стаматовић

Изложба Нестајање, ауторке Наташе Стаматовић отворена је у Галерији СКЦ-а у уторак, 5. децембра 2017. у 20:00. 
Изложбу је отворио Предраг Циле Михаиловић. Изложба је била отворена до 25. децембра 2017.

Нестајање

Одлуке су најјаснији израз нечијег става, карактера, целокупне личности. Када бира, човек вођен стереотипима или 
спречен страхом одударања од социјалне средине, често иде линијом мањег отпора и од свог живота прави монотон круг 
уобичајених и баналних радњи.  Нестајање осликава човека који је решен да се ослободи од норми понашања. Такав потез га 
може довести до њега самог.  Потребан је велики напор да се изађе из те комфорне зоне, јер модеран човек јесте окружен 
и оптерећен константном повезаношћу са друштвом преко виртуелног света. Ако он не припада том виртуелном, 
за многе ће бити старомодан, отпадник. Неко ко не постоји. У модерном свету, највећа храброст и витештво, јесте 
одметнути се, гајити сопствени идентитет и упознати своје истинско морално начело, које се не може ставити ни у 
какву групу. 

Лука Анђелковић

Л И К О В Н И  П Р О Г РА М

10
2



Наташа Стаматовић рођена је 1993. у Крагујевцу. Завршила је Прву крагујевачку гимназију, а након тога Примењене 
уметности на ФИЛУМ-у, одсек графички дизајн. Тренутно је студент мастер студија фотографије на ФПУ у Београду.

Изабране изложбе: 
- Изложба фотографија, Ноћ музеја 2011. у Крагујевцу 
- Завршна изложба студената ФИЛУМ-а, 2013. у Крагујевцу 
- Завршна изложба студената ФИЛУМ-а, 2014. у Крагујевцу 
- Завршна изложба студената ФИЛУМ-а, 2015. у Крагујевцу 
- Завршна изложба студената ФИЛУМ-а, 2016. у Крагујевцу 
- Изложба Одсека за примењене и ликовне уметности ФИЛУМ-а 2015. у Галерији Народног музеја у Крагујевцу 
- Бијенале студентске графике, 2016. Београд 
- Изложба плаката Стрелка, 2016. Москва 
- Изложба плаката Bodegas, Terras Gauda, 2017. Шпанија 
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+ Петак, 08. децембар у 2000

Контакт галерија СКЦ-а

Изложба Пројекат Графика данас

Изложба Графика данас, учесника округлог стола Графика данас - позиција графике као уметничке праксе у актуалном 
тренутку, отворена je у Контакт галерији СКЦ-а у петак 8. децембра 2017. године у 20:00. Изложбу je отвориo Владимир 
Ранковић, ванредни професор Филолошко-уметничког факултета у Крагујевцу. Изложба je била отворена до 19. јануара 2018.
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Изложба графика учесника округлог стола Графика данас - позиција графике као уметничке праксе у актуалном 
тренутку, презентујући осам аутора и њихове приступе графици као уметничкој пракси, сведочи о диверзитету унутар те 
дисциплине ликовних уметности, потврђујући тезу Јеше Денегрија да данас није […] сасвим извесно могуће утврдити шта 
све графика као уметничка дисциплина неоспорно јесте, докле сежу њене специфичне медијске границе, као и да није могуће 
поставити и заступати једну чврсту дефиницију савременог поимања ове уметничке категорије. Истовремено, аутори 
заузимају став да је о графици неопходно разговарати и разматрати је из позиција стваралаца, теоретичара уметности, 
историчара уметности, критичара, кустоса… презентујући, како стваралачким радом тако и кроз предавања, сопствене 
погледе на дисциплину којој су примарно окренути.

10
5 Л И К О В Н И  П Р О Г РА М



Учесници/излагачи:

Гордана Петровић (Београд, 1959) редовни професор Факултета примењених уметности у Београду, дипломирала је 
на ФПУ, Одсек примењена графика. Од 1996. године ради као предавач на Факултету примењених уметности. У ауторској 
графици бави се искључиво ручном штампом, превасходно техником суве игле, као и алграфијом.

Драган Момиров (Зрењанин, 1962), редовни професор Факултета ликовних уметности у Београду, дипломирао је, 
магистрирао и докторирао на графичком одсеку ФЛУ. Од 1992. године ради у настави на истом факултету. Својим радом 
истражује гранична поља графике као уметничке праксе, стварајући, поред других радова, и графичке амбијенталне 
инсталације.

Аница Радошевић (Вршац, 1972), редовни професор Академије уметности у Новом Саду, дипломирала је и 
магистрирала на Академији уметности у Новом Саду, на Катедри за графику. Примарно поље рада у области графике јој 
је техника колографије којој приступа третирајући матрице као својеврсне асамблаже, градећи значења употребљеним 
материјалом.

Сузана Вучковић (Владичин Хан, 1966), ванредни професор Факултета уметности у Звечану, дипломирала, 
магистрирала, докторирала на Факултету ликовних уметности у Београду. Од 2011. ради на Факултету уметности у Звечану. 
Њен рад карактеришу минуциозно изведени графички листови малог формата, као рад на књизи уметника као форми 
ауторске графике.
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Слободан Радојковић (Ниш, 1967), ванредни професор Факултета уметности у Нишу, дипломирао на Факултету 
ликовних уметности у Скопљу, а магистрирао и докторирао на Факултету ликовних уметности у Београду. Графиком 
као уметничком праксом бави се примарно радећи у техници дрвореза, употпуњујући циклусе графичких листова 
комплексним асамблажима.

Рената Папишта (Сарајево, 1981), виши асистент на Академији ликовних умјетности у Сарајеву, завршила додипломске и 
постдипломске студије на Одсјеку за графику Академије ликовних умјетности у Сарајеву. Усавршавала се на L’Ecole Nationale 
Superieure des beaux-Arts у Паризу. Бави се експерименталном графиком, site-specific инсталацијом, цртежом и другим 
медијима.

Бојан Оташевић (Крагујевац, 1973), ванредни професор Филолошко-уметничког факултета у Крагујевцу, дипломирао, 
магистрирао и докторирао на Факултету ликовних уметности у Београду. У своме раду, у пољу графике и у пољу 
сликарства, којима је подједнако посвећен, тематски је окренут наглашено монументалном приказивању људске фигуре, 
најчешће на великом формату.

Владимир Ранковић (Крагујевац, 1973), ванредни професор Филолошко-уметничког факултета у Крагујевцу, дипломирао 
на Факултету примењених уметности у Београду. Докторанд је Теорије уметности и медија на Универзитету уметности у 
Београду. У раду, који укључује и форме постдигиталне графике, истражује односе субјекта и простора. Објављује научне 
радове, стручне, критичке, као и текстове популарне публицистике.

Л И К О В Н И  П Р О Г РА М
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+ Петак, 20. јануар у 1900

Кутија шибица СКЦ-а

Књижевно вече 
— Мала од вртешке, 
Александар Миланковић

Мала од вртешке, прво електронско издање које је објављено у 
едицији Дигитално стабло 2015. године, дoживљава и своје класично 
књижно издање. У сарадњи са уметничком групом Ламент и 
издавачком кућом Арт Врт из Београда, ова књига огромне, али 
минималистичке експресивности сада може да се држи у рукама.

Александар Миланковић рођен је у Београду, 16. 08. 1975. године. 
До сада је објавио четири књиге песама: Радујте се тргови (СКЦ 
Крагујевац, едиција Првенац, 2009. год), Очигледно бесмртни (Књижевно 
друштво Свети Сава - Београд, 2011. год), О телима духовима (СКЦ 
Крагујевац, едиција Ново стабло, 2014. год), Сећања. Снови. Привиђања. 
Песмарица (Арт Врт, Београд, 2015). Песме су му објављиване у 
многим књижевним часописима, као и у избору поезије Дрво 
преображено (Центар за културу, образовање и информисање Градац, 
Рашка, Библиотека 12+1, 2008. год).

Живи и ради у Београду.
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+ Субота, 21. јануар у 1900

Кутија шибица СКЦ-а

Књижевно вече 
— Голе душе, 
Ана Бамдад

Голе душе су сага о љубави која више воли да воли него да буде 
вољена, потреба за креирањем нове судбине и неуморно лутање за 
срећом.

Ово је прича о две сродне душе. Кроз своја писма оне откривају 
неодољиву сродност из ранијих живота и у тешким условима 
испуњавају своја давнашња обећања. Њихова љубав је и проклетство и 
благослов, она их шокира, обнавља и претвара у нека нова и другачија 
бића. Веза им је платонска, духовна и виртуелна, препречена болешћу, 
даљинама и браковима. Грешно ли је волети ван брака, а бити у 
браку? Он је много старији мушкарац, она млада жена. Он је у Бечу, она 
је у Русији. Он је болестан, она је здрава. Где је њихов спој и у чему?

Оне су и сведочанство о канцеру као највећој немани данашњице, 
паклу који породица може и мора да поднесе да би се спасила, о 
личној гиљотини и успећу ка Небу, о боловима које познаје само мајка 
која је изгубила своје дете… И о страху као највећем непријатељу. Како 
преживети и како живети после пукнућа живота? Где је смисао? Откуд 
снага?! Има ли лека и да ли је алтернативни пут лечења шарлатизам 
или нешто много озбиљније? Треба ли канабис да остане у ропству 
још дуго!? Где се то заглавио наш свет!

Три основне идеје: љубав, болести/излечења и путовања душа 
провлаче се кроз три одвојене приче које се и и идејно и физички 
преплићу: Александр и Софија, Иван и Наталија Фјодоров и Викторија 
Владимировна и њен мали син Александар.

Ана Бамдад је рођена у Хрватској 1976, негде на средини Европе, 
недалеко од места на ком је рођен Никола Тесла. Студирала је 
књижевност на Филозофском факултету у Новом Саду, а данас ради 
као андрагошки асистент у функционалном основном образовању 
одраслих.
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+ Недеља, 29. јануар у 1900

Кутија шибица СКЦ-а

Представљање књиге 
— Одакле долазе даброви, 
Петaр Матовић

... Све то заправо даје повода да нову Матовићеву књигу 
видимо и као мали тест за критичку и песничку јавност 
– Да ли ће се, с обзиром на њено евидентно ослањање на 
магистрални високомодернистички ток српског песништва, 
при њеној рецепцији нагласити оно што је иновативно 
и разликовно у односу на традицијску основу, или ће се 
(и) у њој тражити реплика онога што је већ остварено, 
потврђено, и што има своје неоспорно место, али што 
се такође опире (још једном) рециклирању? Важна за 
даљи Матовићев песнички пут, али и за упућивање на 
дистиктивна својства читавог новог таласа српског 
песништва, збирка Одакле долазе даброви свакако је 
једна од оних које ће обележити текућу песничку годину и 
отворити простор за динамичније поетичке дијалоге.

Горан Коруновић, одломак из рецензије

Биографија:
Петар Матовић рођен је 1978. године. Завршио је 

студије српске књижевности у Београду. Објавио је две 
збирке песама: Камерни комади и Кофери Џима Џармуша 
(преведена и објављена на пољском и каталонском језику).

Заступљен је у више антологија, песме су му преведене 
на пољски, клаталонски, немачки, француски и енглески. 
Добитник је награде Трећег трга за поезију. Збирка песама 
Одакле долазе даброви уобличена је у Кракову, током 
стипендијског програма Гаудеполонија 2013, Mинистарства 
културе Републике Пољске.
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+ Уторак, 31. јануар у 1900

Кутија шибица СКЦ-а

Трибина 
— Фанзини, кад су 
друштвене мреже биле уметност

Дом омладине Београда имао је серију гостовања у установама 
културе широм Србије - прва трибина одржана је 31. јануара 
у Студентском културном центру Крагујевац. Говори - Васа 
Радовановић, уредник фанзина.

Почетак сарадње са Домом омладине Београда и прича о 
познатом феномену самиздат публикација са независне сцене. Васа 
Радовановић, панелиста, уредник је најдуговечнијег фанзина на 
прсторима некадашње државе.

Најчудније је то што у данашње доба та врста social networking-a и 
даље опстаје, а стари и нови фанзини су добили статус уметничких дела. 

+ Уторак, 7. фебруар у 1800

Народна библиотека Вук Караџић Крагујевац

Књижевно вече 
— Дани крагујевачке књиге

Ову манифестацију подржавамо од њеног настанка, па смо и 
у току 2017. године представили своја издања и имали програм за 
локалне библиофиле.

К Њ И Ж Е В Н И  И  Г О В О Р Н И  П Р О Г РА М
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+ Среда, 8. фебруар у 1900

Галерија Полет, Београд

Књижевно вече 
— Представљање рада 
Књижевне радионице

Представљање рада Књижевне радионице у Галерији Полет у 
Улици цетињској у Београду. О члановима и њиховим делима говорио 
је уметнички руководилац СКрЦ Ненад Глишић. На крају вечери 
потписан је Протокол о сарадњи између СКрЦ и Галерије Полет.

