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+ Среда, 24. јануар у 2000

Галерија Народног музеја

PRVI CD – Промоција издања  
— Пад Берлина, Оркестар хармоника Крагујевац

М У З И Ч К И  П Р О Г РА М

Оркестар хармоника Крагујевац наступаo je 24. јануара у 20:00, у Галерији Народног музеја, поводом концертне промоције 
албума Пад Берлина. 

Ово музичко издање једно је од два изабрана на конкурсу 2017. године, у оквиру пројекта Студентског културног центра 
Крагујевац – PRVI CD, чије финансирање је помогла Скупштина града Крагујевца. 

Оркестар хармоника Крагујевац један је од најбољих светских оркестара акордеониста (уметника на хармоници) у 
сфери озбиљне музике. Чине га најуспешнији ученици одсека за хармонику Средње музичке школе др Милоје Милојевић, 
професори ове школе и студенти Филолошко-уметничког факултета у Крагујевцу.

Поред акордеониста, оркестру се по потреби придружују и уметници на другим инструментима, што додатно утиче на 
креативан стваралачки процес и отварање широког простора за стицање професионалног уметничког искуства. Репертоар 
оркестра обухвата широк спектар стилова и жанрова, од дела класичне, симфонијске, до савремене филмске музике.
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+ Понедељак, 29. јануар у 2200

Контакт галерија СКЦ-а

Jazz Monday  
— Thrill Seeking Polymers 

Jazz Monday сезону отворио је крагујевачки бенд Thrill Seeking Polymers, који у свом несвакидашњем музицирању спаја 
аутентичну руралну музику света и џез стандарде. Често користе и музичке зачине филтриране кроз призму математике 
и филозофије. Thrill Seeking Polymers, за све љубитеље квалитетног џеза, су: Аца Пејчић – саксофон, кавал, клавир, Саша 
Ранковић – бубањ, Јован Јовановић – гитара.

М У З И Ч К И  П Р О Г РА М



+ Среда, 07. фебруар у 2200

Контакт галерија СКЦ-а

Концерт 
— Hashima

Џез састав Hashima наступио је у Контакт галерији СКЦ-а 7. фебруара у 22:00 и том приликом промовисао је свој 
други албум The Haywain. 

Hashima је по издавању албума Tideland  (2015) и наступа на Београдском џез фестивалу, за кратко време постала 
незаобилазан део српске ауторске џез сцене. Група је одмах по изласку албума наишла на подршку музичких стручњака 
у земљи и иностранству и све то крунисала интернационалним наступима у Немачкој, Бугарској и Македонији, као и 
музиком за филм о Леониду Шејки. 

Близу две године након првог издања, квартет објављује други албум The Haywain, за Metropolis Records. Овог пута, 
у односу на први албум (који је снимљен без гостију), у студију је интернационални гост била Сузана Сантос Силва, 
реномирана трубачица која је један од најистакнутијих европских музичара у жанру слободне импровизације и 
савременог џеза. Она је обележила снимање гостовањем на првој песми Dance No. 3. Мастеринг албума поверен је 
познатом француском студију La Buissonne и њиховом инжењеру звука Nicolas Baillard-u, који је задужен за мастеринг 
преко 30 ECM албума извођача као што су: Avishai Cohen, Jack DeJohnette, Charlie Haden, Joachim Kuhn, Ahmad Jamal...

У јануарском броју из 2018, један од најуваженијих џез часописа на свету, New York City Jazz Record, сврстао је албум 
The Haywain у један од 100 најбољих светских џез албума 2017. године.
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+ Понедељак, 12. фебруар у 2200

Контакт галерија СКЦ-а

Jazz Monday 
— Синкопа

Синкопа је састав начињен од 5 синова који копају фанк (Diggin the Funk). Бенд је до сада имао турнеју са Coga турсом 
на Београдском џез фестивалу. Наиме, идеја о оснивању овог секстета настала је када су сва шесторица, укључујући и 
Луку Миркоња, били у путу ка концерту Joshua Redman-a. У Студентском културном центру Крагујевац одржан је пети 
концерт овог састава, а композиције које су изводили су из сфере фанка, џеза и соула, од композитора као што су 
Hancock, Joshua Redman, Pat Metheney...

Састав чине: Jован Аћимовић – бубњеви, Браца Вучковић – гитара, Немања Ристовић – бас гитара, Огњен Цогољевић 
– труба и Аца Пејчић – тенор саксофон.

М У З И Ч К И  П Р О Г РА М
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У среду, 14. фебруара, у Контакт галерији СКЦ-а наступио је Краљ Чачка са пратећим бендом. 
Током 2017. године Краљ Чачка је свирао на највећим фестивалима у земљи и региону, као што су – Еxit, Arsenal fest, 

Mountain Music, Arlemm, Ferragosto Jam, Концерт године, али и као специјални гост Дарка Рундека пред више од 10.000 
гледалаца на Ташмајдану. За многе посетиоце његових концерата, дилеме нема: Краљ Чачка јесте некрунисани владар 
музике коју је тешко сврстати у неку категорију. Његова инспирација лежи у оном, за многе, савршеном скровишту: 
између најдубљих емоција и уметности свирања, између ноћи у задимљеном бару и јутра које мења све, између музике 
путујућих трубадура и тананих џез мелодија. Из тог скровишта Краљ Чачка излази на главну улицу и води нас са собом 
на пут око света. За оне који воле референце, Жикица Симић је рекао: „Опасном магистралом – преко раскрсница и 
поред странпутица – са гитаром преко рамена, као јунак старих добрих филмова, Краљ је стигао на рок сцену. Са собом 
је донео мудре, лепе и горке песме, у којима се искреност и аутентичност оштро супротстављају изопаченостима овог 
времена. Парарокерске музичке идиоме – као што су кабаретска песма, улични моритат, кантри ламент, блуз жалопојка 
или позоришни сонг – прилагодио је својој уметничкој визији.” 

М У З И Ч К И  П Р О Г РА М

+ Среда, 14. фебруар у 2200

Контакт галерија СКЦ-а

Концерт 
— Краљ Чачка
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+ Четвртак, 22. фебруар у 2200

Контакт галерија СКЦ-а

Концерт 
— Northwest, Al Berkowitz

Експериментални dream pop бенд из Енглеске, Northwest, одржао је концерт 22. фебруара у Студентском културном 
центру Крагујевац. Као подршка наступио је и art rock пројекат Al Berkowitz. 

Northwest важи за један од најперспективнијих уметничких пројеката на независној музичкој сцени. Њихов звук 
дефинисан је као носталгичан, нов, експерименталан, синематичан, етеричан и упоређиван са делима великана као што 
су Portishead, Cocteau Twins, Debussy i Rober Wyatt. Northwest је настао крајем 2015. године када су се мултиинструменталиста, 
композитор и продуцент Ignacio Simón и визуелна уметница и композиторка Mariuca García-Lomas преселили из Шпаније 
у Велику Британију. Овај уметнички пар је првих годину дана на новом тлу провео на пропутовању кроз Енглеску и 
Шкотску. Инспирисани овим путовањима, почели су да раде на свом првом албуму који је написан и снимљен за мање 
од годину дана, у изолацији у једном селу близу Лондона. Медијску пажњу стекли су својим првим сингловима Reflection, 
Wind и Look At Me, које су снимили у свом кућном студију и самостално објавили почетком 2016. године, уз минималну 
промоцију. Све три композиције прате ефектни и загонетни видео снимци који су ауторско дело певачице.

Northwest су својом креативношћу успели да створе оригиналну и другачију атмосферу: јединствену мешавину 
експерименталних џез ритмова, тајанствених и магичних вокала, класичне музике, деликатне продукције и носталгичних 
текстова. Њихов предстојећи деби албум један је од најишчекиванијих албума на независној музичкој и уметничкој 
сцени. Најбољи доказ тој чињеници су два недавно објављена сингла, предивне композиције Same Old Sky и Sun, које уз 
пропратне синематичне видео презентације идеално најављују звук и естетику прве званичне Northwest плоче.

Al Berkowitz је art rock пројекат под вођством композитора и продуцента Ignacia Simóna (Northwest). Састав је основан 
2006. године у Мадриду и поред Ignacia пуну поставу чине и Lorenzo Palomares (бубањ) и Santiago Estrada (бас гитара). До 
сада су објавили два студијска албума, Barely nice (2009) и A long hereafter / Nothing Beyond (2013), издања која су освојила 
сјајне рецензије, нарочито у Шпанији, Аустрији и Великој Британији. На концерту у Крагујевцу Ignacio Simón наступио је 
соло и на акустичној гитари извео неколико Al Berkowitz нумера.
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+ Понедељак, 26. фебруар у 2200

Контакт галерија СКЦ-а

Jazz Monday 
— Чичини Чворци 

Чичини Чворци су сједињена, проживљена искуства сваког појединачно, и она излазе у садашњем тренутку кроз моментум 
креације. Они се управо хватају за тај моменат у садашњем и пуштају да их он одведе у било којем правцу, летећи заједно а 
опет без сударања у јату. Свакo од њих зна да имитира до 12 различитих мелодија других врста како птица, тако и паса, косилица 
или миди звукова. Чворци су социјални, друже се, смеју, шиште и певају, воле воћњаке, маслињаке, пужеве и глисте.

Ова скупина је вођена најбољим учењима мeдитације, среће и унутрашњег мира, па и немира, од запада па све до далеког 
истока. Ништа западније и ништа источније.

Знају звуке џеза, радо комуницирају њима, али све што су икада у свом животу чули и видели, не либе се да размењују 
међу собом и наравно са онима којим деле тренутак креације који свако поседује. Чворци знају да неко то зове и џез-театар, 
фјужн, рок, експериментал. На свим језицима мелодија и љубав, хумор и забава у садашњем их води ка необузданом 
задовољству.

Састав чине: Војислав Савков – саксофон, Немања Михаиловић – вокал, Борис Хложан – гитара, Марко Чурчић – бас, 
Иштван Чик Пићука – бубњеви, Аца Пејчић – клавијатуре. 

М У З И Ч К И  П Р О Г РА М
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+ Петак, 02. март у 2200

Контакт галерија СКЦ-а

Концерт 
— Eyot

Изван жанровских ограничења, Еyоt доноси еклектрични звук између рока и џеза, панка и амбијенталне музике, 
импресионизма и романтизма, увезујући различите стилове у јаке и компактне композиције. Састав је одржао преко 100 
концерата у више од 20 земаља широм света: сјајно прихваћени од публике и музичке критике, стекли су репутацију једног 
од најзанимљивијих европских инструменталних бендова у последњој деценији. Њихови наступи испуњени су енергијом 
и емоцијама које слушаоца воде дубоко у њихов унутрашњи свет.