+ Петак, 10. фебруар у 1900

Народна библиотека Вук Караџић Крагујевац

Књижевно вече 
— Дани крагујевачке књиге

Ову манифестацију подржавамо од њеног настанка, па смо и 
у току 2017. године представили своја издања и имали програм 
за локалне библиофиле. Ове вечери представили су се чланови 
Књижевне радионице у оквиру програма посвећеном раду 
крагујевачких књижевних клубова.

+ Понедељак, 13. фебруар у 2000

Кутија шибица СКЦ-а

Књижевно вече 
— Вече љубавне поезије

Као и претходних година, уочи Међународног дана љубави у 
Кутији шибица отворили смо микрофон за све песнике и љубитеље 
поезије да се читањем својих или стихова својих омиљених песника 
супротставе конзумеристичкој култури која се гради око овог дана. 
Попут претходних вечери, и ово је привукло велику пажњу локалне 
аматерске песничке сцене, тако да су у славу љубави наступили многи 
који иначе до сада нису имали много прилика да се огласе пред 
публиком. Учествовало је 23 песника и песникиња.

К Њ И Ж Е В Н И  И  Г О В О Р Н И  П Р О Г РА М
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+ Петак, 17. фебруар у 1900

Кутија шибица СКЦ-а

Представљање књиге 
— Трафика, Никола Лекић

Двадесетак искрених животних прича које су сакупљене у књижевном првенцу Трафика, 
младог Николе Лекића, покушава само још више да нам дочара магију, наизглед, обичног 
света око нас. Трафика је место сусрета, прихватни центар за све људе који у себи носе 
занимљиве судбине и пропратне ефекте. Буквално и банално, од Почетка па до Краја (како 
гласе имена поглавља у књизи) цео један град као и његов ритам, улице и карактер могу 
да стану са друге стране прозора. У овом случају, тај прозор је урамљен словима, речима и 
цртежима.

Својеврсна анализа ликова и судбина у времену историјских ломова, погтледом кроз 
ограничени шалтер на киоску. Аутор који обећава узбудљивија дела у будућности.
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+ Субота, 18. фебруар у 1900

Кутија шибица СКЦ-а

Промоција 
— XV кола Едиције Првенац

Троје аутора из XV кола едиције Првенац представили су своје књиге. Анђела Попов и њена 
збирка песама Сенка огледалу, Бојан Тодоровић са наградом Милутин Бојић већ овенчаним 
Чарлијем и нишка прозаисткиња Јелена Цветковић са књигом прича Приче са прашњавих полица.

Представљање овог кола едиције било је заказано за фебруар како би се ставио акценат 
не само на издате књиге, већ и на конкурс за ново коло који је у току. Млади аутори су 
заинтересованој публици надахнуто говорили о својим првим књигама.
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+ Среда, 22.фебруар у 1900

Контакт галерија СКЦ-а

Представљање књиге 
— Булевар народне револуције, Марко Томаш

Марко Томаш, рођен у Љубљани 1978. године, живeo у Сарајеву, Сомбору, Мостару, Загребу, 
Сплиту…. Након много књига и градова, тренутно живи у Мостару. Један је од покретача и 
уредника часописа Колапс и припадајуће библиотеке. Новинске текстове објављивао је у БХ 
Данима, Гласу Истре и Ферал трибјуну. Водио је култну сплитску књижару УТОПИА. Поезију и 
прозу објављује у босанскохерцеговачкој, хрватској и српској периодици. Песме су му превођене 
на италијански, пољски, немачки и енглески језик. Новинар је портала zurnal.info. 

Булевар Народне Револуције збирка је поезије којом је Марко Томаш поставио широку 
дијагнозу. А без дијагнозе не може почети лијечење. На читатељу је да прочита и препозна 
властите симптоме, ране свога града, булеваре који дијеле његове љубави, људе, живот и 
свјетове, да закорачи на те своје пропале револуције, хода њима и пријеђе их. Пријеђе на другу 
страну.

Маријо Главаш
Излазак збирке Булевар Народне Револуције је, или би требао бити, важан догађај за макар 

двије књижевности и за свакога коме је ужитак читања једна од посљедњих утјеха у ери 
површности и добу мањег отпора било чему. Битна је то, да поновимо, књига, за коју, као и за 
сваку велику поезију, треба нешто мира и спремност да се отрпе посљедице. Томаш, наиме, 
својим читатељима ради оно што је направио себи док је писао: разара утробу. И подсјећа 
на оно оно што желе заборавити до наредног рата. На, рецимо, то колике су шансе мира у 
свијету, када га зазива мис Босне и Херцеговине.

Големо, рекли би Мостарци за Маркову књигу. Остали немају друге него се сложити: ако 
имало држе до себе и до врхунске поезије, какву Томаш, настављајући традицију најбољег од 
херцеговачких пјесника, пише и живи.
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+ Субота, 25. фебруар у 1900

Контакт галерија СКЦ-а

Промоција романа 
— Београдска бележница, Синиша Стојановић

У издању норвешко-српске копродукцијске куће Ковачница прича, Београдска бележница је 
пета написана књига овог аутора, док је роман првенац. 

Иницијално песник, Синиша Стојановић на месту свог романескног првенца пише 
романескну поему. Пошто су поему измислили романтичари, Стојановићев август морао је 
постати једна непрегледна авантура. Бол је дакако светски, главни јунак је потпуно сувишан, 
реченично ткиво грубо носталгично. Међутим, делу недостаје романтичарске митоманије, 
што је резултат пишчевог свесног одбијања да пристане на компромис целовите структуре. 
Ово је књига која не познаје слепе улице – на последњој се станици излази, само ако се у 
аутобусу заспи. Може и другачије, али Стојановићева књига није језеро.

Двоструки је разлог што нико пре Стојановића није озбиљно обрадио тему јавног превоза. 
Први је у томе што овај мотив није довољно секси. А пошто у овој земљи тренутно највише 
пишу неталентовани, сама тема мора бити довољно еротична да би се књига продала. Други 
разлог своје упориште ипак не проналази само у капитализму, иако су последице скупље. Јавни 
превоз није више јефтин, зато о њему пристају да пишу само храбри.

Ивана Пешко
Синиша Стојановић ,1981. Београд 
Књижевник (песник и прозаиста), уредник програма београдске галерије Полет, 

перформер, музичар, тонски техничар, колумниста, рeдитељ, из Београда. Објавио је три 
књиге песама: Мамонова Хагада, 2009. ИК Либер, Ровац у лажи, 2011. ИК Либер, У раскораку, 
2011. ИК Либер. Четврта збирка песама Дани на равној земљи је у плану.

Први роман, као пета књига, Београдска бележница, објављен је почетком децембра 2016. 
године за издавачку кућу Ковачница прича.

Члан је УКС-а од 2012.
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+ Уторак, 21. март у 1900

Контакт галерија СКЦ-а

Међународни дан поезије
Студентски културни центар Крагујевац обележио је Међународни дан поезије једанаесту годину заредом. 

На позив свим љубитеље и поштоваоцима поезије, а посебно оне који стварају поетска дела, да увеличају ово 
вече пред отвореним микрофоном одазвало се 27 песника и песникиња из Крагујевца, Алексинца, Баточине и 
из Левча. Празник наше уметности обележен је достојно, пред пуним аудиторијумом.
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Реч је о прозној саги о боемији и рокенролу, 
другачијој слици Крагујевца у времену друштвене 
транзиције. Кроз роман Александра Саше 
Васовића провејавају две паралелне приче: о 
љубави и борби за опстанак. Ово књижевно вече 
је део наше подршке локалној књижевној сцени 
и омогућавање мање познатим ауторима да се 
појаве пред публиком и стичу искуство. С обзиром 
на то да је аутор из локалне средине, посета је 
била очекивано задовољавајућа.+ 
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+ Среда, 29. март у 1900

Контакт Галерија СКЦ-а

Представљање 
књиге 
— Глинени краљ, 
Бранка Селаковић

Kреирање идентитета и смисao успеха, уз унапред осмишљен 
недостатак етике, то је суштина романа Глинени краљ, српске 
списатељице Бранке Селаковић. Она, на духовит начин, говори о 
стереотипу срећне породице, анатеми паланачког живота и драми 
малог човека који је принуђен на аморалне изборе. За ово поетско 
дело, о суноврату друштвених вредности, Бранка Селаковић добила 
је награду Мирослав Дерета. Представљањем књиге Глинени голуб, 
Студентски културни центар Крагујевац наставља добру традицију 
вредновања људи од културе који одолевају свим друштвеним 
изазовима у данашњој Србији.

+ Субота, 01. април у 1900

Кутија шибица СКЦ-а

Вече сатире 
— Зоран Рајчић Цезар

Титова Југославија и моја Србија наслов је који свакако позива публику на вече смеха и другачијег доживљаја наше 
свакодневнице. Збирка сатиричних размишљања Зорана Рајчића Цезара јесте слика и прилика оне народне удри бригу на 
весеље. О политици из угла шерета? Наравно! Цезар, путујући као појединац кроз све српске живе истине говори храбро и 
са осмехом оно што већина мисли, али ту истину често осећа као кост у грлу.

Свеојеврсни култни статус међу локалним сатиричарима, Цезар је потврдио напунивши нашу Кутију шибица на 
Међународни дан хумора – 1. април.
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+ Уторак, 31. јануар у 1900

Кутија шибица СКЦ-а

Представљање 
збирке песама 
— У добар час, 
Дејан Алексић

Српски песник, драмски писац, књижевни критичар за дечију 
поезију и прозу: Дејан Алексић је плодна књига. За своје стваралаштво 
награђен је бројним књижевним наградама: Змајева, Меша 
Селимовић, Бранко Миљковић, САНУ из Фонда Бранко Ћопић, Борислав 
Пекић. Аутор је петнаест књига за децу и младе. Дошао је У ДОБАР 
ЧАС, да својом поезијом разоткрије и мисли за одрасле.

+ Петак, 7. април 
Ниш

Представљање књиге 
— Приче са прашњавих полица, 
Јелена Цветковић, ауторка из едиције Првенац

Књига је представљена у просторијама Ректората Универзитета у Нишу, а учествоваали су, поред ауторке, Зоран Пешић 
Сигма, члан жирија и уредник књиге. 
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О љубави кроз огледало историје, али из перпективе 
списатељице савременог доба, Александра Михајловић 
причи даје и димензију психолошког трилера. Уоквирен 
је, пре свега, емоцијама краљице Наталије. Представља 
динамичну форму монолошке исповести неколико 
ликова. Љубав је главна нит овог романа који спаја 
време и људе и води их кроз откривање соптвеног бића.

Ово је други роман панчевачке списатељице која 
претендује на велику читаност својим следећим 
подухватима.
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+ Субота, 29. април у 1900

Контакт галерија СКЦ-а

Представљање књиге 
— Земља 2.0, Ана Марија Грбић

Након трибине О фанзинима, из Дома омладине Београд дошао нам је нови говорни програм. Том приликом била је 
реч о историји и значају стрипа као деветој уметности.

Гост вечери, Драгољуб Стојковић, новинар и писац.
Април 2017. донео је два важна догађаја за популарну културу у Србији. У току је рад на националној стратегији за стрип, 

као и отварање нове програмске делатности - Центар за уметност стрипа, која је заједнички подухват Удружења Свет 
стрипа из Крагујевца, Дома омладине Београда и Удружења стрипских уметника Србије (УСУС), са бројним партнерима у 
земљи и иностранству — уметничким, културним, образовним и научним установама.

Центар за уметност стрипа је програмска целина прва своје врсте у Југоисточној и Источној Европи. Центар у Дому 
омладине Београда и кроз гостовања организује делатности од културног и друштвеног значаја, а да су везане за ликовно 
приповедање и визуелну комуникацију. Публици се нуде предавања, трибине, промоције, курсеви и радионице, стручно-
научни скупови, фестивали и конвенције, истраживање, издаваштво, стручне процене и друго.

Осим што су се ексклузивно представили Стратегија и Центар, била је осветљена и улога Крагујевца у српском 
и европском стрипу. Било је објашњено и зашто су Србија и југословенски простор већ пун век средиште стрипске 
уметности у Источној Европи, и зашто је српски стрип наша најуспешнија културно-уметничка област по планетарној 
раширености - по квантитету и масовности, али и квалитету и критичкој рецепцији. Показаће се да и у српској култури 
и друштву приповедање у сликама има посебно место - од средњевековних фресака и житијних икона, преко периода 
1935–1941, када смо били стваралачки центар стрипа за Европу, или издавачки богатог периода СФРЈ, све до данашњих дана 
који стваралачки представљају НОВО ДОБА ове уметности код нас.