Еyот је победник такмичења Umbria Jazz Balkanic Windows, 2009. године, као и MIDEM OFF Showcase, 2012. године (Кан, 
Француска). Учествовали су на бројним значајним манифестацијама широм света, међу којима су Cully Jazz Festival 
(Швајцарска), Garana Jazz Festival (Румунија), Dubai Jazz Festival  (Уједињени Арапски Емирати), Београдски Џез Фестивал 
(Србија), Нишвил Џез Фестивал (Србија),  ДОК.фест Минхен (Немачка), Hong Kong International Jazz Festival (Хонг Конг), Vicenza 
Jazz (Италија), Jarasum International Jazz Festival ( Јужна Кореја) и Preveza Jazz Festival (Грчка), као и наступали у клубовима у 
Лондону, Паризу, Берлину, Москви, Шангају...

Досад су објавили четири албума: Horizon (Ninety and Nine Records/Constantinus, 2010), Drifters (Neuklang, 2013), Similarity 
(Ninety and Nine Records, 2014) као и прошлогодишњи албум Innate, за инострано (Ninety and Nine Records) и српско тржиште 
(Metropolis Jazz). Садржи седам композиција које спајају џез, рок, амбијенталну и класичну музику, ослањајући се на 
фолклор Балкана и источне Европе. Већина њих је непарног ритма, те слушалац може да чује традиционалне лествице 
и хармоније кроз читаво остварење. Заправо, ово је савршена мешавина старог и новог, Истока и Запада, по чему је Еyоt 
између осталог постао препознатљив од тренутка ступања на сцену 2008. године.

Еyоt су: Дејан Илијић – клавир,  Слађан Миленовић – гитара, Марко Стојиљковић – бас, Милош Војводић – бубњеви

М У З И Ч К И  П Р О Г РА М



+ Четвртак, 08. март у 2200

Контакт галерија СКЦ-а

Концерт 
— Don Antonio

Antonio Gramentieri је један од најцењенијих музичких продуцената и гитариста нове италијанске сцене, који успешно 
комбинује север и југ, блуз и џез атмосферу, Африку и Медитеран, старинску филмску музику и фолк, те на тај начин одређује 
звук модерне Италије као топлу, неухватљиву, тајанствену и интригантну појаву. 

Најпознатији је по раду у бенду Sacri Cuori, међутим у досадашњој каријери сарађивао је, како у студију, тако и на самој 
сцени, са респектабилним именима као што су Richard Buckner, Dan Stuart, Hugo Race Fatalists, Terry Lee Hale, Alejandro Escovedo, JD 
Foster, Jim Keltner, Marc Ribot, David Hidalgo и многи други. У априлу 2017, његово самостално дебитантско остварење угледало је 
светло дана. 

Don Antonio је нова авантура за Gramentieri-а, нова плоча, нови бенд, нови концепт. Албум снимљен на Сицилији, коначно 
финализован у Ромањи, весело маше и иде у сусрет мору, остављајући континент иза својих рамена и упућујући последњи 
поглед Италији и Европи. Позива на плес који укршта разноврсне типове фолклора. Боји медитерански идентитет тако да је 
он истовремено сладак и горак, романтичан и немилосрдан, близак и далек. Звук савремене Италије уоквирен је у груб рам. 
Непрекидна еволуција географије која губи своју традиционалну равнотежу уједно стварајући нове, пародоксалне и помешане. 

На плочи се налазе романтичне мелодије које одишу аромом југа, сузе које изазива блуз, јадрански духови, филмски пејзажи, 
кревети од цвећа, лучки бродови, мистериозни ликови и елегантне жене. Љубав и бол путовања, проналажења и одласка.
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+ Понедељак, 12. март у 2200

Контакт галерија СКЦ-а

Jazz Monday 
— Schimnik

Schimnik су два самопрозвана сонична монаха који верују да електроника не мора бити огољена од својства и 
суштине и коришћена само у сврху гибања масе у техно клубу. Њихова је намера да и у тај контекст убризгају честице 
духовности. Штимају њихове синтове на 432 Hz и вежбају уз аматерске снимке црквених песама све док сонична смеша 
није таман онакава каква треба да буде да би свој концепт изнели аутентично и искрено.

Васил Хаџигрудев – бас и синтисајзер
Лав Ковач – бубњеви и синтисајзер
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+ Четвртак, 15. март у 2200

Контакт галерија СКЦ-а

Концерт 
— El Jazzyra

Нишки састав El Jazzyra наступио је у четвртак. 15. марта у Контакт галерији СКЦ-а и овим концертом обележио почетак 
четвртог по реду позоришног фестивала – Златна кулиса. 

El Jazzyra већ дуги низ година чини основу сцене појединих нишких клубова, а њихов препознатљив звук их успешно 
води на турнеје у земље региона, али и на ангажмане широм света. Пошло им је за руком да споје на први поглед 
некомпатибилне жанрове – deep house и jazz, d’n’b и funk. 

Најчешће бенд ради као петорка уз саксофон и перкусије, али по потреби се укључује и вокал као и други 
инструменталисти. То је управо и једна од великих предности бенда, стилска разноликост како у погледу музике, тако и у 
погледу утицаја музичара који су тренутно на бини. У суштини, El Jazzyra никада не звучи исто. 

Састав је своју прву пуну афирмацију доживео на Nisville Jazz Festival-у и сличним фестивалима, али и у Београду у 
клубовима као што су Младост, Tube, Brankow, Soho, Play, Bitef Art, Supermarket и многим другим широм Србије. Поред 
честих наступа у земљама региона (Бугарска, Македонија, Црна Гора), El Jazzyra је постала резидент бенд једног од 
највећих светских ланаца клубова Puro, са којим и данас има одличну сарадњу. У оквиру те сарадње, бенд је свирао на 
више ексклузивних журки и то у Дубаију, Пизи, Тивту, на Мајорци… 
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+ Петак, 23. март у 2200

Контакт галерија СКЦ-а

PRVI CD – Промоција издања  
— Прима, Октава        

У Контакт галерији СКЦ-а концерт је одржала музичка школа Октава поводом промоције албума Прима. Ово музичко 
издање једно је од два изабрана на конкурсу 2017. у оквиру пројекта Студентског културног центра Крагујевац – PRVI CD, чије 
финансирање је помогла Скупштина града.

Школа модерне музике Октава основана је 1990. године. Кроз курсеве школе у протеклих двадесет година прошло је 
више од 400 полазника. Оснивач школе, Милан Милосављевић Микица, започео је свој рад на темељима школе Радомира 
Михајловића Точка. Р.М. Точак је, у почетку рада школе, заједно са Милосављевићем био предавач. Предмет изучавања је рок, 
џез и блуз музика.

Школа ради у просторијама Дома омладине у Крагујевцу. Октава је опремила школу (акустичне гитаре, ел. гитаре, бубњеви, 
компјутери, појачала, табла, комплетна бинска опрема за јавне наступе...) тако да су ученици у могућности да на најбољи начин 
уче основе модерне музике. Октава има изузетну концертну активност. Више пута годишње организује јавне наступе, концерте, 
јавне часове.

Школа гитаре Октава на најлепши начин наставља традицију рок музике, започету у Крагујевцу током седамдесетих. Учестала 
концертна активност Октаве избацила је у први план много младих музичара. Њихови ученици свирају најтеже и најзахтевније 
композиције највећих рок и џез музичара: Jimi Hendrix, Stevie Ray Vaughan, Eric Clapton, Sting, Django Reinhardt, Р.М. Точак...



+ Понедељак, 26. март у 2200

Контакт галерија СКЦ-а

Jazz Monday 
— Пар у непару 

Пар у непару је дуо који се изродио из сарадње Бранка Бошковића и Немање Теофановића у различитим бендовима 
и на различитим пројектима. Свирку карактерише велика слобода и непарни ритмови. Посебну инспирацију и лепоту 
музици доноси природа и пријатељи који се често појаве на свирци и прошире овај дуо. Музику Пара у непару обогатио 
је и Аца Пејчић који је свирао клавијатуре, кавал и саксофон. 
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Традиционална годишња манифестација – Априлски сусрети, одржана je у Београду у периоду од 2. до 5. априла, 
а СКЦ Београд биo je домаћин Студентским културним центрима, који су се представили различитим програмским 
концепцијама и достигнућима у области културе и уметности. Сви сегменти Априлских сусрета, од оснивања до данас, 
било да се ради о перформансима, ликовним достигнућима, књижевним и мултимедијалним представљањима, 
инсталацијама или новим театарским формама, пре свега имају јединствен едукативни карактер за бројне генерације 
младих, које су откривале и развијале своје вештине и таленат и опробавале се у разним уметничким областима.

Крагујевачки СКЦ представио је неколико програма из своје продукције: Избор из колекције СКЦ, радове аутора који 
су од 2015. излагали у галеријама крагујевачког СКЦ-а, интерактивну инсталацију Matter of fact, која се налази на DVD 
издању СКЦ-а Крагујевац из 2016. године, Аудио поезију – Ритам речи, Књижевне радионице СКЦ-а, као и вишемедијски 
перформанс Я, крагујевачких аутора који остају непознати.

Априлски сусрети  
— Мatter of fact 
— Я 

+ Понедељак, 02. април
СКЦ Београд

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 звука.

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 социополитичких 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.

Рад Светлане Мараш обухвата поље нове музике и sound art-a и креће се од перформанса преко интерактивних 
инсталација до електроакустичних 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), Културном центру Onassis (Атина), 
Музеју савремене уметности (Београд), Фестивалу савремене музике (Huddersfield), Међународном музичком 
институту (Дармштат), МОТА – Museum of transitory art (Љубљана), Излогу Сувременог звука (Загреб), CTM фестивалу 
(Берлин), на конференцијама The Global Composition (Дармштат), ICMC (Њујорк) и ISEA – International Symposium of 
Electronic Arts (Дубаи), на Orpheus институту за музичко истраживање (Гент), и на многим другим местима широм света. 
Иза себе има неколико стручних публикација на енглеском језику.

Мatter of fact  
— интерактивна аудио-визуелна инсталација 



У ери хиперпродукције, када је квантитет често битнији од квалитета, када уметност постаје потчињена забави масе а 
не едукацији, ствара се феномен уметника као главног бренда. Он преузима улогу уметности и прелази на прво место 
лествице важности у односу на само уметничко дело. У таквом односу уметник се, неретко, да би опстао на сцени, 
користи ефектним решењима и домишљатим маркетингом како би скренуо погледе и привукао пажњу сада већ на то 
навикнуте публике, која на неки начин очекује спектакл или забаву.

Я је вишемедијски перформанс који заступа идеју – Уметност на првом месту, уметник на другом. Концептом овог 
рада чији аутори остају анонимни, директно се скреће пажња са уметника и сав акценат се премешта на само уметничко 
дело које ће се извести, а у једном ширем контексту преиспитује се и потреба за читавим низом активности које су 
потребне да би се то дело представило.

Я 
— вишемедијски перформанс 
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Музички програм СКЦ-а у априлу започео је још једном у низу Јazz Monday 
свирки. Аца Пејчић, у улози домаћина, oкупио је екипу музичара са којима нас 
је спровео кроз колоритне џез импровизације.

+ Уторак, 10. април у 2200

Контакт галерија СКЦ-а
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+ Петак, 20. април у 2200

Контакт галерија СКЦ-а

Jazz Monday on 
Tuesday 
— That old modern jazz

Концерт 
— Mike Parker’s Trio Theory  

Њујоршком басисти и композитору Мајку Паркеру придружио се, два путa 
номиновани за Греми, Франк Паркер (Kurt Elling Quartet) на бубњевима, а из 
пољског Кракова, ватрени тенор саксофониста Славек Пезда. Заједно, они 
чине џез трио са сировом енергијом рока, осећајношћу класике, текстуалном 
палетом авангарде, и ритмичком и хармонском разноврсношћу модерног џеза.

Трио је настао у новембру 2014. и имао маратонску турнеју од 27 концерата 
у 27 ноћи. Од тада, они су имали преко 200 концерата у 12 земаља, укључујући 
Krokus Jazz Festival (Пољска), Jazzinec Festival (Чешка), MediaWave Festival (Мађарска), 
Jazzire Festival (Србија), и Targu Mures International Jazz Festival (Румунија). У априлу 
2016. објавили су трећи албум Alive Out There, снимљен уживо на турнеји 2015. 
Њихова јесења турнеја 2017. одвела их је по први пут у Холандију и Немачку, а у 
оквиру априлске турнеје 2018, посетили су и Крагујевац, где су наступали у петак 
20. априла у Контакт галерији СКЦ-а.

„Генијална синтеза свих музичких жанрова, наизглед немогућих комбинација 
Чарлија Паркера са грувом Мајкла Џексона, зачињен пркосом достојним Џона 
Зорна … То је све што џез треба да буде: оригиналан, свеж, непредвидив, 
симбиотички у групној импровизацији, а све то са осећајем за хумор.”

JazzPRESS
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Промотивни концерт Оркестра хармоника Крагујевац одржао се у недељу 22. 
априла, у 12:00, у сали Београдске филхармоније.

Оркестар хармоника Крагујевац настао је 2014. године и један је од 
значајнијих оркестара акордеониста у сфери озбиљне музике. Чине га 
најуспешнији ученици одсека за хармонику средње Музичке школе др 
Милоје Милојевић у Крагујевцу, професори ове школе и студенти Филолошко-
уметничког факултета Универзитета у Крагујевцу предвођени професором 
Бојаном Шпицом. Поред акордеониста оркестру се по потреби придружују 
и уметници на другим инструментима, што додатно утиче на креативан 
стваралачки процес и отварање широког простора за стицање професионалног 
уметничког искуства.

Ово музичко издање једно је од два изабрана на конкурсу 2017. године 
у оквиру пројекта Студентског културног центра Крагујевац – PRVI CD, чију је 
реализацију помогао и Град Крагујевац.

+ Недеља, 22. април у 1200

сала Београдске филхармоније

+ Понедељак, 23. април у 2200

Контакт галерија СКЦ-а

PRVI CD – 
Промоција издања 
— Пад Берлина, Оркестар хармоника

Jazz Monday 
— Thrill Seeking Polymers 

Инспирацију за своју музику налазе у споју руралне музике света (Африке, 
Индије, Балкана) и џеза, а све то кроз призму математике, симболике и 
филозофије. Музичари који чине овај трио важе за виртуозе на својим 
инструментима, те је њихова музика баланс предефинисаног и импровизације.

Састав чине: Аца Пејчић – саксофон, кавал, клавир, Саша Ранковић – бубањ, 
Јован Јовановић – гитара.

М У З И Ч К И  П Р О Г РА М



+ Субота, 28. април у 2200

Контакт галерија СКЦ-а

Месец џеза  
— Nikolov-Ivanović Quintet: Artistry in Broken Rhythm 

„На односу традиције и модерне, добрих старих времена и савремених приступа музици, прелама се читава садашњост и 
будућност џез сцене. Док једни тврде да је после 1969. и Мајлс Дејвисовог фјужн преврата џез умро, други беспоговорно грле 
иновације које су овај дуговечни жанр одвеле далеко од његових основних постулата, заокружених у педесетим и шездесетим 
годинама прошлог века. Но постоји ли златна средина, тло на коме се ове две наизглед супротстављене тежње сусрећу и 
коегзистирају? Петочлани састав пијанисте и композитора Владимира Николова и бубњара Срђана Ивановића као да покушава 
да пружи одговор на ово питање. Двојица балканских музичара млађе генерације, са респектабилним иностраним каријерама, 
праве су музичке персоне за овакав опит. Док је Николов истакнут у раду са светским оркестрима и ансамблима, активан и на 
филмским пројектима попут добитника Оскара The Artist, Ивановић је нешто активнији у мањим формацијама. Овдашња публика 
га познаје као лидера бенда Blazin’ Quartet, који је више пута долазио у Србију, представљајући оригиналну ауторску визију спајања 
модерног европског џеза са балканским утицајима.

Сам бенд је сачињен од неколико врхунских музичара млађе генерације с ових простора, тројице њихових колега из 
студентских дана у Амстердаму – Михаил Иванов (Бугарска), Кристијан Млачак и Лука Игњатовић.

Назив пројекта Artistry in Broken Rhythm (умеће у изломљеном ритму) је омаж легендарном албуму Стена Кентона, 
наговештавајући и Ивановићеве савремене ритмичке структуре, као и исте такве аранжмане и композиције Николова. Уместо 
аранжираних стандарда на какве смо навикли од традиционалних бендова, овај ансамбл доноси свеж и оригиналан приступ 
старој музици.”

Никола Марковић
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+ Четвртак, 03. мај у 2200

Контакт галерија СКЦ-а

Концерт 
— Bullet for a Badman

Метак за зликовца или Bullet for a Badman свира инструменталну музику базирану на џез и фанк ритмовима, 
комбинује их са динамичним гитарским звуком и дувачким деоницама. Овај састав чине: Иван Симић – гитара, Милан 
Симић – бас гитара, Петар Милановић – бубњеви, Константин Сотировски – труба, Тренди Ефенди – баритон саксофон.

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

Контакт галерија СКЦ-а

Концерт 
— Палиндром

Македонски алтернативни бенд Палиндром из Скопља 
настао је јуна 2013. године. Необичан микс два баса и бубња је 
инструментаријум овог састава. Свирају комбинацију стонера, пост 
панка и пост рока уз покретачку енергију ритмичке секције. Примесе 
ноиза и експерименталности итекако су присутне у њиховој музици. 
Свој први албум под називом Desert Y издали су 2017. године.

М У З И Ч К И  П Р О Г РА М

+ Понедељак, 07. мај у 2200

Контакт галерија СКЦ-а

Jazz Monday  
— Schime Trio

Schime Trio је ауторски џез бенд основан 2015. године у Београду 
и чине га: Предраг Милутиновић – бубњеви, Борис Шаиновић – 
контрабас и Лука Игњатовић – саксофон. Од самог почетка, састав 
се фокусирао на извођење оригиналних композиција саксофонисте 
бенда Луке Игњатовића. Поред извођења оригиналне музике, 
која је под утицајем савременог и традиционалног џеза као и 
класичне музике, Schime Trio велику пажњу посвећује колективној 
импровизацији и интеракцији. Schime Trio је издао свој први албум 
Do You Really Wanna Play? 2016. године за издавачку кућу Metropolis 
Music Company. Након објављивања овог издања, Schime Trio је добио 
позив да свира на Београдском џез фестивалу. У том тренутку бенду 
се прикључује клавириста Сава Милетић, а годину дана касније 
придружује им се саксофониста Растко Обрадовић.
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+ Понедељак, 21.мај у 2200

Контакт галерија СКЦ-а

Jazz Monday 
— Vocal Jazz Night

За крагујевачку публику је 21. маја, у оквиру редовног репертоара 
СКЦ-а Крагујевац - Jazz Monday, џез стандарде изводила млада 
певачица Ива Пауновић уз пратњу Аце Пејчића на клавиру, Ивана 
Станковића на контрабасу и Николе Радојичића на бубњевима. 

М У З И Ч К И  П Р О Г РА М



+ Петак, 25. мај у 2200

Контакт галерија СКЦ-а

Концерт 
— Бојана Вунтуришевић

Београдска кантауторка Бојана Вунтуришевић, наступила je у СКЦ-у Крагујевац 25.маја заједно са својим бендом који 
чине Иван Мирковић Бамби, продуцент и Бојанин дугогодишњи сарадник, и МКДСЛ, чувени београдски DJ и продуцент.

Бојана Вунтуришевић је озбиљно име савремене српске поп сцене, свежа шармантна женска снага и ауторка неких од 
најпевљивијих песама у последње време. Њен деби албум Даљине, који се појавио крајем прошле године, с правом је 
привукао доста пажње публике и критике заразним хитовима, каквих дуго није било на нашем тржишту. Одавно није било 
веће младе женске наде међу нашим поп ауторима, што је посебно интригантно, обећавајући узбудљив развој дешавања 
у скорој будућности.

Бојана Вунтуришевић била је певачица бенда Сви На Под, у коме је својевремено почела каријеру и освојила срца 
публике. Сада је довољно да се запева и људи препознају велики хит Кесе етикете са њеног првог издања, које су 
критичари сврстали у топ три регионална албума за 2017. годину. Бојана је позната као посвећена уметница, којa дуго ради 
на својим композицијама, а време у студију и на сцени проводи готово искључиво са пријатељима. Тако је продуцент 
албума Иван Маринковић Бамби, уједно и део бенда са којим Бојана наступа, док је члан састава, продуцент електронске 
музике и извођач, Марко Милошевић, препознатљив већ годинама по свом уметничком акрониму МКДСЛ.