На трибини су учествовали Зоран Стефановић и Милан Јовановић, a модератор трибине био је Драгољуб Стојковић, 
Дом омладине Београд.
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Књижевна радионица СКЦ-а учествовала је на манифестацији 
Ђурђевдански венац. Члан СКрЦ-а Дамир Недић, као добитник Венца 
2016. године био је један од чланова овогодишњег жирија. Такође, у 
програму су читали и чланови СКрЦ-а. Овог пута Марија Браловић 
добила је награду Марко Стаменковић, намењену песницима млађим 
од 30 година, а Мирјана Андрић и Оливера Марковић добиле су 
похвале на основу гласова публике.
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+ Петак, 05. мај у 1900

Кутија шибица СКЦ-а

Сизиф, краљевачки часопис за књижевност и културу подсећа читалачку 
публику на златно доба књижевности од почетка 19. до средине 20. века. У 
овом броју, централни мотив је филозофија апсурда Алберта Камија.

+ Субота, 06. мај у 1900

Кутија шибица СКЦ-а

Представљање књиге 
— Уступање места, Стеван Таталовић

Рукопис је изабран на конкурсу за најбољи песнички првенац Београдског 
фестивала поезије и књиге и издавачке куће Трећи трг за 2016. годину. 
Основни мотиви у поезији Стевана Таталовића су недосањани снови и 
незавршене приче у свакодневном животу појединаца: послови од петнаест 
минута, градови које нису посетили, љубави које су их заобишле. Целина 
чини поему у којој сви можемо бити главни јунаци.

+ Петак, 12. мај у 1900

Галерија СКЦ-а

Представљање књиге 
— Фениксовим пером, Зоран Недељковић

Недељковићева поетика у Фениксовом перу знатно је оштрија у односу на 
његово прво поетско остварење Шаптач. Појачао је метафоре, додао нове 
симболе, продубио мотиве из живота. Мисли га воде од православља и 
националног идентитета до Питагорине теорије бројева и космичке хармоније.

часописа 
— Сизиф

Представљање
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+ Субота, 13.мај у 1900

Алексинац

Књижевнa радионицa 
— Рајићеви песнички сусрети

На позив сарадника из Књижевног клуба Велимир Рајић из Алексинца учествовали смо 
на традиционалним песничким сусретима. Од наше четворочлане екипе учесника (Мирјана 

Андрић, Марија Мојсиловић, Жељко Јовановић и Богдан Цветковић), Богдан Цветковић је 
понео награду Песник весник, за најистакнутијег младог аутора.
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+ Понедељак, 15. мај 
Шумадија сајам Крагујевац

Представљање рада 
— Књижевнa радионицa СКЦ-а

На позив организатора Сајма књига и графике у Крагујевцу, Књижевна радионица СКЦ-а представила је свој рад у 
оквиру програма који прати одржавање сајма. Представљени су аутори и ауторке кратких прича, песама, сатире, као и једна 
концептуална поема и преводилачки рад наших чланова.

К Њ И Ж Е В Н И  И  Г О В О Р Н И  П Р О Г РА М



+ Среда, 24. мај у 1900

Контакт галерија СКЦ-а

Трибина 
— Могу ли протести променити Србију?

Зашто се Србији догодио нови буран протестни период? Која је суштинска порука 
протеста? Oво су била само нека од питања на која су одговарали: Марко Ристић, 
председник студентског Парламента Медицинског факултета Универзитета у Крагујевцу, 
Јелена Богдановић, активисткиња покрета 7 захтева, и Слободан Стаменчић, члан 
редакције Студентски фронт. Модератор дискусије био је Ненад Глишић, СКЦ Крагујевац. 
Трибина је била отворена за интерактивну комуникацију и питања публике, што је део 
публике искористио и укључио се у дискусију, на задовољство свих актера.
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Учешће Књижевне радионице на песничкој манифестацији 
Раскршћа, која се одржава на дан Књижевног клуба Милорад 
Бранковић, који ради при библиотеци у Лапову. Од четворо 
чланова СКрЦ, у обе категорије – кратка прича и песма,  наши 
чланови су добили прве награде и то: Оливера Марковић за 
песму и Милан Петровић за кратку причу.
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+ Среда, 31. мај у 1900

Контакт галерија СКЦ-а

Разговор с поводом 
— Гост аутор филма Dos patrias, Коста Ристић

Млади српски редитељ, Коста Ристић, са филмом Dos patrias, имао је светску премијеру на Белдокс фестивалу. Након 
тога, филм је приказан и на Канском фестивалу. Инспирисан поемом Хосе Мартија, Ристић је кроз Dos patrias приказао 
другачију Кубу. Да ли Кубу очекује озбиљна американизација? Шта је Косту иритирало, и због чега, у наступу украјинског 
аутора, Сергеја Лознице на Белдоксу пре две године. Шта један од најперспективнијих српских редитеља мисли о 
експанзији латиноамеричке и кинеске продукције? О овим, и многим другим термама, Коста Ристић говорио је надахнуто 
пред публиком крагујевачког СКЦ-а.
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+ Петак, 2. јун 
Центар за културу, Ваљево

Фестивал 
— I Интернационални арт фест 2017

На позив уметничке групе Акт која је уз помоћ ваљевске локалне 
самоуправе покренула међународни уметнички фестивал, однели 
смо књиге из наше продукције и изложили их на Изложби књига, која 
је један од програма Фестивала. Поред тога, руководилац Књижевне 
радионице је представио рад СКЦ-а.

+ Среда, 15. јун у 2200

Центар за културу, Ваљево

Књижевно вече 
— Господин систем, Жељко 
Јовановић и Александар Ђевић

Млади крагујевачки песник и сатиричар, Жељко Јовановић, је, у 
сарадњи са Александром Ђевићем, приредио поетски видео приказ 
својих радова под насловом Господин систем. Жељко и Александар 
су чланови Књижевне радионице СКЦ-а. Овим радом дају допринос 
промишљању о изражајним средствима савремене уметности и 
младих уметника.
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У сали цркве Светог Архангела Гаврила у Борчу, одржана је 
традиционална књижевна манифестација Петровдански песнички 
сусрети.

На почетку манифестације представљен је и нови зборник 
Књижевног клуба Живадин Стевановић из Кнића, Гружанско 
благодарје, у издању Центра за културу, туризам и спорт, Кнић.

И ове године манифестација је привукла велики број учесника. 
Више од двадесет књижевних клубова из Србије, између осталих и 
Књижевна радионица СКЦ-а у саставу - Весна Максимовић, Жељко 
Јовановић и Горан Кумрић.

Кроз кабаре СкРоуз, у протеклих петнаест година, прошло 
је мноштво уметника. Предводи их чачански песник, Борис 
Капетановић. У сатиричном делу доминирају: Александар Баљак, 
Драгутин Минић, Душко Радовић и одреднице из Вујаклије и 
Дукљанског ријечника.

+ Среда, 12 јул 
Борач, Центар за туризам и културу Кнић

манифестација 
— Петровдански песнички сусрети

Књижевна

+ Среда, 19 јул у 2000

Контакт галерија СКЦ-а

кабаре 
— СкРоуз, Борис Капетановић

Сатирични
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+ Недеља, 27 август 
Горњи Адровац

Књижевна радионица 
— Манифестација Рајевском у част

У недељу 27. августа Књижевна радионица СКЦ учествовала је на деветој по реду манифестацији Рајевском у част, коју 
организују наше другарице и другари из клуба Велимир Рајић, у част руског добровољца према коме је грађен лик грофа 
Вронског у роману Ана Карењина. На овој манифестацији чланица Књижевне радионице СКЦ Ивана Петровић имала је 
свој први јавни наступ. Поред ње учествовали су Весна Максимовић, Милан Петровић, Горан Кумрић и Ненад Глишић.
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Реч је о двојезичној антологији Призма живота, приче за одрасле, 
коју је приредила и на немачки превела Драгица Шредер, из Хилдена. 
Књигу чине приче 25 аутора из: Србије, Mакедоније, Црне Горе, Шпаније, 
Русије, Чешке, Турске, Немачке и Аустрије. Рецензију је написао академик 
Милутин Ђуричковић, наглашавајући драгоценост и сврсисходност 
оваквих књижевних подухвата.
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+ Субота, 9. септембар у 2000

Контакт галерија СКЦ-а

Представљање романа 
— Хигијена несећања, Maрко Шелић Марчело

Наставак контроверзног романа Малтерего. Интригантна прича о стварном, нестварном и ономе на превоју. Петоро 
младих, огорчених људи доспевају у гравитацију загонетног човека који нуди излаз. Цена је, међутим, превисока, јер тражи 
тешке жртве, понајпре понижење и одустајање од себе и свега у шта верујеш.

Хигијена несећања је књига која, кроз временске скокове, приповеда о очевима, о личном и колективном (не)сећању, о 
покушају да се у насилним траумама нађе смисао. Изнад свега - о изгубљеном пријатељству које изнова ниче из крхотина.

Упакован у мајсторско приповедање, нови Малтерего диже улоге у заплету, продубљује ликове и позива на критичко 
размишљање.

Павле Зелић, Аутор романа Пешчана хроника и Дружина Дарданели

Врхунска проза дозрелог приповедача.
Владимир Кецмановић, аутор романа Топ је био врео, Осама и Каинов ожиљак.

Слагалица саткана од кошмара и стварности у коју не желимо да поверујемо. 
Дејан Стојиљковић, аутор романа Константиново раскршће.
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+ Среда, 13. септембар у 2000

Контакт галерија СКЦ-а

Књижевно вече 
— Божија воља, Ђорђе Кадијевић

Фрагментални роман Божија воља, свестраног уметника Ђорђа Кадијевића, говори о мрачним дешавањима у Београду 
и Умци, пред крај Другог светског рата. Реч је о више психолошком и социјалном књижевном делу, него о историјској 
саги. Кадијевић је вешто искористио и зачине фолклорне фантастике и хорора. У току вечери била је и промоција 
Кадијевићевог кратког уметничког филма.

К Њ И Ж Е В Н И  И  Г О В О Р Н И  П Р О Г РА М



Већ трећи пут заредом чланови Књижевне радионице добијају позив да 
учествују у Уметничкој колонији Липовац. Трочлана делегација из СКЦ-а дала је свој 
конструктивни допринос истраживању теме времена у књижевним делима, што 
јесте била централна тема свих радионица.

Сви учесници добили су плакете организатора.
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+ Четвртак, 28. септембар 
Кућа Ђуре Јакшића, Српска Црња

Сајам културе
У оквиру сарадње градова-чланова такозваног Венца липарских градова, 

асоцијације институција културе из места у којима је живео и радио Ђура 
Јакшић, представљена је, у његовој родној кући, издавачка продукција СКЦ-а. 

Књиге су привукле велику пажњу присутних, а одређен број књига поклоњен је 
библиотеци у Српској Црњи, али и Кикинди.
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+ Субота, 30. септембар у 2000

Добрача

Књижевна радионица 
— Учешће на манифестацији Миленини извори

На традиционалној и реномираној манифестацији која је посвећена нашој великој песникињи Милени Јововић, 
чланови Књижевне радионице имали су део програма у ком су представили своју поетску и прозну продукцију. У оквиру 
исте вечери Ненад Глишић је представио рад на едицији Првенац.

К Њ И Ж Е В Н И  И  Г О В О Р Н И  П Р О Г РА М



У августу 2017. године у издању београдског Тејк ит ор лив ит рекордс, 
изашла је збирка песама Супермен је Барбика.  Иза псеудонима Херман Штерн 
крије се врњачки писац, Срђан Чеперковић, који је до сада објавио две књиге: 
Заборављени град (2007) – песме, награда Матићев шал, и Сумраци и свитања 
Зорана Бајића (2017) – разговори. Збирка песама Супермен је Барбика разведена 
је на осам песничких циклуса у којима Херман Штерн бројним референцама 
о поп култури, тј. филму, музици, литератури и стрипу, на таласима бит поезије 
и југословенске неоавангарде, служећи се црним хумором и нихилизмом 
разбија каноне и догме и демитологизује лажне идоле. Џим Џармуш, Ник Кејв, 
Бернардо Бертолучи, Вуди Ален, Мајка Тереза, Мирослав Крлежа, Иво Андрић, 
Бранко Миљковић, Марио Варгас Љоса, Пјер Паоло Пазолини, Френк Синатра, 
Ноам Чомски, Мартина Навратилова, Јан Палах, Оскар Давичо, Јохан Себастијан 
Бах, само су неки од јунака ове књиге које служе песнику да колорише један 
артистички универзум потврђујући још једном крилатицу да је поезија 
непрекидна свежина света+ 
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+ Уторак, 24. октобар у 1900

Београдски сајам

Представљање књига 
— из едиције Првенац на Међународном сајму књига у Београду

Захваљујући дугогодишњој сарадњи са ИК Алма из Београда, и ове године смо представили своја нова издања у 
току централног празника књиге и једне од најзначајнијих културних манифестација у нашој земљи – Сајма књига. Тог 
дана, публици су се представиле Марта Радовановић, Милена Кулић, Слађана Бушић, ауторке књига које су победиле на 
конкурсу за Првенац, а са њима и Александра Павловић, ауторка књиге кратке прозе Лица, која је објављена у едицији Нови 
корен.
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+ Уторак, 7. новембар 1900 
Контакт галерија СКЦ-а

Трибина 
— 100 година Октобра

Пред крај Првог светског рата, 1917. године, исцрпљена империја доспела је у центар светске јавности због политичког 
процеса који је покренуо серију догађаја који су бесповратно променили свет, светску политику, историју и односе. Шта 
је донео Октобар свету? Како би свет могао да изгледа да овог процеса није било? О овим и многим другим питањима 

разговарао је социолог Владимир Марковић са водитељем Ненадом Глишићем, као и заинтересованима у публици.
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Крушевачки историчар Дарко Михајловић осветљава једно од запостављених поглавља историје балканских држава. 
Како се Србија сналазила у игри моћних држава на околним територијама? Књигу Српска дипломатија о догађајима у 
Македонији 1903-1904 представили су рецензент др Драган Петровић и аутор Дарко Михајловић.
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+ Понедељак, 13. новембар 
Центар за стручно усавршавање

Радионица хаику поезије
У организацији ЦСУ КГ, у просторијама Научног клуба, орагнизовано је вече хаику поезије, за децу основношколског 

узраста. Хаику поезија је спојила ученике ОШ Мома Станојловић и ОШ Станислав Сремчевић.
Радионица је рализована уз подршку и помоћ песника Ненада Глишића, а у организацији Бојане Маринковић Цинцар 

и Марине Ђурковић, наставница француског језика, у циљу учествовања на светском конкурсу писања хаику поезије на 
француском језику.
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+ Среда, 15. новембар у 1900

Кутија шибица СКЦ-а

Представљање књиге 
— Бразил није за почетнике, Предраг Драгосавац

Књига Бразил није за почетнике, новинара Предрага Драгосавца, објављена у издању 
Мостарта, представља својеврстан мозаик слика о највећој јужноамеричкој земљи - о 
прошлости и садашњости, староседеоцима и досељеницима, господарима и робовима, о 
огромним градовима и ненасељеним пространствима, о љубави, музици, фудбалу… али и о 
нашим људима који су се у различитим временима отискивали у Јужну Америку, а помало и 
о Шведској, у којој аутор последњих година живи.

Могло би се рећи да је то хроника не само шестомесечног путешествија Бразилом, него 
и вишегодишње фасцинације том земљом, њеним људима, шаренилом њене културе, 
противречностима њене свакодневице... Књига је пуна живописних ликова, отвара сијасет 
различитих тема и као да је писана дијалошки, кроз разговор са знанима и незнанима...

Промоција књиге у Крагујевцу замишљена је као наставак тог дијалога.
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+ Среда, 15. новембар у 1900

Контакт галерија СКЦ-а

Књига кратких прича 
— Лица, Александра Павловић

Александра Павловић је рођена у Нишу 1982. године, где је дипломирала на 
Департману за српску и компаративну књижевност. За своје књижевно стваралаштво 
освојила је многе награде. Бави се књижевном критиком и ауторка је бројних приказа 
књижевних дела. Председница је Књижевног клуба Велимир Рајић из Алексинца. 
Основала је Радионицу креативног писања Алхемија речи, чијим радом и данас 
координира. До сада је објавила две поетске књиге: Ишчекивање и Представа ума. 

Књига кратких прича Лица објављена је 2017. године у едицији Нови корен 
Студентског културног центра Крагујевац.
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Легендарна библиотека Колекција одговори, Милоша Јевтића представила нам још један 
лик и дело за историју наше културе и науке. После више од две стотине књига разговора 
са истакнутим уметницима, научницима, културним посленицима и другим значајним 
личностима за нашу сутрашњу историју, овога пута учествовали су - др Срећко Ђукић, др 
Милован Исаиловић, Милан Тасић (издавач) и Гордана Радовић да подрже дуо који је 
разговарао – др Милоша Јовановића и доајена новинарства Милоша Јевтића.

Др Милош Јовановић рођен је 1951. у Лепосавићу. Медицински факултет завршио је у 
Београду, а специјализацију из офталмологије на Очној клиници КЦС у Београду. Ради на 
Очној клиници Клиничког центра Србије у Београду од 1982. као специјалиста офталмолог. 
У настави је од 1986. године на Катедри офталмологије Медицинског факултета у Београду. 
Радио је на одељењу за глауком, одељењу за обољења орбите и сузног апарата ока. 
Десет година је био начелник одељења за трауматологију ока, а сада је шеф Службе за 
једнодневну хирургију ока на Клиници за очне болести КЦС у Београду.
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Студентски културни центар Крагујевац, у сарадњи са Институтом за филозофију 
и друштвену теорију, организовао је трибину Отворени разговори Србије - изазови 
генерацијског дијалога; омладинско самоорганизовање.

Отворени разговори Србије иницијатива је Групе за студије ангажованости, чији 
је примарни циљ измештање из београдских оквира тумачења прилика у Србији. 
Руководећи се основним питањем - какво друштво желимо? Група је до сада 
посетила неколико градова (Бор, Сомбор, Лозницу, Пирот), у којима је с локалним 
актерима дискутовала о локалним потребама, потешкоћама у њиховој реализацији, 
специфичностима средине и њиховом уклапању у заједнички контекст друштва 
у коме живимо. Реализација ових размена није увек текла с лакоћом, иако сама 
активност не позива на подозрење. Наиме, као што се и овога пута истицало у 
саопштењима за медије, Отворени разговори Србије су неформални форум где би 
се критички расправљало о регионалним и локалним специфичностима проблема 
кроз које пролази целокупно друштво. Овом иницијативом, Група за студије 
ангажованости настоји да створи простор за сусрет активиста, интелектуалаца и 
грађана који препознају значај јавног сучељавања мишљења и друштвеног ангажмана.

Учествовали су: Стефан Никезић, заменик градоначелника за омладинску 
политику; Стефан Адамовић, студент-продекан на Филуму Богдан Ристић, НВО 
Млади, а модератор је био Срђан Продановић.
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+ Уторак, 5. децембар у 1800 
Контакт галерија СКЦ-а

Добитница награде Флор 
— Нина Јаргеков

Нина Јаргеков, нова звезда на француском књижевном небу, поново је била у Србији! Њен роман Двојно 
држављанство, који је одушевио француске читаоце и критичаре, а који смо најавили током овогодишњих Молијерових 
дана, објавио је Архипелаг, а на српски превела Катарина Трајковић. Захваљујући сарадњи са Француским институтом, 
сусрет ауторке са крагујевачком публиком одиграо се у уторак, 5. децембра, у 18 сати у Контакт галерији СКЦ-а.

Учествовали су: Нина Јаргеков, Катарина Трајковић, преводилац, Гојко Божовић, издавач, Ненад Глишић (СКЦ Крагујевац.)
Наизглед безазлен, овај роман скрива бројна питања. Шта значи бити Француз, бити огрнут невидљивим плаштом 

привилегије? Да ли је могуће имати више култура? Шта значи бити двојезичан? У тренутку када се наша јунакиња мири са 
својом двојношћу, уживајући у радости сопственог мноштва, бум! - ето новог закона који забрањује двојно држављанство 
у Француској! То је превише, она ишчезава и ту почиње њена друга прича, у којој државе мењају имена...

Оно чиме плени, то је начин на који Нина Јаргеков, Францускиња и Мађарица, преиспитује речи, то је један 
несвакидашњи стил приповедања уз ретко виђену слободу тона чија шаљивост носи дивљу снагу… Изврсно и смело дело.
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Главни јунак овог врхунског крими романа, инспектор Стефан, добија задатак да истражи случај мистериозног убиства 
на локалном гробљу. Леш који испитује нема исправе, а зачуђује још и чињеница да нема ни отиске прстију. Истражујући 
случај, долази до невероватних сазнања о прошлости моћних људи из свог окружења. Клупко се одмотава.

У свом четвртом роману Досије Папалукас, Живковић вешто и уверљиво спаја историјске чињенице и фикцију, стављајући 
све у контекст једне занимљиве крими приче. Аутор се још једном потврђује као изузетни ерудита који своја књижевна дела 
ствара згуснутим словоказом, а мислима и мудростима које се дуго памте, оплемењује човека и његово биће.

Александар Живковић (Крагујевац, 1971) до сада је објавио романе: Небо боје крви, Обретеније Новаково и Последњи 
поздрав из Теодосије.

+ Петак, 8. децембар у 1830 
Контакт галерија СКЦ-а

Представљање романа 
— Досије Папалукас, Александар Живковић

К Њ И Ж Е В Н И  И  Г О В О Р Н И  П Р О Г РА М
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+ Субота, 9. децембар у 1900 
Контакт галерија СКЦ-а

Трибина 
— Influences - утицај британске музике у Србији

Концертна турнеја пројекта Influences - утицаји британске музике у Србији стигла је 9. децембра у СКЦ Крагујевац! 
Крагујевац је важна тачка на мапи дешавања овог пројекта јер су управо у овом граду 1837. године успостављени 
дипломатски односи Велике Британије и Србије. 

Овом приликом представљено је ЦД издање са 15 нумера британске музике које су обрадили, снимили и аранжирали 
бендови из Србије и на тај начин приказали која и каква је музика Велике Британије обликовала српску сцену.

Од прве инвазије британске музике са краја педесетих, Битлманије, груви шездесетих, колоритних седамдесетих, 
рађања панка, кул Британије и бритпопа па до данас. На трибини су учествовали Саша Вујић (КБО!), Ненад Глишић (СКЦКГ) 
и Марко Јаковљевић.

Наше издање из едиције Нови корен доживело и другу 
промоцију, овога пута пред пуном салом Центра за културу 
Алексинац.

+ Среда, 12. децембар 
Центар за културу, Алексинац

књиге 
— Лица, Александра Павловић

Представљање

К Њ И Ж Е В Н И  И  Г О В О Р Н И  П Р О Г РА М



... Основне карактеристике нове књиге Бранке М. Касаловић су: снажан 
индивидуални печат исказа, страсни емотивни набој, интелектуални 
ангажман и оригинална симболизација испеваног у тежњи да се животу да 
дубљи смисао кроз уметничку реализацију човекове суштине која остаје да 
потврђује лепоте и патње овоземаљских падова и усхићења.

Мр Милица Јефтимијевић Лилић, из поговора
Бранка М. Касаловић (1971, Косовска Митровица), дипломирала је на 

Филолошком факултету, на Одсеку социологија-филозофија у Приштини. 
Њена збирка прича Скупљачи јесењег лишћа је награђена Чучковом књигом 
2014. године.+ 
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+ Четвртак, 14. децембар у 1900

Контакт галерија СКЦ-а

Књижевно вече 
— Без зачина, Маја Солар

У својој новој збирци Маја Солар се бави темом луксуза, проблематизује положај песникиња у друштвеној подели 
рада и пропитује однос књижевности и политике. У самоинтервјуу који је део ове књиге, између осталог, каже:

Радна сиротиња живи у условима у којима је много тога луксуз, многи зачини су недоступни, многи могу само да 
сањају о воћу и здравој храни, већини се живот своди на рад којим могу платити храну, струју, воду, стан, и то је то. 
Преживљавање, а не живот. Онда када воће постане луксуз, богата трпеза постане малтене грех, одлазак на море 
постане луксуз, било какво слободно време постане луксуз, поезија постане потпуни луксуз… Онда тешко да не могу 
писати о томе.

Маја Солар је рођена 1980. године у Загребу. Докторирала је филозофију у Новом Саду. Бави се политичком теоријом, 
преводи са енглеског и француског, пише поезију и прозу. Чланица је колектива Герусија и део уредништва часописа за 
теоријске праксе Ствар. Објавила је збирку поезије Макулалалалатура (2008), за коју је добила Бранкову награду (2009). 
Другу књигу поезије, на мађарском језику, Jellemzõ, hogy nem természetes (Наравно да није природно) објавила је издавачка 
кућа Форум (2015). Њену најновију збирку Без зачина издао је Културни центар Нови Сад. Од 2007. до 2014. године била је 
део уредништва часописа за књижевност и теорију Поља. Била је чланица Центра за нову књижевност Неолит, поетско-
политичког театра Поетске рупе, ауторка и учесница перформерско-поетског програма ЛИЛИТирање (извођење поезије 
песникиња), те неколико перформанса и поетских видео радова. Од 2015. године преводи за српско издање новина Le 
monde diplomatique. Живи у Новом Саду.
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На предавању је било речи о животу и раду једне од значајних личности бољшевичке партије и 
октобарске револуције, дипломати и шаховском мајстору Александру Иљину-Женевском, његовом 
ангажману у формирању совјетске шаховске секције и принципима на којима је она изграђена. 
Уз то, разматраће се историја развоја шаха у Совјетском савезу, уз осврт на неке од најзначајнијх 
личности које су у њему учествовале: Криленко, Ботвиник, Аљехин, Богољубов... Било је говора и о 
спрези политике и шаха која је помогла да шах добије статус националног спорта у СССР-у.