03
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+ Понедељак, 04. јун у 2200

Контакт галерија СКЦ-а

Jazz Monday 
— Dragon’s Fuel 

Свет позива панонске више силе да дођу и поремете 
поредак у систему. Гатаре, чаробњаци и бели магови 
нису више довољни. За слање у паралелне димензије и 
подстицање виших светова у вама сада су ту Dragon’s Fuel: Пеђа 
Окиљевић – тенор саксофон, Воја Савков – тенор и сопран 
саксофон, Марко Ћурчић – бас гитара, Лав Ковач – бубњеви, а 
специјални гост – Алберто Миорин – гитара. 

Воја Савков је пропутовао исток и Јужну Америку кроз 
ум и тело спиритуалног путника. Своја искуства дели кроз 
речи, музику и мeдитативно присуство свог постојања. Марко 
Ћурчић је заробљен у седамдесетима. Човек Блуз. Његова је 
стара рокeнрол душа послата у садашњицу да нас подсети на 
златно време музике. Предрагу Окиљевићу су урбани крици 
из саксофона прецизни као и његови музички коментари. Он 
је познавалац музике и материје, правник по струци и човек 
мистерије. Лав Ковач је идеалиста са импулсивним реакцијама 
на емотивне надражаје, понекад у додиру са реалношћу. 
Они су Dragon’s Fuel, новосадски звучни брлог, панонски 
неоплеменски ритмови.
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+ Четвртак, 7. јун у 2200

Контакт галерија СКЦ-а 

Концерт 
 — Туристи

Њихов први албум Лево или десно је једно од најишчекиванијих 
издања у 2018. години, а прича о овом необичном бенду се за кратко 
време раширила као нешто најузбудљивије што се управо дешава на 
регионалној музичкој сцени. 

Настали су као пројекат једног од истакнутијих представника млађе 
рок генерације, Бошка Мијушковића, који је стекао име талентованог 
музичара, мултиинструменталисте као члан значајних бендова 
Straight Mickey and the Boyz, Шкртице, пре тога Seinе, Дол, Земља грува, 
Лолобриђида, али и као сарадник бендова попут Партибрејкерса 
и Великог презира. Од почетка је у бенду и млађи Никола Џими 
Мијушковић. Остали долазе и одлазе, као туристи. 

У песмама постоји велики број омажа и цитата управо због свих 
утицаја који су фронтмена занимали током рада на албуму. Текстови су 
искрени и једноставним језиком говоре о љубави, чекању, усамљености.

+ Четвртак, 14. јун у 2200

Контакт галерија СКЦ-а

Концерт 
 — Fish in Oil 

Fish in Oil је састав који већ годинама упорно измиче стандардним 
музичко-критичарским категоризацијама на свом путу истраживања 
бочатних музичких вода. Таман кад сте помислили да свирају, рецимо, 
блуз – они вас демантују енергичном епском сурфоликом темом 
за којом уме да се деси и џез и фанк и панк, а често и нешто што 
би се најпре могло наћи у неком старом партизанском или Cinecitta 
филму. Предводник и главни композитор, гитариста Братислав Браца 
Радовановић у својим музичким авантурама није се смиривао док није 
пронашао још четворицу њему сличних авантуриста којима је музика 
одувек била важнија од етикеције. Душан Дуле Петровић – саксофони и 
флаута, Бранислав Бане Радојковић – контрабас и бас гитара, Том Феђа 
Френклин – бубњеви и Вељко Николић – удараљке, су саборци с којима 
је коначно пронашао тајни језик узбудљивих музичких авантура. Често 
оспоравани, још чешће обожавани, Fish in Oil плове куда их безгранична 
музичка радозналост води без превише освртања на похвале и покуде, 
ослушкујући свој унутрашњи пламен који не јењава већ је с временом 
све јачи. Са издата три албума – Полуострво (СКЦ Крагујевац); DRNCH 
(Mascom); Три Кључа (Metropolis records) и четвртим на путу, Fish in Oil су 
спремни за нове, шире хоризонте, а и хоризонти за њих.

+ Понедељак, 18. јун у 2200

Контакт галерија СКЦ-а

Jazz Monday 
 — Five to Bop

У понедељак 18. јуна, на репертоару је била права би-бап 
посластица. Екипу је окупио Александар Милошевић, искусни 
контрабасиста који већ годинама живи у Холандији и наступа са 
Беријем Харисом и другим звездама џез музике. Војислав Савков је 
на тенор саксофону, Борис Хлозан на гитари, Милош Грбатинић за 
бубњевима и за клавиром Аца Пејчић. 

+ Четвртак, 21. јун у 2100

Трг тополиваца, Заставин сат

Светски дан 
музике  
 — Астор Лајка

Светски дан музике СКЦ Крагујевац обележио је свирком кантаутора 
Астор Лајке код старе управне зграде на Тргу тополиваца (Заставин 
сат), непосредно пред почетак Арсенал феста.

Астор Лајка је члан уметничког покрета Собакаисти. Фронтмен је 
бенда Лајка на Месецу из Горњег Милановца. Ствара као кантаутор, 
свира као улични музичар. Уредник је блога о уличном свирању – 
Busking around the world. До сада наступао по улицама Прага, Милана, 
Севиље, Кадиса, као и по целој Србији. 2017. године био је победник 
ТАКТ фестивала у Новом Саду и финалиста Кант феста у Београду. 

М У З И Ч К И  П Р О Г РА М
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+ Петак, 13. јул у 2200

Летња сцена СКЦ-а

Концерт  
— Душан Јевтовић Трио

Душан Јевтовић наступио је на Летњој сцени СКЦ-а, 13. јула, заједно са својим триом кога чине Васил Хаџиманов и Асаф Сиркис.
Инспиративна сарадња двојице музичара, гитаристе Душана Јевтовића и пијанисте Васила Хаџиманова, проткана вештим 

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 контрапункт Душановом свирању. Асафова изведба је спој прозрачности 
Џона Кристенсена и заводљиве моћи винтиж Били Кобама. Мinimооg Bass снажно заокружује Јевтовићеве лебдеће акробације 
и подржава Сиркисов бескомпромисни грув. Оргиналности и самоуверености овог пројекта допринело је 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...
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+ Недеља и понедељак, 15-16. јул у 1700

Летња сцена СКЦ-а

Графити уживо  
— TKV + Sofa Kru + MKDSL

У недељу и понедељак, 15. и 16. јула, на Летњој сцени, СКЦ Крагујевац организовао је дводневни стрит арт перформанс 
уз музичку подршку и пратеће садржаје. Стони фудбал, пикадо и стони тенис су друштвене игре у којима су могли да 
уживају и да се опробају посетиоци СКЦ-а током ова два дана.

Позната београдска графити уметница TKV (Тhе Kraljica Vila) дошла је по први пут у Крагујевац, где је оставила свој 
потпис на зидовима СКЦ-а. 

TKV рођена је 1988. године у Београду. Након што је похађала Графичку школу, Одсек за фотографију, наставила је своје 
формално образовање из области теорије медија на Факултету за медије и комуникацију. Бави се стрит артом од 2004. 
године. Уметничку каријеру је почела са 16 година уз стенсил Амелије Пулен. Излагала је у Француском културном центру 
у Београду крајем 2017. и почетком 2018. Културном центру Србије у Паризу представила се прошле године на изложби 
Face au Mur (Суочи се са зидом). Излагала је у Културном центру Град, галерији БЛОК, а учествовала је и на Белефу, Данима 
Београда, Талент Зони и на Belgrade Design Weeк-у. Сликала је у Врању, Пријепољу и Београду. Ауторка је календара TKV 
STREET ART 2009. године. 

TKV је добила посебно признање – нашла се у књизи Women Street Artists: The Complete Guide, Ксавијера Тапијеса, међу 
50 жена, најбољих стрит арт уметница данашњице.

Радови ове уметнице настају интуитивно и представљају новооткривену слободу како за њу тако и за посматрача. 
Оригиналност, снажан колорит, експресивност и лепота су оно што привлачи пажњу на овим остварењима. Јавни простор 
користи као место на коме се одвија чин стварања и тиме, како објашњава, уједињује изложбени простор и своје лично 
виђење јавног.



+ Уторак, 17.јул у 2100

Летња сцена СКЦ-а

Пројекат  
— ВОДА 

ВОДА је била музички подухват младих крагујевачких музичара који су крагујевачкој клупској сцени позних деведесетих 
представили свој доживљај Ронија Сајза.

Двадесет година касније, на трагу ВОДЕ, МС Manda (проминентни вокал прашке електронске сцене) и Саша Ранковић (Рамбо 
Амадеус, Thrill Seeking Polymers) настављају са померањем граница импровизованих музичких изведби. Овога пута њихов наступ 
добија облик импровизоване алтернативне електронике зачињене џезом, брејкбитом. Саша користи бубњеве као контролер којим 
свира виртуелне инструменте правећи инстант музичку подлогу за соулфул вокале МС Mande, који рефлектују не само дешавање 
на бини већ и у публици.
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+ Петак, 27. јул у 2200

Контакт галерија СКЦ-а 

Концерт 
 — Трико, Бохемија

Трико је независни бенд из Београда настао 2013. године. Њихова музика је хармонична комбинација различитих стилова 
алтернативне гитарске музике (dream-pop, shoegaze, post-punk).

До сада су објавили један EP, EP, 2014. године и један албум, Атина Бојаџи, 2016, оба издања су доступна дигитално и 
на грамофонској плочи. Њихови живи наступи су препознати као гласна и психоделична искуства која публику увлаче у 
пријатна, плутајућа сањарења. У Крагујевцу су представили неколико нових, необјављених песама. Чланови бенда су дуго 
активни на београдској алтернативној сцени. Трико данас чине: Милан Букејловић – бубњеви, вокал, Драган Михајловић – бас, 
клавијатуре, Борис Милановић – гитара, клавијатуре, вокал.

 
Бохемија је бенд из Ниша који свира алтернативни поп, комбинујући разне музичке жанрове. У септембру 2017. године 

издају прво званично издање – албум под називом Све наопако, иза којег стоји издавачка кућа Поп депресија. На албуму се 
налази осам песама, од којих већину потписује фронтмен бенда Јанко Џамбас (укључујући и продукцију). Бенд тренутно 
активно наступа и ради на материјалу за други албум. Бохемију чине: Јанко Џамбас – главни вокал, гитара, Dina Abu Mayyaleh 
– перкусије, оргуље, вокал, Михајло Ивановић – бас, пратећи вокал, Милан Стоиљковић – бубањ, пратећи вокал, Димитрије 
Мандић – виолина, оргуље, вокал, Милош Павловић – гитара, пратећи вокал
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+ Среда, 8. август у 2200

Летња сцена СКЦ-а

Концерт 
— Gauthier Toux Trio

СКЦ Крагујевац је на Летњој сцени угостио растућу фигуру француске, швајцарске и европске џез сцене – Gauthier Toux Trio, 
који предводи француски пијаниста Gauthier Toux. Овај састав развио је јединствени џез звук, комплексан и лиричан, спојен са 
многим утицајима који се крећу од поп музике до хип-хопа.