Након предавања приказан је играно-документарни, двадесетоминутни неми филм Шаховска 
грозница, Всеволода Пудовкина и Николаја Шпиковског, снимљеног за време одржавања шаховског 
супер турнира у Москви 1925, у ком су учествовали неки од најбољих играча тог времена 
укључујући и тада актуелног светског првака Хозе Раула Капабланку.

Предавач: Интернационални мајстор Душан Јовановић

+ Понедељак, 18. децембар у 1900

Контакт галерија СКЦ-а

Предавање 
— Револуционар и шахиста 
Александар Иљин-Женевски (1984-1941) 
и почеци совјетског шаха

Ганг је био река мајке природе, искупљења грехова и очишћења, поновног повратка животу, док 
је Матовићев као Ганг незаустављиви процес банкарске оплодње капитала који води ка широкој 
делти одакле почиње оно неизговорено: простор друштвене неједнакости. На овом месту се отвара 
и читава збирка Из срећене републике, слика једне транзиционе друштвене заједнице (Повратак са 
тржнице), која се сагледава из провинције (Како нешто нестаје?, Укус алуминијума, Стрепећи од 
целине) са путовања по рубним пределима Европе (На периметру – Сплит, Будећи се у октобру 
- Балтик, Пољска – сећање на Холокауст) кроз фрагменте религиозних текстова који су давно 
дијагностиковали првобитни грех демократије, тј. њену везу са капитализмом (Из дневника оца А. 
Шмемана). Отуда и интимна веза са Медитераном, простором почетака демократије као и потоње 
понирање у њене подземне воде, тј. кредиторски слив који представља њену жилу куцавицу. 
Одатле извире циклус Нова тржишта у коме се назиру обриси света без љубави, коме она 
недостаје као што Америци и Кини недостају нове тржишне експанзије. Као резултат ових тензија 
настају и повремени аутопотеички записи расути по збирци Из срећне републике, баш као и стање 
подељености из последњег истоименог циклуса. Читавом овом свету супротстављен је фрагилни 
свет интиме, узурпиране зоне топлине које субјект Матовићеве поезије још увек држе на окупу, 
упркос неумитном протицању река ка неименованом једном – бесмислу живота.

+ Четвртак, 21. децембар у 1900

Контакт галерија СКЦ-а

Представљање књиге 
— Из срећне републике, Петар Матовић
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+ Уторак, 26. децембар у 1900

Контакт галерија СКЦ-а

Књижевно вече 
— Ја сам платио своје, Љубиша Јоцић

Александар Миланковић, песник и филозоф, заједно са Мирославом Милетићем, доктором 
права, одржао је предавање посвећено Љубиши Јоцићу песнику, сликару и синеасти.

Љубиша Јоцић (Уб, 19. јун 1910 - Београд, 2. март 1978) је био новинар, режисер, поета и преводилац, 
ексцентрични надреалиста, који је своју прву штампану ствар објавио 1928. године као песму без 
наслова. Истраживао је повезаност светлосне формуле са уметношћу и естетиком. Написао је 
13 збирки песама, пет романа, две књиге прича и једну књигу критика. Аутор је документарних, 
анимираних и телевизијских филмова, глумио је и био признат сликар, близак МЕДИАЛИ.

Данас његово име носи једна песничка награда.

Као и сваке године, за крај сезоне књижевних и говорних програма, чланице и чланови Књижевне 
радионице СКЦ – СКрЦ организовали су читање у част поезије и културе - за себе, своју душу и своје 
пријатеље. 

У домаћој и опуштеној атмосфери, СкрЦовци су испратили једну успешну сезону пуну 
упечатљивих књижевних вечери, нових познанстава, па и успеха, истовремено се радујући Новој, 
надамо се још бољој од ове. Учесници су били: Жељко Јовановић, Ивана Петровић, Иван Томић, Ана 
Радуловић, Горан Кумрић, Мирослав Петровић, Александар Ђевић и Ненад Глишић.

+ Среда, 27. децембар у 2000

Кутија шибица СКЦ-а

Новогодишња
књижевна радионица
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СКЦ Крагујевац је као издавач окренут некомерцијалним издањима младих аутора које подржава на путу афирмације. 
Наш најзначајнији издавачки подухват већ 16 година јесте едиција Првенац. 

Све планиране радње везане за ову едицију у 2017. години су на време завршене; расписивање конкурса (јануар-
април), жирирање (април-мај), припрема, лектура, коректура, прелом и штампање (мај-септембар) и излазак књига из 
штампе (септембар) текле су по плану. За коло Првенца из 2017. године, део средстава је обезбеђен на конкурсу Скупштине 
града Крагујевца.

По плану, одштампане су три књиге, а ове године то су две збирке песама, Марта Радовановић - Деоба бога и Слађана 
Бранислава Бушић – У уху дух/а/у, и једна колекција театролошких есеја Милене Кулић под насловом Лет Минервине сове.

Поред ове три, издали смо и један наслов у оквиру едиције Нови корен, а то је збирка лирске прозе и кратких прича 
Лица Александре Павловић.

Сви наслови су прво представљени у току трајања Међународног сајма књига у Београду, у Хали 1 Београдског сајма.

ИЗВЕШТАЈ О 
ИЗДАВАЧКОЈ 
ДЕЛАТНОСТИ 
СКЦ КРАГУЈЕВАЦ 
У 2017. ГОДИНИ
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Чланице и чланови СКрЦ су ове године имали своја традиционална читања – Вече љубавне поезије, затим за Дан 
поезије и Новогодишње СКрЦање, а поред тога учествовали су на фестивалима и скуповима у Алексинцу, Лапову, Ваљеву, 

Београду, Крагујевцу и Српској Црњи.

У току претходне године остварени су значајни резултати и освојене бројне награде, међу којима се издвајају:

Диплома Марко Стаменковић за најбољег младог песника - Марија Браловић
Диплома на основу гласова публике - Оливера Марковић и Мирјана Андрић 

Ђурђевдански венац, Дан Града Крагујевца

Награда за најбољег младог песника Песник-весник - Богдан Цветковић 
Рајићеви дани, Алексинац

Прва награда за песму - Оливера Марковић
Прва награда за кратку причу - Милан Петровић

Раскршћа, Лапово

Награда за најбољу књигу кратких прича Златно слово - Ненад Глишић за књигу Езопиде  
Часопис Акт, Ваљево

Одржано је укупно 45 састанака, а чланице и чланови су објављивали своје радове у зборницима и часописима, међу 
којима се издвајају прилози Дамира Недића у Корацима, песме Војислава З. Илића у Културном додатку Политике и 

кратке приче Милана Петровића у Књижевном прегледу.

КЊИЖЕВНА 
РАДИОНИЦА 

СКЦ – СКрЦ 
У ТОКУ 

2017. ГОДИНЕ
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+ Петак, 17. фебруар у 2030

Сала ПМФ-а

Ера ожалошћених 
— Академско позориште и Драмска секција СКЦ-а

Академско позориште Студентског културног центра Крагујевац нову годину започело је 
представом Ера ожалошћених, изведеном 17. фебруара у Свечаној сали ПМФ-а.

Ера ожалошћених заснована је на мотивима анотологијског текста Бранислава Нушића 
Ожалошћена породица, али представља његово ново читање и значајан отклон од добро познатих 

Нушићевих ликова. У споју деконструктивне догме и брехтовског театра, ансамбл Академског 
позоришта жели да отвори многа питања која се тичу читавог човечанства – од настанка човека до 

далеке будућности. 

У глумачкој подели су Стефан Павловић, Нина Недељковић, Костадин Стојадинов/Никола 
Гаровић, Јана Мијаиловић, Павле Тасић, Јана Десница, Петар Петровић и Исидора Арсић. 

Ера ожалошћених замишљена је као деконструктивна музичка комедија и значајан сегмент 
представе чини оригинална музика чији су аутори Лазар Јагличић и Филип Трајановски. 

Редитељ представе и аутор сонгова је Мирослав Петровић. 

+ Среда, 10. мај у 2030

Сала ПМФ-а

Ера ожалошћених 
— хуманитарно извођење, За Теодору

Глумци Академског позоришта Студентског културног центра извели су 
представу Ера ожалошћених у среду, 10. маја, у хуманитарне сврхе у оквиру 

Хуманитарне акције За Теодору.

Академско позориште и 
Драмска секција СКЦ-а
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Учешће Драмске секције СКЦ-а на Дечијем концерту фолклора 
АФА Светозар Марковић у извођењу одломака из приповетке Стари 
врускавац, Светолика Ранковића

+ Среда, 24. мај у 1900

Сала ПМФ-а

Сценски приказ 
— Драмска секција СКЦ-а

У четвртак 29. јуна, у Свечаној сали ПМФ-а, одржана је Отворена 
проба Драмске секције Студентског културног центра Крагујевац. 
Овогодишњи полазници Драмске секције имали су прилику да по први 
пут закораче на сцену Студентског културног центра и да са публиком 
поделе знање и глумачке вештине стечене у току ове године. 

Отворена проба је прилика у којој су млади глумци приказали сву 
драж упознавања са позоришном уметношћу, али је уједно имала и 
улогу позива свим заинтересованима да им се од почетка наредне 
сезоне придруже. 

Режија: Костадин Стојадинов 
Улоге: Татјана Николић, Јелена Жарковић, Љубица Зекић, Јулија 

Вучковић, Тамара Обреновић, Јована Милосављевић, Данијела 
Котуровић, Мина Нешић, Наташа Јекић

+ Четвртак, 29. јун у 2030

Сала ПМФ-а

Отворена проба 
— Драмска секција СКЦ-а
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+ Петак, 8. децембар у 2030

Књажевско-српски театар

Сценски приказ 
— Драмска секција СКЦ-а

+ Четвртак, 14. децембар 
Сала ПМФ-а

Учешће Драмске секције СКЦ-а на Концерту Певачке групе 
Студенац остварено кроз форму театра сенки и драматизацију 
традиционалних песама.

Сценски приказ 
— Драмска секција СКЦ-а

Учешће Драмске секције СКЦ-а на Дечијем концерту фолклора АФА 
Светозар Марковић, у извођењу одломака драмског комада Ђидо, 
Јанка Веселиновића



Овогодишњи Фестивал аматерских позоришта Златна кулиса завршен 
је 12. марта свечаном доделом награда и представом Добри људи (и њихове 
сенке), у изведби Драмске секције Прве крагујевачке гимназије, играном у част 
награђених. У такмичарском делу програма наступило је седам амтерских 
позоришта, из Београда, Ниша, Црвенке, Смедеревске Паланке, Сремске 
Митровице, Бечеја и Бања Луке. О најбољима одлуке су доносила два жирија - 
стручни жири, у саставу: Невена Ристић, глумица, Петар Лукић, глумац Позоришта 
за децу у Крагујевцу и позоришни педагог, и Нина Недељковић, глумица 
Академског позоришта СКЦ-а, и жири учесника, у чијем саставу су се нашли 
представници свих такмичарских ансамбала.

Златна кулиса 
— Фестивал аматерских позоришта
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+ Четвртак, 09. март у 1800

Сала ПМФ-а

Као у сну летње ноћи 
— Сремска Митровица

+ Петак, 10. март у 1800

Сала ПМФ-а

Прљави веш 
— Бања Лука

+ Четвртак, 09. март у 2100

Сала ПМФ-а

Немам да платим и нећу да платим 
— Смедеревска Паланка

+ Петак, 10. март у 2100

Сала ПМФ-а

Бувљак 
— Смедеревска Паланка



+ Субота, 11. март у 1700

Сала ПМФ-а

Малограђанска свадба 
— Црвенка

+ Недеља, 12. март у 2100

Сала ПМФ-а

Добри људи (и њихове сенке) 
— Крагујевац

+ Недеља, 12. март у 1800

Сала ПМФ-а

Zeus ex 
— Ниш

+ Субота, 11. март у 2100

Сала ПМФ-а

Буба у уху 
— Београд



Академско позориште СКЦ-а учествовало је у такмичарском делу 13. 
Аматерских глумачких свечаности, и у недељу, 26. фебруара представило се 
пожаревачкој публици представом Ера ожалошћених. 

Овогодишњи фестивал варошких позоришта Србије, 13. Аматерске 
глумачке свечаности одржане су од 23. до 28. фебруара у Центру за културу 
у Пожаревцу. У оквиру такмичарског програма Фестивала, поред представе 
Ера ожалошћених, изведене су још четири представе, као и једна представа 
ревијалног карактера: Џонатан Ливингстон Галеб (Београд), Доктор 
Шустер (Горњи Милановац), Епитаф (Сента), Маратонци трче почасни круг 
(Пожаревац), а у ревијалном делу позориште из Крњева извело је представу 
Српска драма.

Глумци ансамбла Академског позоришта СКЦ-а донели су награде са овог 
престижног фестивала, и то - Стефан Павловић, добитник Миливојевог штапа, 
Петар Петровић, добитник Награде за сликовито креирање лика.+ 
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Учешће Академског позоришта 

СКЦ-а на фестивалима и 

наступи ван Крагујевца
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Представа Ера ожалошћених премијерно је изведена 22. октобра 2016. године, и након бројних извођења и успешних 
учешћа на фестивалима широм Србије, изведена је по први пут пред публиком Смедеревске Паланке. Глумци Академског 
позоришта СКЦ-а Крагујевац, у суботу 22. априла, били су гости Центра за културу Смедеревске Паланке, а почетак представе 
био је резервисан за 20 часова. 

Представа Ера ожалошћених заснована је на мотивима Ожалошћене породице, Бранислава Нушића. Режију потписује 
Мирослав Петровић, а глумачку екипу чине: Стефан Павловић, Нина Недељковић, Костадин Стојадинов/Никола Гаровић, Јана 
Мијаиловић, Павле Тасић, Јана Десница, Петар Петровић и Исидора Арсић.

+ Субота, 22. април у 2000

Центар за културу Смедеревска Паланка

Ера ожалошћених
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Академско позориште Студентског културног центра Крагујевац ове године било је учесник Међународног фестивала 
студентских позоришта Кестенбург, којисе бијенално одржао по други пут ове године у Бања Луци. 

Глумци Академског позоришта СКЦ-а придружили су се глумачким ансамблима из 15 земаља и многобројној публици се 
представили са представом Ера ожалошћених. Фестивал је конципиран кроз пет такмичарских селекција - Дрвену, Бронзану, 
Сребрну, Златну, Дрво кестена и селекцију факултета, а публика је имала прилике да погледа 44 представе.

+ 27 - 30. јул 
Студентско позориште, Бања Лука

Ера ожалошћених 
— Међународни фестивал студентских позоришта Кестенбург

П О З О Р И Ш Н И  П Р О Г РА М
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+ Недеља, 4. септембар 
Позориште лутака, Ниш

Ера ожалошћених 
— XIII Међународни студентски позоришни фестивал - 
УРБАН ФЕСТ

Овогодишњи Међународни фестивал студентских позоришних сцена УРБАН ФЕСТ, 13. по реду, у организацији 
Студентског културног центра Ниш, одржао се од 1. до 5. септембра у Нишу, на више градских локација.

На фестивалу су ове године учествовала позоришта из целе земље (Нови Сад, Врање, Лебане, Београд, Прокупље…) а 
представе су се, као и претходних година, играле на просторима широм града, и то у два термина – 20:30 и 22:30. За време 
УРБАН ФЕСТА, цео град је позорница – представе се изводе на трговима, паркинзима, у парковима, двориштима.

У селекцији 10 представа, Ера ожалошћених награђена је двема нагарадама - Наиса, за најбољу женску епизодну улогу 
додељена је Јани Мијалиловић, а специјална награда за иновативан приступ калсичном делу и модерном сценском изразу 
додељена је ансамблу представе.

+ Петак, 1. септембар 
Дом културе Књажевац

Ера ожалошћених 
— Позоришна ревија креативног осмишљавања света ПРКОС

Представа Ера ожалошћених нашла се ове године у селекцији књажевачког позоришног фестивала Пркос са још 
4 представе из Београда, Раче, Бечеја и Ниша. Представљање Академског позоришта Студентског културног центра 
Крагујевац обележено је наградама - награда за глумицу вечери ( Јана Мијаиловић), награда за оригиналну музику и 
специјална награда за сценски говор.

П О З О Р И Ш Н И  П Р О Г РА М



У недељу 17. септембра, по први пут на сцени Студентског културног центра Крагујевац, наступило је Студентско позориште 
Пале са представом 186. степеник. Представа се одржала у оквиру манифестације Дани Српске у Србији, која има за циљ 
представљање културне баштине и савремене уметничке сцене Републике Српске у градовима широм Србије. 

Представа 186. степеник је заснована на истинитом догађају и бави се истинама и лажима изреченим о нацистичком 
концетрационом логору Матхаузен. Радња се дешава почетком седамдесетих година прошлог века. У средишту радње су 
новинар лондонског Гардиана Мајкл Хигинс и бивши логораш Емануел Голдман. Они покушавају да одмрсе клупко историје 
спетљано у жици нацистичког логора Матхаузен давне 1943. године. 

Текст: Борислав Пекић; режија: Немања Костић; улоге: Вељко Ђоковић, Немања Поповић, Бошко Крљаш, Никола Ђоковић и 
Јанко Југовић.

+ Недеља, 17. септембар  у 2000 
Сала ПМФ-а

186. степеник 
— Студентско позориште Пале

Гостујуће представе

16
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У среду, 29. новембра, Студентски културни центар Крагујевац угостио је рачанско позориште Културног центра Радоје 
Домановић са представом Прељубници, према тексту француског комедиографа Марка Камолетија (Пиџама за шесторо).

Адаптацију текста, режију, сценографију и избор музике потписује Дејан Цицмиловић. 
Улоге: Жаклин - Ивана Стојановић, Бернар - Немања Лугавац, Робер - Радомир Марисављевић, Сузет - Ема Јевремовић, 

Сузан - Јелена Ђурић, Жорж - Стефан Насковић 
Асистент режије, костимограф: Сања Вељковић

+ Среда, 29. новембар у 2000 
Сала ПМФ-а

Прељубници 
— Културни центар Радоје Домановић, Рача

П О З О Р И Ш Н И  П Р О Г РА М
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У четвртак 23. фебруара, Академски фолклорни ансамбл Светозар Марковић Студентског културног центра Крагујевац 
одржао је концерт на коме су се представили његови најмлађи чланови - Дечији ансамбл, Други извођачки ансамбл, 
као и подмладак Певачке групе Студенац. Као посебни гости, на концерту су наступили другари из Центра за очување 
традиције и културе ТЕНТ, Обреновац. Њихово гостовање представља наставак сарадње започете у децембру 2016. године, 
гостовањем Дечијег ансамбла АФА Светозар Марковић на Новогодишњем концерту фолклора, организованом од стране 
Центра за очување традиције и културе ТЕНТ.

+ Четвртак, 23. фебруар у 1900 
Сала ПМФ-а

Дечији концерт фолклора 
— АФА Светозар Марковић

Наступи 
АФА Светозар Марковић 
и Народног оркестра 
у Крагујевцу
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Академски фолклорни ансамбл Светозар Марковић Студентског културног центра Крагујевац прославио је 40 година 
постојања и успешног рада јубиларним Свечаним концертом фолклора, на ком је представљена сва раскош народних 
игара и песама које је ансамбл неговао свих ових деценија. Концерт су обележили наступи Првог и Другог извођачког 
ансамбла, као и наступи Ансамбла ветерана и Дечијег ансамбла, а све уз пратњу Народног оркестра Светозар Марковић. 
Звуке одабраних народних пеасама на сцену су донеле Женска и Мушка певачка група Студенац.

+ Субота, 08. aприл у 1800 
хол Друге крагујевачке гимназије

Свечани концерт фолклора 
— АФА Светозар Марковић



Други извођачки ансамбл Академског фолклорног ансамбла Светозар Марковић наступио је на традиционалном 
концерту фолклора под називом Ђурђевдански фолклорни маратон, у организацији Центра за неговање традиционалне 
културе Абрашевић. Међу бројним учесницима, ансамбл се представио кореографијом Игре из околине Ниша. Концерт је 
традиционално организован у склопу прославе Дана града Крагујевца.

+ Петак, 05. мај у 1900 
Сала Парк

Ђурђевдански фолклорни маратон 
— АФА Светозар Марковић

17
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Студентски културни центар Крагујевац прикључио се хуманитарној акцији Сви за Теодору и заједно са Центром за 
неговање традиционалне културе Абрашевић организовао Хуманитарни концерт фолклора. На концерту су наступили 
фолклорни ансамбли ова два центра, као и певачке групе и оркестри. Концерт је одржан 12. маја у Књажевско-српском театру.

+ Петак, 12. мај у 1900 
Kњажевско-српски театар

Хуманитарни концерт фолклора 
— Сви за Теодору
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+ Четвртак, 18. мај у 1900

Књажевско-српски театар

Трагом открића Милутина 
Миланковића

Студентски културни центар Крагујевац је и ове године био један од носилаца фестивала који за циљ има 
промовисање значајне улоге науке у образовању и васпитању младих. Ове године фестивал је био посвећен раду и делу 
знаменитог српског научника Милутина Миланквића, те је стога и носио назив Трагом открића Милутина Миланковића. 
Фестивал је организован у сарадњи са Природно-математичким факултетом, Скупштином града Крагујевца и Удружењем 
Срба из Хрватске Никола Тесла. Фестивалски програм се кретао у оквирима стручног осврта на значај научног рада 
Милутина Миланковића, кроз изложбу у Народном музеју и изложбу радова тематски везаних за научна достигнућа овог 
научника, а израђених од стране ученика и студената, као и у оквирима уметничког програма.

У овом делу манифестације, Академски фолклорни ансамбл Светозар Марковић, Мушка и Женска певачка група  
Студенац наступили су заједно са гостујућим ансамблима из Вуковара, Бијелог Брда, Београда, Инђије и Бачког Јарка. 
Културно-уметнички део ове манифестације одржан је у Књажевско-српском тетару.
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+ Среда, 24. мај у 1900

Сала ПМФ-а

Дечији концерт фолклора 
— АФА Светозар Марковић

У среду, 24. маја са почетком у 19 ч, у Свечаној сали ПМФ-а, одржан је Дечији концерт фолклора Академског 
фолклорног ансамбла Светозар Марковић. У програму концерта представили су се Дечији ансамбл, Други извођачки 
ансамбл, најмлађи чланови ансамбла, од којих су неки заиграли своје прве кораке на сцени, као и млађи чланови Певачке 
групе Студенац, а све то уз пратњу Народног оркестра Светозар Марковић.



+ Субота, 1. јул у 1800 
Заставина башта

Концерт фолклора 
— Учешће AФА Светозар Марковић у Хуманитарној акцији 
Наше мало њима значи пуно
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Студентски културни центар Крагујевац угостио је јединствени фоклорни ансамбл Gibaro de Puerto Rico на заједничком 
концерту фолклора са Академским фолклорним ансамблом Светозар Марковић. 

Gibaro de Puerto Rico је фолклорни ансамбл са традицијом дугом 44 године. Основан је 1973. године на иницијативу 
чувене порториканске кореографкиње и плесача Марије Терезе Миранде и др Франциска Лопеза Круза, врсног 
познаваоца порториканске музике и фолклора. Ансамбл има званичну подршку свих значајних институција културе 
и образовања Порторика - Института за културу, Министарства за образовање и Туристичке организације Порторика. 
Директор групе данас је др Ерик М. Гонзалес и заједно са члановима групе заслужан је за креирање кореографија и 
сценског идентитета ансамбла.

У циљу што бољег очувања и представљања порториканског фолклора и аутентичних форми културног наслеђа 
Порторика, ансамбл негује и истраживачки рад, како кроз литературу и историјска истраживања, тако и кроз рад на терену.

Свако од представљања овог ансамбла је свакако више од самог сценског наступа, сваки наступ је, заправо, слављење 
и афирмисање порториканске културе и традиције. Данас је један од најзначајнијих амбасадора музичке традиције 
Порторика широм света.

Ансамбл се у свом промовисању традиционалног и културног наслеђа Порторика води максимом: 
Проживети, познавати себе, бити одушевљен ритмом који нам тече кроз вене, осетити укус нашег шећера, кафе и 
дувана, све што се изразито супротставља свакодневном притиску савременог друштва.

Академски фолклорни ансамбл Светозар Марковић и Gibaro de Puerto Rico донели су крагујевачкој публици необичан 
спој две традиције и културе са два континента.

+ Петак, 21. јул у 2000 
Ђачки трг

Концерт фолклора 
— АФА Светозар Марковић и Gibaro de Puerto Rico
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Први ансамбл АФА Светозар Марковић, као и Мушка и Женска певачка група Студенац учествовали су на Концерту 
пјесама и игара - Завичају у срцу те носим, у организацији Удружења Срба из Хрватске Никола Тесла. На концерту су се 
представилиа КУД Просвјета из Сплита, КУД Просвјета и КУД Буковица из Кистања, као и Женска певачка група Никола Тесла.

+ Петак, 03. новембар у 1700 
Књажевско-српски театар

Концерт фолклора 
— Завичају у срцу те носим

+ Понедељак, 28. август у 1900 
Порта Саборне цркве у Крагујевцу

Концерт фолклора 
— Госпојинске свечаности, Духовна и друга путовања

Први извођачки ансамбл АФА Светозар Марковић био је део културно-уметничког програма на самом почетку VIII 
Госпојинских свечаности, које су се, под називом Духовна и друга путовања, одржале од 28. августа до 21. септембра. 
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+ Среда, 15. новембар у 1900 
Хала Језеро

Хуманитарни концерт фолклора 
— за дечију клинику у Крагујевцу

Дечији ансамбл Академског фолклорног ансамбла Светозар Марковић и Певачка група  Студенац 
наступали су заједно са ансамблима и извођачима Центра за неговање традиционалне културе Абрашевић на 
хуманитарном концерту фолклора, одржаном са циљем прикупљања хуманитарних средстава за Клинику за 

педијатрију у Крагујевцу.