Трио је наступио на више од 120 концерата од кад је настао 2013. године. Након освајања награде престижног такмичења Jazz a 
Vienne 2017. године, трио је издао и трећи албум The colours you see, за британског издавача Naim 2018. године.

Састав чине: Gauthier Toux – клавир, Maxence Sibille – бубњеви и Remi Bouyssière – бас.
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+ Среда, 15. август у 2200

Летња сцена СКЦ-а

Jazz Monday 
— Alex Kelman

Alex Kelman је музички пројекат сибирског уметника и продуцента Алекса Келмана. Његов музички израз је мешавина 
прелепих, бучних гитара, заводљивих плесних битова и хипнотишућих синтова, прожет заносним и слојевитим 
вокалима. Његов други албум, U17, објављен је у августу и у оквиру турнеје по Европи.

Alex Kelman је делио бину са извођачима као што су: Ian Brown, Happy Mondays, The Rapture, Ceremony, Suede, Wedding 
Present, The Young Gods, A Place To Bury Strangers…

Неки од фестивала на којима је учествовао су: Fusion (DE), Atlas Weekend (UA), Waves Bratislava (SK), Indirekt (HR/RS), 
Bedem (MN), Super Plus (AT), Tartu Indiefest (EE), Chee Chaak (CZ)...

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

Летња сцена СКЦ-а

Концерт 
— Трио Свети

Трио Свети је ансамбл виртуозних музичара са нашег поднебља.
Бубњар Марко Ђорђевић више од двадесет година гради успешну музичку каријеру у Њујорку и предаје на Берклију, 

док су Васил Хаџиманов (Беркли) и Бранко Тријић (Амстердам Конзерваторијум), повратком у земљу након музичких студија 
озбиљно утицали на напредак савремене инструменталне музике на нашим просторима. Чланови групе Трио Свети искуство 
и кредибилитет стекли су свирајући са врхунским светским музичарима као што су: Lionel Loueke, Matt Garrison, David Binney, Aaron 
Goldberg, Antonio Sanchez, Wayne Krantz, Teodossi Spasov, Tivon Pennicott, Aaron Goldberg, Clarence Spady, итд. 

Сва тројица су композитори и воде своје саставе.
Марко Ђорђевић – бубњеви, Васил Хаџиманов – клавијатуре, Бранко Тријић – гитара



04
1 М У З И Ч К И  П Р О Г РА М

+ Субота, 01. септембар у 2200

Летња сцена СКЦ-а

Концерт 
— Straight Mickey and the boyz

Straight Mickey and the boyz један је од најталентованијих нових рок бендова у Србији. Динамична, фуриозна тројка 
одличних музичара из Београда, своје утицаје из разних стилова рока, стиснула је у препознатљив и карактера пун израз.

Састав се последњих година наметнуо на српској алтернативној сцени и побрао пуно симпатија публике. У питању је 
динамичан трио сјајних младих музичара из Београда, који је већ реномиран као изузетна концертна атракција. Стилове 
и жанрове, попут хард рока, панка, хард кора, гаражног рока, фанка па чак и авант џеза су Straight Mickey and the boyz 
страсно и добро прекували те стопили у јединствену смесу, која има опојан мирис на добар дух Београда, и увек букти 
од прогресивних музичких замисли и жестоке енергије. У кратко време од када у јавности презентују свој груверски рок 
торнадо, Straight Mickey and the boyz су се етаблирали као један од најперспективнијих нових бендова у Србији и регији и 
због експлозивних наступа стекли епитет бенда који се мора видети уживо.



+ Четвртак, 13. септембар у 2200

Летња сцена СКЦ-а

Концерт 
— Kida Keva Crew

У четвртак, 13. септембра, на Летњој сцени СКЦ-а, наступили су Kida 
Keva Crew. Овај састав је у протеклих дванаест година познат као група 
DЈ-ева и МC-ева који праве одличне журке на клупској и фестивалској 
сцени широм Србије. Последње две године делују и ауторски, где 
придружују и живе инструменте у наступ, стварајући фузију спојивих 
и наизглед неспојивих живих инструмената са најразличитијим 
битовима, пробијајући жанровске границе и предрасуде. Базирају 
се на жанровима: hip-hop, funk, reggae, али и drum&bass, breakbeat, 
glitch hop. Као своју највећу врлину наводе спонтаност у наступу, DJ 
сетове који се стварају на лицу места и трендове које не прате, већ 
постављају нове.
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+ Четвртак, 27. септембар у 2200

Контакт галерија СКЦ-а

Концерт 
— Маниви

Маниви је млада кантауторка која води на пут право у центар 
доброг соул ритма. Позитивна енергија је карта за њен наступ, а 
изванредан бенд сапутници који обећавају добру журку и вече 
пуно секси соул вајба. Наступили су по први пут у Крагујевцу 27. 
септембра на Летњој сцени СКЦ-а. 

Ивана Вукмировић је Маниви, кантауторка која живи и ради у 
Београду. 

Албум првенац, који се зове једноставно – Маниви, објављен је 
2016. године под окриљем издавачке куће Lampshade media. Албум се 
састоји од девет нумера на енглеском језику које су у студију уживо 
одсвиране тако да је свако од учесника у процесу снимања дао свој 
јединствен печат. Колаборација са врсним џез/соул музичарима 
компатибилним у музичком сензибилитету донела је овом албуму 
разноликост и несвакидашњу лепоту. Та интеракција се попут магије 
преноси на публику и то је управо један од разлога зашто се увек 
поново долази на њихов наступ.

Поред Иване Вукмировић, бенд Маниви чине неки од 
најеминентнијих музичара у региону: Пеђа Милутиновић – 
бубањ (Васил Хаџиманов банд, Quzama, Schime Trio),  Драган 
Ћалина – клавијатуре (проф. клавира школован на престижном 
конзерваторијуму у Амстердаму) и Дејан Антовић – бас 
(Балканополис, њ)

Текстови су аутобиографски, а теме се односе на све оно што је 
људско и кроз шта сви пролазимо на свом животном путу. Маниви 
пише о социјалним темама, о притиску модерног доба, као и о 
љубави и интимности. 

Њена музика је мешавина поп звука, соул/фанка са примесама 
модерног џеза.
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+ Понедељак, 01. октобар у 2200

Контакт галерија СКЦ-а 

Jazz Monday 
 — отварање десете сезоне

У понедељак 1. октобра, отворили смо јубиларну десету сезону 
Jazz Monday концерата у СКЦ-у. Као и свака сезона, и ова је отворена 
великим Jam Session-ом, на коме су учествовали музичари који су 
резиденти Јаzz Monday-а већ годинама.

+ Петак, 05. октобар у 1900

Галерија универзитета

НОВА МУЗИКА  
 — Duo Kakaliagou/Schmoliner 

У петак, 5. октобра у Галерији универзитета у Крагујевцу, наступио је 
Duo Kakaliagou/Schmoliner који нам је представио свој пројекат NABELÒSE.

Duo Kakaliagou/Schmoliner чине: Ingrid Schmoliner (Аустрија) – клавир, 
глас и Elena Kakaliagou (Грчка) – француска хорна, глас

Овај дуо је настао у фебруару 2016. године у уметничкој резиденцији 
у Тиролу, Аустрији. Њихово деби издање NABELÒSE, које су ту 
компоновале и снимиле, издато је у марту 2017. године. Композиције 
за песнички циклус NABELÒSE инспирисане су алпском и грчком 
фолк музиком из којих су се даље развиле у нове правце, изражајним 
свирачким техникама на клавиру, хорни и у гласу. Ове две уметнице се 
познају дуги низ година, и осим њихове колаборације у трију PARA, који 
постоји од 2011. године, заједно наступају у разним ансамблима који се 
баве импровизацијом, експерименталном и савременом музиком, фолк 
музиком и слободним џезом.

+ Понедељак, 15. октобар у 2200

Контакт галерија СКЦ-а

Jazz Monday 
 — Funkopa Sink

У понедељак 15. октобра, публика СКЦ-а је имала прилику да 
чује пројекат Funkopa Sinк, алтернативни састав групе Sinkopa Funk. 
Овај пројекат чини пет локалних музичара разних генерација, а на 
репертоару су били фанк, фјужн, соул...

Састав чине: Братислав Вучковић – гитара, Немања Ристовић – бас, 
Аца Пејчић – саксофон и клавијатуре, Никола Цветковић – труба и Јован 
Аћимовић – бубањ.
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Свемирко је све што сте од једног поп бенда тражили и добили. Савршено уравнотежен спој осећаја, вештине и 
квалитета. У једном тренутку емо-мачо, у другом авангардан, а у трећем сасвим нормалан, рецепт је који његове наступе 
уживо чини незаборавнима. Ова еклектична скупина предвођена Марком Вуком Вуковићем уз помоћ пратећег састава 
који чине: Антонијо Тали Бошњак, Марин Тони Тандара, Бранимир Брана Блажевић и Бојан Бојко Бојков, намеће се као 
једна од најинтересантнијих савремених музичких појава у регији Балкана. Концерти су ипак Свемиркова актуелност, а овај 
dance-punk састав остварује све ваше нискоталасне и синтетизаторске снове.

На крилима дебитантског албума Ванилија, бенд је за релативно кратко време придобио изразиту наклоност 
публике широм Балкана, као и одобравање и похвале од стране критике. Други албум доноси фантастичне мелодије 
и аранжмане, несхваћену живописну поезију и луде ритмове савршених звучних арома које прожимају нове хитове. 
Од севера до југа, од запада до истока, одсвиравши позамашан број концерата 2017. и 2018. године, Свемирко оправдава 
поверење које му његова публика даје.

М У З И Ч К И  П Р О Г РА М

+ Петак, 19. октобар у 2200

Контакт галерија СКЦ-а

Концерт 
— Свемирко
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+ Субота и недеља, 27. и 28. октобар у 1300

Графити кућица СКЦ-а

Радионица  
— Афро бубањ  

КУД Ђембија је у сарадњи са Студентским културним центром по први пут у Крагујевцу представио радионице афро бубњања, 
посвећене бубњевима ђембе и дундун.