18
2Ф О Л К Л О Р Н И  П Р О Г РА М



Академски фолклорни ансамбл Светозар Марковић и Мушка певачка група Студенац наступали су у 
оквиру уметничког програма последњег дана Међународног сајма туризма и сеоског туризма, реализованом 
од стране Градске туристичке организације Крагујевац. Ансамбл је посетиоцима туризма представио Игре из 
Шумадије као и певачко наслеђе шумадијског краја.

+ Недеља, 26. новембар у 1500 
Шумадија сајам

Концерт фолклора 
— на Међународном сајму туризма у Крагујевцу
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+ Субота, 02. децембар у 2000 
Хотел Крагујевац

Учешће АФА Светозар Марковић 
— на јубиларној прослави Ротари клуба

18
4Ф О Л К Л О Р Н И  П Р О Г РА М

+ Недеља, 10. децембар у 1200 
Књажевско-српски театар

Учешће Ансамбла ветерана  
— на Концерту фолклора Сећање, КУД Свилен конац



Као и сваке године до сада, најмлађи чланови наших ансамбала представили су своје познавање 
традиционалних песама и игара на Дечијем концерту фолклора, одржаном 14. децембра у Свечаној сали 
Природно-математичког факултета.

На концерту су учествовали Први, Дечији припремни и Дечији извођачки ансамбл, Друга постава Певачке 
групе Студенац, Народни оркестар Светозар Марковић, као и Драмска секција СКЦ-а.

+ Четвртак, 14. децембар у 1900 
Сала ПМФ-а

Дечији концерт фолклора 
— АФА Светозар Марковић
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Академски фолклорни ансамбл Светозар Марковић Студентског културног центра Крагујевац са задовољством је 
наставио традицију учешћа на Међународном филмском и музичком фестивалу Кустендорф, наступивши на овој сцени 
по 9. пут. Ансамбл је наступио у оквиру свечане церемоније затварања фестивала, 19. јануара, уочи доделе фестивалских 
награда учесницима такмичарског програма. Ансамбл је извео кореографију, осмишљену и постављену посебно за ову 
прилику. Молдавска тарантела уз мелодију са саундтрека последњег филма Емира Кустурице, На млечном путу.

+ Четвртак, 19. јануар у 2000 
Дрвенград, Мећавник

Учешће АФА Светозар Марковић 
— на X Међународном филмском и музичком фестивалу 
Кустендорф

Наступи 
АФА Светозар Марковић 
и Народног оркестра 
ван града
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+ Субота, 11. фебруар у 1800 
ЦОТК ТЕНТ, Обреновац

Учешће Ансамбла ветерана 
— на Сусретима ветерана фолклора, ЦОТК ТЕНТ

+ Субота, 4. март у 2000 
Дом културе Младеновац

Учешће Ансамбла ветерана 
— на IX Сусретима ветерана фолклора у Младеновцу, у 
организацији КУД-а Војвода Јанко Катић

На позив Студентског културног центра Ниш, Први извођачки ансамбл АФА Светозар Марковић гостовао је на 
Годишњем концерту фолклора Академског фолклорног ансамбла Оро, доневши на сцену игре из Шумадије и Хомоља. 
Овај концерт је само један у низу међусобних размена гостовања и одржавања сарадње коју ова два културна центра 
негују већ дуги низ година.

+ Петак, 31. март 
Студентски културни центар Ниш

Учешће АФА Светозар Марковић 
— на Годишњем концерту Академског фолклорног ансамбла Оро

+ Субота, 01. април у 2000 
Дом културе Чачак

Учешће Ансамбла ветерана 
— на IX Међународном фестивалу фолклора, Вечери 
фолклора поред Зпадне Мораве, у организацији Удружења 
фолклора и фолклорног ансамбла Дукати



Академски фолклорни ансамбл Светозар Марковић и Мушка и Женска певачка група Студенац били су учесници 
XV Фестивала фолклора Златни опанак, традиционално одржаног у Ваљеву. У такмичарском делу фестивала наступио 
је велики број ансамбала, певачких група и солиста из Србије, а ансамбл Студентског културног центра представио се 
кореографијом Игре из Крајишта. Учешће на фестивалу пропраћено је наградама и то - трећом наградом у категорији 
женских певачких група, и другом наградом у категорији соло извођача.

+ Недеља, 30. април у 2000 
Дом културе Ваљево

Учешће АФА Светозар Марковић 
Певачке групе Студенац 
— на Фестивалу фолклора Златни опанак 
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+ Субота, 27. мај у 1300 
Бајчетина

Учешће АФА Светозар Марковић 
— на освештању Храма Светог великомученика Димитрија

+ Недеља, 14. мај 
Дом културе Ваљево

Учешће Дечијег ансамбла 
— на Фестивалу фолклора Мали златни опанак

Извођачки квалитет који је Дечији ансамбл достигао током претходних година континуираног рада представљен је и 
на Фестивалу фолклора Мали златни опанак, одржаног 14. маја у Ваљеву. Овим наступом, Дечији ансамбл је након дужег 
периода обновио учешћа на фестивалима такмичарског карактера.

+ Субота, 20. мај у 1900 
Осаница

Учешће АФА Светозар Марковић 
— на VII Сабору дудучара и фрулаша Хомољска фрула

По први пут ове године Академски фолклорни ансамбл Светозар Марковић учествовао је на Сабору дудучара и 
фрулаша, који се већ седам година одржава у Осаници, промовишући традиционално наслеђе и извођачко умеће на 
дрвеним дувачким инструментима. Други извођачки ансамбл наступио је у ревијалном делу манифестације.



Академски фолклорни ансамбл Светозар Марковић, Женска и Мушка певачка група Студенац имали су и ове године 
прилику да се представе публици 54. Опленачке бербе, заједно са бројним културно-уметничким друштвима из свих крајева 
Србије (КУД Абрашевић, Краљево, ФА Карановац, Краљево, КУД Костолац, КУД Јединство, Панчево и многи други).

+ Субота, 7. октобар у 1900 
Вински трг, Топола

Учешће АФА Светозар Марковић 
и Певачке групе Студенац 
— на Опленачкој берби

+ 17 - 22. август 
Полигирос, Грчка

Учешће АФА Светозар Марковић 
— на Међународном фестивалу фолклора, Полигирос, Грчка

Поред тога што одговорно носи своју улогу чувара културне баштине свог народа, Акакдемски фолклорни ансамбл 
већ пуних 40 година успешно и представља традиционалне форме игре и песме српског народа широм Европе и других 
континената. Ове године одабрао је фолклорну сцену Грчке и био учесник једног од међународних фестивала фолклора, 
одржаног од 17. до 21. августа у Полигиросу, на Халкидикију. Ансамбл је имао прилике да традиционалне игре своје земље 
представи како бројним посетиоцима, тако и учесницима фестивала који су допутовали са свих страна света, из Молдавије, 
Пољске, Перуа, Црне Горе.
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Ове године у Чачку је по први пут одржан Дечији фестивал фолклора под називом Опанчићи ситан вез. Дечији ансамбл 
АФА Светозар Марковић био је један од 11 ансамбала који су наступили на овом фестивалу. Као и већина манифестације 
ове врсте, фестивал има за циљ промовисање значаја очувања нашег традиционалног наслеђа и фолклорних игара међу 
најмлађом популацијом. Поред Дечијег извођачког ансамбла Студентског културног центра Крагујевац, у остваривању овог 
циља учествовали су и ансамбли из Чачка, Горњег Милановца, Београда и Обреновца.

+ Субота, 21. октобар у 1800 
Дом културе Чачак

Учешће АФА Светозар Марковић 
— на Дечијем фестивалу фолклора Опанчићи ситан вез

+ Субота, 16. децембар 
Бијељина

Учешће Ансамбла ветерана 
— на Фестивалу фолклора у Бијељини, у организацији 
Ансамбла народних пјесама и игара Дукат



Самостални наступи 
Певачке групе Студенац

Као и претходне године, Певачка група Студенац наступила је у уметничком делу 
програма сретењске Свечане академије, одржане под називом И Устав... и Држава. 
Програм је заснован на мотивима представе Милош Велики, а наступили су глумци 
Књажевско-српског театра: Миодраг Пејковић, Чедомир Штајн, Милић Јовановић, Иван 
Томић и Саша Пилиповић. Поред Певачке групе Студенац, програм су употпунили 
хор Крагујевачко певачко друштво и солисти Лидија Јевремовић и Зорица Белоица.+ 
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+ Недеља, 2. април у 1200 
Позориште за децу

Учешће Мушке певачке групе 
Студенац 
— у културно-уметничком програму поводом обележавања 
Међународног дана особа са аутизмом

Певачка група Студенац је и ове године била део културно-уметничког програма приређеног поводом обележавања 
Мале Госпојине, славе манастира Каменац. Поред Певачке групе Студенац, носиоци програма били су и Српски православни 
појци, инструментални дует Бојана и Никола Пековић, Даница Крстић, глумац Владимир Ђорђевић, као и КУД Гружа.

+ Четвртак, 21. септембар 
Манастир Каменац

Учешће Женске певачке групе 
Студенац 
— у културно-уметничком програму поводом Мале Госпојине
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+ Уторак, 28. септембар у 1800

Српска Црња

Учешће Женске и Мушке певачке 
групе Студенац 
— на Сајму културе, Српска Црња

Студентски културни центар представник је града Крагујевца у Венцу липарских градова, градова у којима је  живео, 
радио и стварао великан српског романтизма Ђура Јакшић. Између градова-чланова Венца већ неколико година 
континуирано се одвија активна размена културних и уметничких садржаја, те је Певачка група Студенац, у знак ове 
успешне сарадње, наступила на Књижевној вечери одржаној на Сајму културе у Српској Црњи 28. септембра.
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Студентски културни центар Крагујевац организовао је Свечани концерт 
Певачке групе Студенац, 8. децембра, у 19 часова, у Књажевско-српском театру, 
као својеврстан осврт на двадесетдвогодишње постојање ове групе. Лепоту 
традиционалног певачког наслеђа Студенац је донео на сцену у свом пуном 
саставу. Уз садашње чланове женске и мушке певачке групе, представиле су се 
и некадашње чланице чији су раскошни гласови обележили сам настанак и 
почетке певачке групе Студенац.

Женска певачка група Студенац основана је 1995. године у оквиру 
Академског фолклорног ансамбла Светозар Марковић при Студентском 
културном центру Крагујевац. Група је наступала и у оквиру ансамбла и 
самостално, освајајући бројне награде на концертима и смотрама широм света 
(Италија, Француска, Мађарска, Пољска, Чешка, Летонија, Естонија, Турска, Канада, 
Босна и Херцеговина, Хрватска, Македонија, Грчка...). Рад групе обележила су два 
аудио издања − Извор вода извирала, 1999. године, са песмама из шумадијских 
крајева и Далеко смо, Миле, за горама, објављен 2014. године. Репертоар овог 
аудио издања осмишљен је тако да доминирају песме из централне Србије, али 
су присутни и напеви из других делова Србије и Балкана, као и карактеристични 
примери појединих вокалних дијалеката. Међу њима су песме и старијег и 
новијег певачког наслеђа, различите жанровске припадности из југоисточне, 
југозападне и северне Србије. Оба музичка издања остварена су уз сарадњу са 
етномузикологом др Сањом Ранковић.

Данас највећи део репертоара чине песме из централне Србије, али се 
чланице труде да, поред шумадијског стила певања, који им је природно 
најближи, негују и квалитетно интерпретирају и песме из свих осталих крајева 
где живе или су живели Срби.

Од октобра 2015. године започет је рад на формирању Мушке певачке групе 
Студенац. Група је за врло кратак период постојања имала низ веома запажених 
како самосталних, тако и заједничких наступа са фолклорним ансамблом, а све 
са циљем промовисања традиционалног певачког наслеђа, као и усавршавања, 
промовисања и афирмације чланова овог дела Певачке групе Студенац.
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Крагујевачко певачко друштво основано је 2014. године, а чланови хора су љубитељи хорске музике. Брзо су се доказали 
бројним наступима, концертима и наградама. Неки од најзапаженијих били су на крагујевачком ОКТОХ-у, на такмичењу 
Хорови међу фрескама, на ком освајају прву награду Војислав Илић, у Белорусији на Међународном православном хорском 
фестивалу Каложска Благовест, у граду Гродно, где 2017. освајају треће место. Од септембра 2017. године хор наставља свој рад 
под окриљем Студентског културног центра Крагујевац, као још једна од секција овог центра.

Ове године, 2. децембра, Крагујевачко Певачко Друштво наступило је на концерту у Инголштату (Немачка) у оквиру 
културне сарадње два града побратима, Инголштата и Крагујевца, заједно са Крагујевачким оркестром као и пијанисткињом 
Milicom Lawrence.