Ова традиција, која потиче од Малинке народа у Западној Африци, сада је већ раширена по целом свету. Сваки ритам прати 
специфичан плес, као и прича, намена и историја. Сама традиција, коју чине песма и игра, позивање и прихватање, чине од 
соло или групног плеса неку врсту игре где свако може да се изрази. Лепота афричког плеса је да свако може да учествује без 
обзира на телесну грађу и свако изгледа лепо и испуњено радошћу. Кључно је да ова традиција која не стари, може да буде 
имплементирана у било коју неафричку културу. Научно је доказано да су бубњеви исцељујући инструмент, као и да сваког 
привлаче као најстарији архетипски инструмент нашег колективног памћења.
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+ Понедељак, 29. октобар у 2200

Контакт галерија СКЦ-а 

Jazz Monday 
 — The Instincts

The Instincts су нова међународна тројка са седиштем у Берлину, коју чине македонски гитариста Георги Сарески, немачки 
бубњар Борис Бел и фински басиста Анти Виртаранта.

 Формација ова три изузетна музичара, који долазе из различитих позадина и генерација, спојена је њиховим сродним 
сензибилитетом и истраживачким духом. Резултат њиховог рада је новонастали снимљен албум Music Unseen са 
одговарајућим насловом за истински јединствени музички подухват. Са поштовањем према џез традицији, овај трио често 
одступа од ње, комбинујући јаке карактеристичне стилове кроз колективну интеракцију, док се беспрекорно крећу између 
јединствено иштриканих оригиналних композиција и врло интуитивне, континуирано заводљиве импровизације. Инстинкти 
су трио као ниједан други, свирајући оно што би могло бити нека од најоригиналније музике данашњице.

04
9 М У З И Ч К И  П Р О Г РА М



05
0М У З И Ч К И  П Р О Г РА М



+ Петак, 02. новембар у 2200

Контакт галерија СКЦ-а

Концерт 
— ЗЛИН – Замишљени Ликови и Неправда

ЗЛИН су метаморфозичан, али експлицитан бенд који окупља духове приморја и оне који се тако осећају. ЗЛИН се 
одлучио на путовање од Загреба, преко Београда и Крагујевца, до Мостара. Ако волите звук бендова Спиридон, Власта 
Попић или Зелена Теа, или ако уопште не волите звукове, овај бенд је као створен за вас.

ЗЛИН нема сталну поставу већ се, с обзиром на његову превртљивост у музичким жанровима, његови чланови мењају. 
На овој турнеји, бенд су чинили музичари са оправданим педигреом алтернативног поимања рока, а представљају се као: 
Billy B, Прч Дугопрсти, Олеолеолео, Злена и Злокос.
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+ Среда, 07. новембар у 2200

Контакт галерија СКЦ-а

PRVI CD – Промоција издања   
— Coucou Abel, Coucou Abel

У оквиру конкурса за пројекат PRVI CD, подржаног од Скупштине града Крагујевца, Coucou Abel (Куку Абел) је изабран 
за један од два састава коме је СКЦ Крагујевац у 2018. години објавио прво издање.

Чланови овог ансамбла су: Павле Попов, Срђан Попов, Марко Игњатовић и Феђа Том Френклин. Coucou Abel у својим 
песмама комбинује карактеристике бројних и наизглед неспојивих жанрова, али тај crossover је потпуно у функцији приче 
коју желе да испричају и осећања која желе да изазову. Све и даље звучи препознатљиво, али опет ново и свеже.

„Музички ансамбл Coucou Abel настао је из љубави браће Попов према space pop и noir jazz музици педесетих 
година прошлог века. Кроз своје ауторске композиције пробали смо да оживимо специфичан дух тог времена, наивни 
доживљај свемира и тренутак кад је човек слетео на месец. Из данашње перспективе све ово делује магично, као да 
су тада људи били ближи свемиру и звездама него данас и поред целокупне технологије која се доста развила од тих 
дана и нових сазнања која изгледа више не утичу на дух на прави начин и не дају ту врсту полета људима”, кажу за своју 
музику чланови групе.

Албум је сниман у Hill River студију у Земуну, на њему се налази 11 композиција, а аутори су Срђан и Павле Попов. 
Уз чланове бенда, у снимању су учествовали еминентни џез музичари београдске сцене, као што су: Лука Игњатовић, 
Братислав Радовановић, Вељко Николић – Папа Ник и Милован Пауновић.
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+ Уторак, 13. новембар у 2200

Koнтакт галерија СКЦ-а

Jazz Monday on Tuesday 
— Кавал Џез

У уторак 13. новембра, публика Студентског културног центра је имала прилику да чује нешто ново и несвакидашње, а то је 
Кавал Џез. 

Кавал је један од најсавршенијих простих инструмената јер је за разлику од фруле, која је дијатонска, скоро у потпуности 
хроматски. То је стари инструмент који је заправо само шупља цев са рупама (не постоји писак као на фрули). Будући да је кавал 
традиционални инструмент Балкана, овај пројекат се базира на аранжирању џез стандарда кроз призму балканске музике у 
смислу непарних ритмова и хармонских и мелодијских промена. 

По узору на стандардне џез квартете који у себи садрже ритам секцију (бубањ, контрабас), хармонски инструмент (клавир) и 
солисту (труба, саксофон...), овај састав чине бубањ и бас гитара као ритам секција, гитара као хармонски инструмент, док је кавал 
ту као солистички инструмент. 

Кавал Џез чине: Аца Пејчић – кавал, Павле Попов – гитара, Немања Ристовић – бас гитара и Никола Радојичић – бубњеви.
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+ Петак, 16. новембар у 2000

Књажевско-српски театар

Концерт 
— Nordic Jazz Experience 

Нова снага на европској џез сцени, саксофониста Растко Обрадовић, представио је свој норвешки квартет настао 2017. године 
током његових студија на Норвешкој музичкој академији у Ослу. У оквиру мини турнеје по Србији, овај састав је у организацији 
СКЦ-а одржао концерт у крагујевачком Књажевско-српском театру 16. новембра.

Растко, нова снага на европској џез сцени, непрестано добија позиве за сарадњу као концертни и студијски музичар. Одликује 
га аутентичан и упечатљив тон који му је отворио врата сарадње са искусним музичарима из земље и иностранства. Током 
студија Растко Обрадовић је развио личне и професионалне везе на норвешкој сцени учествујући у бројним пројектима као 
саксофониста, композитор, коаутор, аранжер на концертима и студијским пројектима. Након повратка у Србију, у више наврата 
одлазио је у Норвешку како би учествовао у разним музичким пројектима.

Пажљиво бирајући музичаре са којима сарађује и пројекте у којима учествује, (Бојан З, Васил Хаџиманов, Miloš Branisavljević 
Quartet, Raymond S. Lavik, Hermund Nygård, Simen K. Halvorsen, Schime Trio, Марко Ђорђевић), Растко гради своју репутацију и оставља 
простора за ауторски пројекат.

Растко Обрадовић Квартет чине још и: Martin Sandvik Gjerde – клавир, Alexander Hoholm – контрабас, и Raymond S. Lavik – 
бубњеви.
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+ Среда, 21. новембар у 2200

Контакт галерија СКЦ-а

Концерт 
— Барбара Муњас

Барбара Муњас је након успешне регионалне турнеје и у Крагујевцу представила свој нови пројекат Calligraphy.
Иако у последње време Барбара нови материјал изводи углавном сама, студијска верзија новог музичког материјала 

долази у бендовском аранжману, који уз њу потписују и остали чланови: Ален Бернобић (клавијатуре), Марко Калчић 
(бас гитара) и Горан Салви (бубањ). У њеној музици присутни су елементи електронике, али нови материјал се стилски 
може сврстати негде између инди попа и арт рока. Песме у себи имају дозу мантричности и махом причају о страху, 
животу, смрти, суочавању са собом, околином, емоцијама и отпуштању сувишног терета, а за прилике извођења уживо 
долазе у некој врсти електронске верзије.

Ауторка Барбара Муњас позната је по свом деловању у бендовима Барбари и Густафи. Музиком је почела да се 
бави 2005, а до њене прекретнице долази 2007. када се придружује истарском бенду Густафи, у којем остаје до краја 
2012. године. Почетком 2013. године, са још четири дугогодишња пријатеља, оснива свој бенд Барбари, у којем проналази 
простор за своје изражавање. Ту делује као вокал гитариста, ауторка текстова и већине музике.

М У З И Ч К И  П Р О Г РА М



+ Понедељак, 26.новембар у 2200

Контакт галерија СКЦ-а

Jazz Monday 
— Charlie Cinelli and local duo
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У понедељак 26. новембра, у Контакт галерији СКЦ-а, 
крагујевачкој публици се представио чувени италијански музичар 
Charlie Cinelli. Он је, уз пратњу Аце Пејчића на клавиру и оргуљама 
и Николе Радојичића на бубњу, изводио популарне џез стандарде, 
како на гитари тако и на контрабасу, а поред инструментала Charlie је 
такође и певао део Синатриног репертоара.



+ Четвртак, 6. децембар у 2200

Контакт галерија СКЦ-а

Концерт 
— Emma Morton & The Graces

Шкотска певачица Ема Мортон је све присутнија на европској 
музичкој сцени и њен рад постаје све више препознатљив. Ема 
је ушла у Топ 3 на италијанским листама, а последњих неколико 
година појавила се на главним телевизијским и радио станицама. 
Сарађивала је и наступала с међународним уметницима као што су: 
Olli Murs, Paolo Nutini, Aleјandro Esсovedo, Glen Hansard.

Песме Еме Мортон пронашле су пут у свом последњем 
албуму Bitten by the Devil. Дебитантски албум бенда је мономитско 
путовање на којем је изложен свет љубави и мржње, страха и жеља, 
угњетавања и слободе, прожет хипнотичким миксом звука џеза и 
утицајима фолка, певаним на шкотском дијалекту.

Албум је написала и продуцирала Ема са бендом, који чине 
бубњар Piero Perelli и гитариста Luca Giovacchini. Дебитантски албум 
групе обележили су посебни гости и сарадници као што су: Raphael 
Gualazzi, свирајући клавир у Dirtу John, Gabriele Evanglista, један од 
најновијих контрабасиста на џез сцени, добитник Гремија Gene Paul и 
чувени Antonio Gramentieri (Sacri cuori, Don Antonio).

05
7 М У З И Ч К И  П Р О Г РА М



05
8М У З И Ч К И  П Р О Г РА М

+ Субота, 08. децембар у 2200

Контакт галерија СКЦ-а

PRVI CD – Промоција издања   
— Bigz live studio sessions, YOKONO

Yокоnо је четворочлани инструментални, експериментал рок бенд. Од настанка 2011, бенд је упорно трагао за 
аутентичним звуком, што је битно утицало на сам развој музике, као и приступ извођењу уживо.

Фузијом многих музичких праваца од гитарског амбијентала, стонер рока, преко пост рока, хард рока и даба, Yокоnо 
инструменталном рокенрол енергијом креира јединствени музички израз који је и сиров али и софистициран. Наступи 
су често јам session путовање које кореспондира са публиком и остварује известан психолошки ефекат. На њиховим 
наступима током последњих година равнодушност не налази своје место у близини стејџа.

На конкурсу 2018. године, у оквиру пројекта PRVI CD, подржаног од Скупштине града Крагујевца, Yокоnо је изабран као 
један од два састава коме је СКЦ Крагујевац објавио прво издање под називом Bigz live studio sessions. Албум је сниман у 
студију Клиника Петровић, октобра 2017. Микс и продукцију потписује Иван Петровић а аудио дизајн Јулиус Велкер.

Чланови бенда су: Александар Миновић – гитара, Ненад Кошанин – гитара, Миљан Коматина – бас и Предраг Матовић 
– бубњеви.
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+ Понедељак, 10. децембар у 2200

Koнтакт галерија СКЦ-а

Jazz Monday 
— Милан Петковић Трио

Милан Петковић Трио као бенд постоји од 2007. године. Тренутно свира у саставу Иван Цветковић – бубањ, Небојша 
Деспотовић – гитара и Милан Петковић – клавијатуре. Репертоар овог џез састава обухвата модерни – ауторски џез, а у 
њиховој музици можете препознати и друге музичке правце као што су амбијентал, рок, фанк, хип-хоп, па чак и елементе 
електронске музике. Њихов деби албум Музичка кутија је изашао почетком 2013. године за независну издавачку кућу 
Слушај најгласније, из Загреба.



+ Петак, 14. децембар у 2000

Књажевско-српски театар

ESTAM – World music festival
Студентски културни центар Крагујевац је 14. и 15. децембра организовао ESTAM, музички фестивал који има за циљ 

да представи актуелности са регионалне и светске world music сцене, да афирмише и популаризује музику и ауторе 
овог жанра који носи специфичности разних поднебља комбинујући их са различитим стиловима. На овом дводневном 
музичком програму, имали смо прилику да чујемо музику Балкана и наших крајева, севдах, музику медитерана, блиског 
истока, јеврејске и арапске традиције.

— ЈОВАН ПАВЛОВИЋ И МАРКО МАРКОВИЋ
Јован Павловић је композитор и један од најактивнијих афирмисаних хармоникаша Норвешке. Он је вођа 

организације Tutti Srbija. Као што је током целе своје каријере, Јован и сада активно ради на развијању музичких односа 
и размена између Норвешке, Палестине и балканских земаља. Јован је добио титулу Уметника године за 2010. годину у 
округу Sør-Trøndelag, Норвешка. Павловић има класичну музичку диплому из Трондхеимског конзерваторијума за музику, 
са специјализацијом у ромској музици са Балкана и источне Европе и носи титулу троструког југословенског шампиона 
класичне хармонике. Неке од Јованових колега на сцени су били: Бобан и Марко Марковић оркестар, Иво Папасов, Петар 
Ралцхев, Тoian Lankoulov, Лело Ника, Бојан Зулфикарпашић, Васил Хаџиманов. Наступао је са норвешким ансамблима 
и музичарима: Tronshajm solozistima, Stian Carstensen, Brass Brothers, Frode Fjellheim, Rasmus og verdens beste bendom, Ola 
Kværnberg, Stein Torleif Bjella.

Јован компонује музику за позоришне представе и његова изведба Peacock номинована је за перформанс године и 
приказана је у чувеној Det Norske Teateret у Ослу. Јован има редовне музичке ангажмане за Trøndelag Teater, Rikskonsertene и 
ради као гостујући учитељ у Jazzlinji (NTNU).

Марко Марковић је наследио љубав према музици од свог оца, легендарног краља трубача Бобана Марковића, који 
је трубу свирао више од 30 година. У складу са породичном традицијом, Марко је почео да свира трубу већ пре пете 
године и од тада је фокусиран на инструмент. Марко и Бобан годинама свирају заједно у оркестру. Марко Марковић 
је сарађивао са многим познатим музичарима као што су: Емир Кустурица, Горан Бреговић, DJ Šantel, Иво Папазов, Есма 
Реџепова и др. Он је 2006. основао свој оркестар и од тада носи енергичну циганску музику широм света. Балканци живе 
и дишу музику трубача – ниједно венчање или друга прослава не пролази без оркестра трубача. То је више од музике, 
то је део њиховог идентитета, питање части, њихове суштине – то је живи и дисајни део културе. Циганска музика 
са изузетно брзим темпом и невероватно снажном енергијом, постала је један од заштитних знакова овог подручја. 
Њихова карактеристична виталност долази са дивном источном, меланхоличном душом.



— SHIRA U’TFILA
Shira U’tfila се бави истраживањем, аранжирањем и извођењем сефардске музике Балкана, Медитерана и Блиског 

Истока. Инспирацију за своју музику проналази у богатству балканске, јеврејско-шпанске, отоманско-турске и арапске 
музичке традиције. Група страствено комбинује традиционалну музику и посвећеност њеном очувању са талентом за 
фјужн и импровизацију. Бенд креира јединствен звук кроз модеран приступ историјском наслеђу.

Shira U’tfila је до сада наступала широм региона, Европе и света укључујући наступе у чувеним концертним салама 
као што су: Koncertgebouw (Амстердам), Bozar (Брисел), Бела Барток (Будимпешта) и фестивале Balkan Trafik Festival 
(Брисел), Printemps Sefarade (Женева), Simha Festival (Броцлав). 2011. године, овај састав у Амстердаму добија престижну 
награду RASA за најбољу World Music групу док је албум Biviendo en kantando, сврстан у Top of the world селекцију издања 
престижног британског магазина Songlines.



+ Субота, 15. децембар у 2000

Књажевско-српски театар

ESTAM – World music festival

— DAMIR IMAMOVIĆ SEVDAH TAKHT

Дамир Имамовић рођен је 1978. године у Сарајеву. Иако се за музику интересује од детињства, потпуно јој се 
посвећује тек након студија филозофије. 2004. године заједно са Фарахом Тахирбеговићем ради на монографији песама 
свога деде и једног од најутицајнијих певача у историји севдаха – Заима Имамовића. Та књига уводи га у свет севдаха, 
али и професионалног бављења музиком. Убрзо почиње градити властити репертоар наступајући у БиХ и иностранству.

Од 2012. године Дамир понајвише наступа у оквиру много хваљеног Sevdah Takht-а заједно са Иваном Михајловићем 
(ел. бас) и Ненадом Ковачићем (перкусије). У октобру 2012. издају први CD и крећу на турнеју по Европи. Године 2015. 
постају квартет када му се придружује изузетна виолинисткиња из Сарајева Ивана Ђурић. Бенд бива изабран за showcase 
концерт на фестивалу WОМЕX 2015 у Будимпешти, а Дамир исте године потписује са престижном издавачком кућом 
Glitterbeat Records и за њих издаје нови албум Двојка. Албум се, уз изврсне међународне критике, појављује 29. априла 
2016. Те и наредне године, Дамир наступа широм бивше Југославије, на престижним европским сценама, а у 2017. години 
следе и турнеје у САД-у и у Кини.

Севдах Дамира Имамовића заснива се на страственим истраживањима традиционалне музике БиХ. Сусрећући се 
с мајсторима севдаха, музичарима, певачима и ауторима ове уметничке форме, Имамовић непрестано проширује свој 
репертоар и својим интерпретацијама ствара један посебан стил савременог севдаха. О емотивној страни овог процеса, 
редитељка Марина Андре снимила је и документарни филм Севдах, који је на Сарајево Филм Фесту освојио Прву 
награду публике (2009). Његова занатска страна уродила је пројектом по имену СевдахЛаб – путујућом лабораторијом 
севдаха у којој Дамир излаже историју и естетику ове традиционалне уметности.



— ЕКЛЕКТИК ОРКЕСТРА
Еклектик Оркестра је пројекат који је настао у октобру 2018. при Студентском културном центру у Крагујевцу, поводом 

двестогодишњице модерне престонице Србије, у циљу оплемењивања уметничког садржаја града, ширења музичке 
сцене, колаборације и едукације.

Како и сам назив имплицира, еклектика је примарни погон овог састава, а тај приступ се јасно види у одабиру његових 
инструмената. Оркестар чине гудачки трио, који доноси боју класичне музике, дувачки трио у служби боје џеза, док базу 
чини стандардни квартет популарне музике који у себи садржи клавир, гитару, бубањ и бас, а као везиво ту су перкусије 
које доносе егзотични и филмски звук. Чланови бенда варирају од младих класичних и џез музичара, преко самоуких 
ентузијаста, до искусних и признатих музичара, што овом пројекту даје едукативну ноту зарад размене искуства.

Што се репертоара тиче, концепт еклектике је и ту присутан, те је музичка палета овог састава широка. Први албум 
који ће снимити почетком следеће године, има за циљ да прикаже world music страну овог ансамбла. На њему ће 
се наћи ауторске композиције локалних музичара које у сржи носе традицију Балкана, попут народних мелодија и 
непарних ритмова, а све то кроз хармонију џеза.

Еклектик Оркестра су: Ива Пауновић – виолина, Љубица Грбовић – виола, Андреј Алексић – контрабас, Мина 
Цветковић – флаута и пиколо, Ален Петрин – алт и сопран саксофон, Никола Цветковић – труба и флугелхорн, Иван 
Ћириловић – гитара, Катарина Петровић – клавир, Немања Ристовић – бас, Саша Ранковић – бубањ, Давид Армуш – 
удараљке (бонгоси, тарабука, кахон), Стојан Арсић – удараљке и ефекти, Аца Пејчић – кавал, тенор и сопран саксофон, 
металофон и клавијатуре.
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У понедељак 24. децембра, у оквиру програма СКЦ-а Jazz Monday, публика је имала прилику да ужива у разним 
бојама, епохама и стиловима џез музике, од традиционалних стандарда, преко би-бапа, до модерних композиција 
великана као што су Keith Jarrett и Pat Metheney. 

Састав је квартет, а чине га: Војислав Савков на тенор и сопран саксофону, Федор Рускуц на контрабасу, Предраг 
Милутиновић на бубњевима и Аца Пејчић на клавиру.