На концерту je била изведена Миса Стива Доброгоша за клавир, гудачки оркестар и хор, као и духовна дела српских аутора 
у којима издвајамо и премијерно извођење композиције Триптих младог крагујевачког композитора Деснице Мирка.

+ 29. новембар - 4. децембар 
Инголштат, Немачка

Концерт 
— Крагујевачко певачко друштво
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У 2017. години у оквиру едукативног програма Медијатеке 
Студентског културног центра Крагујевац реализовани су 
различити курсеви енглеског језика:

- енглески језик за децу - нижи ниво
- енглески језик за децу - виши ниво
- општи енглески језик - ниво A1
- општи енглески језик - ниво A2
- општи енглески језик - ниво B2
- општи енглески језик - ниво C1
- припрема за полагање теста за добијање IELTS 

сертификата
Следећи курсеви започети су у 2017. години:
- општи енглески језик - ниво A1
- општи енглески језик - ниво B2
- општи енглески језик - ниво C1
- припрема за полагање теста за добијање IELTS 

сертификата
Најпопуларнији курс је, слично претходним годинама, био 

припрема за полагање теста за добијање IELTS (International 
English Language Testing System) сертификата. Сарадња 
Студентског културног центра са Британским саветом у 
Београду омогућава да увек будемо у току са најновијим 
стандардима и праксама у обуци за полагање теста за 
добијање овог престижног сертификата, што резултује врло 
високом пролазнoшћу наших полазника на овом тестирању. 
IELTS сертификат омогућава својим носиоцима запослење у 
готово свим земљама енглеског говорног подручја, а такође 
је и једини признати сертификат за сврхе имиграције у 
многе од ових земаља. Ипак, оно што овај сертификат чини 
популарним код нас је чињеница да највећи број образовних 
институција у иностранству од пријављених кандидата 
из земаља ван енглеског говорног подручја захтева 
поседовање управо овог сертификата. Британски савет 
препознао је значај Студентског културног центра Крагујевац 
као образовне институције тиме што је СКЦ Крагујевац 
уврштен међу препоручене школе за припрему полазника 
за полагање курсевa за добијање званичних сертификата 
Британског савета.

Као и претходних година, и у 2017. години остварена 
је сарадња са средњим школама. У мају, јуну и децембру, 
одржане су укупно четири билингвалне радионице на тему 
великана енглеске књижевности у сарадњи са средњом 
Музичком школом др Милоје Милојевић из Крагујевца.

Прва од три радионице, одржана 29. маја, била је 

посвећена лику и делу Џонатана Свифта, писца ког је у 
свету прославио лик Лемјуела Гуливера и његова путовања 
у неколико далеких светских земаља, али су се овога пута 
ученици ипак осврнули на лирска дела овог великог писца.

Почетком јуна, одржане су још две радионице. Следећа 
у овој серији радионица бавила се животом и радом Џона 
Дана, чувеног метафизичког песника из доба енглеског 
романтизма.

У последњој од три летње радионице, ученици Музичке 
школе имали су задовољство да чују неке занимљивости из 
живота и дискутују о делима великог Вилијама Блејка.

Радионица одржана 25. децембра била је посвећена 
најчувенијем делу енглеске списатељице Мери Шели, једном 
од најутицајнијих дела научне фантастике и хорор жанра 
свих времена - роману Франкенштајн.

Све мултимедијалне радионице одржане су билингвално, 
са нагласком на употреби енглеског језика. Ученици су имали 
прилику да на страном језику учествују у дебатама о значењу 
и значају обрађених дела, као и да своја запажања у групама 
презентују осталим ученицима. Овакав прилаз образовању 
и надограђивању ученичког знања предвиђеног школским 
планом и програмом показао се вишеструко корисним 
јер је учесницима радионице омогућио да се кроз рад у 
групама ближе упознају са обрађеним делима и теоријом 
књижевности, али и да на практичан начин вежбају употребу 
енглеског језика кроз активно учествовање у дебатама.

О одржавању курсева страног језика, као и о осталим 
активностима Медијатеке Студентског културног центра, 
јавност је стално обавештена посредством званичног сајта 
Студентског културног центра, као и активне Facebook стране 
SKC LEARN - специјализована школа енглеског језика и 
библиотека, где се редовно објављују почеци нових курсева, 
као и успеси наших полазника.

Осим организoваних активности, читаоница и фонд 
Медијатеке Студентског културног центра Крагујевац на 
располагању су свима заинтересованима сваким радним 
даном. Медијатека располаже са преко две хиљаде наслова 
белетристике, стручне литературе, лексикона, енциклопедија 
и осталих издања на српском, енглеском, француском, 
немачком, шпанском и другим језицима. У 2017. години 
започет је обиман пројекат пописивања целокупног фонда 
Медијатеке према важећим библиотечким стандардима, у 
сврху представљања оваквог списка у виду каталога свих 
издања која Медијатека СКЦ-а поседује.

Рад 
медијатеке 
и читаонице
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+ Уторак, 10. јануар 
Контакт галерија

Техничка реализација 
— Божићна акција за децу из дома Младост, Удружење МЛАДИ

+ Петак, 03. фебруар 
Сала ПМФ-а

Техничка реализација 
— Друштво гуслара Карађорђе

+ Уторак, 07. фебруар 
Контакт галерија

Техничка реализација 
— Стендап

+ Четвртак, 09.фебруар 
Сала ПМФ-а

Техничка реализација 
— представе Добри људи, Ученици Прве крагујевачке гимназије

+ Субота, 25. март 
Сала ПМФ-а

Техничка реализација 
— представа Повратак Зигија
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+ Среда, 29. март 
Контакт галерија

Дани културе 
— Вече галског духа, студенти Филума
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+ Петак, 31.март 
Контакт галерија

Дани културе 
— Вече са хиспанистима, студенти Филума 

+ Петак, 31.март 
Сала ПМФ-а

Техничка реализација 
— Стендап 

+ Субота, 01. април 
Сала ПМФ-а

Дани културе 
— представа Живот мој, студенти Факултета уметности 

Универзитета у Приштини

+ Понедељак, 03. април 
Контакт галерија СКЦ

Дани културе 
— Андреучо из Перуђе: 

Дочаравање речима и филмском пројекцијом, студенти Филума



+ Уторак, 04. април 
Сала ПМФ-а

Дани културе 
— представа Одлазни терминал, студенти Филума

+ Понедељак, 10. април 
Контакт галерија СКЦ

Дани културе 
— музичко-сценски приказ Игриште, студенти Филума, 
Српски језик и књижевност и Музичка школа

+ Уторак, 11. април 
Сала ПМФ-а

Техничка реализација 
— студенти ПМФ-а

+ Среда, 12. април 
Сала ПМФ-а

Техничка реализација 
— реприза представе Повратак Зигија

+ Уторак, 18.април 
Сала ПМФ-а

Техничка реализација 
— Дан ПМФ-а, студенти
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+ Среда, 19. април 
Сала ПМФ-а

Техничка реализација 
— Дан ПМФ-а, студенти
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+ Уторак, 25. април 
Сала ПМФ-а

Техничка реализација 
— представа Повратак Зигија

+ Четвртак, 04. мај 
Сала ПМФ-а

Техничка реализација 
— представа, Друга крагујевачка гимназија

+ Уторак, 09. мај 
Сала ПМФ-а

Техничка реализација 
— представа Игриште, студенти Филума

+ Субота, 13.мај 
Сала ПМФ-а

Техничка реализација 
— Fish & reptiles fest, Акваријум ПМФ-а
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+ Четвртак, 01. јун 
Сала ПМФ-а

Техничка реализација 
— представа Важно је звати се Ернест, студенти Филума

+ Петак, 02. јун 
Сала ПМФ-а

Техничка реализација 
— Школа енглеског језика, Мастер центар

+ Среда, 07. јун 
Прва крагујевачка гимназија

Техничка реализација 
— Крагујевачко певачко друштво

+ Четвртак, 08. јун 
Прва крагујевачка гимназија

Техничка реализација 
— Крагујевачко певачко друштво

+ Петак, 09. јун 
Сала ПМФ-а

Техничка реализација 
— Школа енглеског језика, Мастер центар
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+ Среда, 06. децембар 
Кутија шибица

Техничка подршка 
— Други Интернационални фестивал независног филма, 

Кг филм фестивал

21
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+Четвртак, 07. децембар 
Кутија шибица

Техничка подршка 
— Други Интернационални фестивал независног филма, 

Кг филм фестивал
+ Уторак, 12. децембар 

Контакт галерија

Техничка подршка 
— Трибина о људским правима, 

удружење Центар за мир и међукултурни дијалог
+ Четвртак, 28. децембар 

Контакт галерија

Техничка реализација 
— Вече германиста,  студенти Филума

С А РА Д Њ Е  И  Т Е Х Н И Ч К А  П О Д Р Ш К А



21
2



на
гр

ад
е +

   
   



21
4Н А Г РА Д Е

НАГРАДЕ АКАДЕМСКОГ ПОЗОРИШТА 

СТУДЕНТСКОГ КУЛТУРНОГ ЦЕНТРА КРАГУЈЕВАЦ

XIII Аматерске глумачке свечаности Миливојев штап и шешир, Пожаревац

Награда за глумца вечери Миливојев штап - Стефан Павловић 
Награда за сликовито креирање лика - Петар Петровић

Позоришна ревија креативног осмишљавања света Пркос, Књажевац

Награда за глумицу вечери - Јана Мијаиловић 
Награда за оригиналну музику - ансамбл представе
Специјална награда за сценски говор - ансамбл представе

XIII Међународни студентски позоришни фестивал УРБАН ФЕСТ, Ниш

Награда за најбољу женску епизодну улогу Наиса - Јана Мијаиловић
Специјална награда за иновативан приступ калсичном делу и модерном сценском изразу - ансамбл представе

НАГРАДЕ АКАДЕМСКОГ ФОЛКЛОРНОГ АНСАМБЛА 

СВЕТОЗАР МАРКОВИЋ И ПЕВАЧКЕ ГРУПЕ СТУДЕНАЦ

Фестивал фолклора Златни опанак, Ваљево

Трећа награда за најбољу женску певачку групу - Женска певачка група Студенац
Друга награда за најбољег солисту - Лазар Лаловић

НАГРАДЕ КЊИЖЕВНЕ РАДИОНИЦЕ И ИЗДАЊА 

СТУДЕНТСКОГ КУЛТУРНОГ ЦЕНТРА КРАГУЈЕВАЦ

Ђурђевдански венац, Дан Града Крагујевца

Диплома Марко Стаменковић за најбољег младог песника - Марија Браловић
Диплома на основу гласова публике - Оливера Марковић и Мирјана Андрић 

Рајићеви дани, Алексинац

Награда за најбољег младог песника Песник-весник - Богдан Цветковић 

Раскршћа, Лапово

Прва награда за песму - Оливера Марковић
Прва награда за кратку причу - Милан Петровић

Часопис Акт, Ваљево

Награда за најбољу књигу кратких прича Златно слово - Ненад Глишић за књигу Езопиде 
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Установа Студентски културни центар је са реализованим програмима имала за циљ да, у току 2017. године, са 
ограниченим и скромним средствима којима располаже, задржи постојећи стандард и квалитет у обављању делатности.

Број реализованих програма нешто је већи од оног који је предвиђен планом рада за 2017. годину, што је последица 
интересовања публике и заинтересованости већег броја аутора да гостују у нашем простору. 

Појединачни програми у години за нама  били су организовани у три наша простора - Контакт галерији, Кутији шибица 
и Галерији СКЦ, а део програма представљања наших издања или активности Књижевне радионице одвијао се у другим 
градовима или у другим просторима у Крагујевцу, попут Књажевско-српског театра, Шумадија сајма и слично.

У току 2017. године унапређена је сарадња са другим институцијама, а првенствено са студентима Филолошко-
уметничког факултета, Природно-математичког факултета, средњим школама (Медицинска, Прва техничка, Политехничка, 
Економска, Гимназија), културно-уметничким друштвима, центрима за културу, Италијанским институтом за културу, 
Француским институтом, Алтернативним центром младих, осталим Студентским културним центрима других градова као 
и многим непрофитним организацијама које су посвећене младима.

Један од показатеља квалитета рада су и многобројне награде које су освојене у току године у различитим областима 
деловања. 
 
Студентски културни центар Крагујевац

У Крагујевцу, 
јануар 2018. године  
 

 
 
Ивана Мараш Јовановић, директор



Издавач
Студентски културни центар Крагујевац
Радоја Домановића 12, 34 000 Крагујевац
www.skckg.com

За издавача 
Ивана Мараш Јовановић, директор

Уредници
Александра Павловић – музички програм
Иван Арсенијевић – ликовни и филмски програм
Ненад Глишић – књижевни и говорни програм
Јелена Крстић – позоришни, фолклорни и хорски програм
Младен Ранковић – медијатека и читаоница

Организатор програма
Гордана Комарица

Дизајн
Владимир Јерковић

Лектура
Јелена Крстић
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