М У З И Ч К И  П Р О Г РА М

+ Понедељак, 24. децембар у 2200

Контакт галерија СКЦ-а

Јаzz Monday  
— Jazz Visions
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Деца су негде другде - Јелена Палигорић Синкевић
Песме страха и патетике - Миломир Гавриловић
Алгоритам за мерење капацитета јавног простора - Стефан Симић

Првенац - 17. коло

Coucou Abel - Coucou Abel
Bigz Live Studio Sessions - Yokono

Prvi CD

Једноминутни танго - Горан Димић

Књига цртежа
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+ Понедељак, 22. јануар у 2000

Контакт галерија СКЦ-а

Vip Kinoteka   
— Ко то тамо пева

СКЦ Крагујевац je током године, у сарадњи са Југословенском кинотеком, организовао специјалне пројекције рестаурисаних 
верзија култних филмова српске кинематографије у оквиру пројекта Vip Kinoteka. Крагујевачка публика је, 22. јануара у Кoнтакт 
галерији СКЦ-а, имала прилику да погледа филм Ко то тамо пева из 1980. године, редитеља Слободана Шијана. 

Југословенска кинотека у сарадњи сa компанијом Vip mobile започела је дигиталну рестаурацију српске филмске баштине. 
Пројектом Vip Kinoteka, који обухвата десет филмских остварења од националног значаја снимљених у периоду од 1967. до 1993. 
године, започет је дуго очекивани процес дигиталне рестаурације српског филмског наслеђа. У годину дана овим пројектом 
јавности je представљено 10 рестаурисаних верзија значајних остварења српске кинематографије. Први у низу рестаурисаних 
филмова био је култни филм домаће кинематографије, Ко то тамо пева, који се нашао на врху листе 100 српских филмова који 
су добили статус културног добра од великог значаја. У оквиру пројекта Vip Kinoteka, очувани су и заштићени, између осталог, и 
филмови Живојина Павловића, Горана Марковића, Живка Николића, Срђана Карановића... 

Режија: Слободан Шијан 
Сценарио: Душан Ковачевић 
Главне улоге: Павле Вуисић, Драган Николић, Данило Бата Стојковић, Александар Берчек, Неда Арнерић, Миливоје Томић 
Музика: Војислав Костић 
Сценографија: Вељко Деспотовић 
Камера: Божидар Николић 
Монтажа: Љиљана Лана Вукобратовић 
1980, трајање филма 86 минута
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+ Уторак, 27. фебруар у 2000

Контакт галерија СКЦ-а

Vip Kinoteka  
— Кад будем мртав и бео

СКЦ Крагујевац, у сарадњи са Југословенском кинотеком, организовао је специјалну пројекцију рестаурисане верзије 
култног остварења црног таласа Кад будем мртав и бео, редитеља Живојина Павловића, у оквиру пројекта Vip Kinoteka. 
Крагујевачка публика је Павловићев филм могла да погледа на пројекцији одржаној 27. фебруара 2018. у 20:00, у Контакт 
галерији СКЦ-а. 

Црно-бели играни филм Кад будем мртав и бео, у режији Живојина Павловића, по сценарију Љубише Козомаре 
и Гордана Михића, са Драганом Николићем у главној улози, снимљен је 1967. године, у продукцији Центар филма из 
Београда. Премијера је била у децембру те године, а наредне, 1968. кренуо је на успешан пут по фестивалима. Добио је 
Златну арену за најбољи филм на Фестивалу југословенског филма у Пули, као и награду за режију, награду за најбољи 
филм на међународном фестивалу у Карловим Варима.

Поред награда, ова критичка друштвена драма освојила је и широку публику, захваљујући изузетној креацији 
Николића у лику трагикомичног губитника Џимија Барке. У сјајној глумачкој екипи били су и: Неда Спасојевић, Ружица 
Сокић, Зорица Шумадинац, Дара Чаленић, Северин Бијелић, Никола Милић, Слободан Алигрудић, Мића Томић, Снежана 
Лукић, Милан Јелић, али и музички уредник и музичар Слободан Слоба Коњовић.

Критика је оценила овај филм као један од врхунаца у Павловићевом опусу. Карактеришу га бескомпромисни 
натурализам и провокативни приказ потуцања главног јунака, која откривају ширу слику стварности без илузија, свет 
пољуљаних вредности и паланачких простора.



+ Уторак, 13. март - среда, 14. март у 1900 и 2100

Контакт галерија СКЦ-а

Француски филмски караван 
— циклус Омаж Цезарима

У оквиру месеца Франкофоније, крагујевачка публика 
имала је прилику да погледа нови циклус филмова 
под називом Омаж Цезарима. У част филмске награде 
Цезар, Француски институт у Београду и СКЦ Крагујевац, 
представили су у оквиру програма Француски филмски 
караван четири филма, добитника ове значајне филмске 
награде. Филмови су били приказани у Контакт галерији 
СКЦ-а, у уторак и среду, 13. и 14. марта 2018, у терминима од 
19:00 и 21:00. Програм Француски филмски караван реализован 
је у сарадњи са Француским институтом у Београду. 

Цезар (César) је француска национална филмска 
награда. Номинације врши француска Академија 
уметности и филмских техника, основана 1975. године, а у 
конкуренцији за награду су филмови приказивани током 
претходне године. Прва додела Цезара одржана је 1976.
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Сизан  
— (ФРА, 2012, 94’)

Режија: Кател Килевере
Играју: Сара Форестије, Франсоа Дамјен, Адел Енел 

Двадесет пет година једне крхке младе жене (Сизан). Њен отац и млађа сестра брину за њу. Њихова породична 
љубав јача је од свега. Након мајчине смрти, две девојке је одгајио отац. Када је напунила седамнаест година, Сизан је 
постала мајка и њен отац и сестра чине све како би јој помогли. Сизан се потом заљубљује у делинквента Жилијена. Она 
напушта своју породицу како би пошла за њим у Марсеј и завршава у затвору. Када бива ослобођена, она сазнаје да је 
њен син послат у хранитељску породицу…

Серафина 
— (ФРА, 2008, 126’)

Режија: Мартен Прово
Играју: Јоланда Моро, Улрих Тукур, Ан Бенен, Франсоаз Лебрен

Године 1912, познати немачки колекционар Вилхелм Уде изнајмљује стан у Сенлису како би писао и одморио се од 
свог париског живота. Унајмљује кућну помоћницу, четрдесетосмогодишњу Серафину. Нешто касније, у комшилуку види 
малу дрвену слику и бива изненађен када сазнаје да је аутор Серафина. Тада настаје веома снажна веза између богатог 
колекционара и визионарске кућне помоћнице.

Капетан Конан  
— (ФРА, 1995, 133’)

Режија: Бертран Таверније
Играју: Филип Торетон, Самиел ле Биан

На Балкану 1918, постаје све јасније да савезници побеђују. Конанов труд није узалудан: убивши једног човека, успева 
да унесе страх у свест хиљада других. Након што је рат завршен, ови људи морају да избришу сећања о убиствима. 
Проблем је у томе што душа ратника не може да се навикне на узбуђења која носи борба.

Камиј Клодел 
— (ФРА, 1987, 170’)

Режија: Бруно Нуитен
Играју: Изабел Ађани, Жерар Депардје

Камиј Клодел посвећује дане и ноћи својој страсти, скулптури. Имајући подршку оца и брата Пола, она сања о уласку 
у атеље Огиста Родена. Пошто је показала свој таленат и одлучност да сарађује са њим, бива ангажована као ученик и 
брзо се заљубљује у ментора, постаје његова муза и оживљава своју изумрлу машту. 

07
5 Ф И Л М С К И  П Р О Г РА М



07
6Ф И Л М С К И  П Р О Г РА М

+ Четвртак, 29. март у 2000

Контакт галерија СКЦ-а

Vip Kinoteka   
— Специјално васпитање

СКЦ Крагујевац je, у сарадњи са Југословенском кинотеком, организoвао специјалну пројекцију рестаурисане верзије култног 
филма Горана Марковића из 1977. године Специјално васпитање у оквиру пројекта Vip Kinoteka. Пројекција Марковићевог филма, у 
новом квалитету слике и звука, одржана je у четвртак, 29. марта 2018. године, у Контакт галерији СКЦ-а.

 Филм је своју премијеру доживео на Фестивалу југословенског филма у Пули, а глумац Љубиша Самарџић је, за улогу 
милиционера Цанета, добио Златну арену за мушку епизодну улогу. Такође, исте године, филм је добио награду Златни дукат 
манхајмског фестивала. Специјално васпитање је једно време био најпопуларнији и најпродаванији филм Горана Марковића и 
имао је своје пројекције у преко 50 земаља. У причи о питомцима поправног дома и њиховим васпитачима играли су тада млади 
Славко Штимац, Александар Берчек, Бранислав Лечић, као и афирмисани глумци, који више нису међу живима, Беким Фехмију, 
Љубиша Самарџић, Мића Томић, Раде Марковић…

Режија: Горан Марковић
Главне улоге: Славко Штимац, Беким Фехмију, Александар Берчек, Љубиша Самарџић
Музика: Зоран Симјановић
Сценографија: Миљан Кљаковић-Крека
Камера: Живко Залар
Монтажа: Вуксан Луковац
Центар ФРЗ Београд, 1977.
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+ Среда, 25. април у 2000

Контакт галерија СКЦ-а

Vip Kinoteka  
— Маратонци трче почасни круг

У оквиру пројекта Vip Kinoteka, крагујевачкој публици представљен је незаборавни филм из 1982. године Маратонци 
трче почасни круг, по сценарију Душана Ковачевића и у режији Слободана Шијана. Пројекција је била заказана за 25. 
април 2018. у 20:00 у Контакт галерији СКЦ-а. 

Маратонци трче почасни круг је југославенска црнохуморна филмска комедија из 1982. коју је режирао Слободан 
Шијан према сценарију Душанa Ковачевићa. Главне улоге тумаче Богдан Диклић, Данило Бата Стојковић, Павле Вуисић, 
Мија Алексић, Миливоје Мића Томић, Зоран Радмиловић и Јелисавета Сека Саблић. Радња је смештена у 1935. годину, 
после атентата на краља Александра у Марсеју, у малој српској паланци. Породица Топаловић има пет генерација 
мушкараца, који се баве продајом погребне опреме и гробарским послом и свађају се око наследства управо 
преминулог Пантелије Топаловића, оснивача породичне погребне фирме. Маратонци су временом стекли статус 
култног филма те често оцењивани као један од најбољих српских, односно југославенских фимова. Цитати из филма су 
препознатљиви и одомаћени у свакодневном говору.
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+ Четвртак, 31. мај у 2000

Контакт галерија СКЦ-а

Vip Kinoteka   
— Лепота порока

У оквиру пројекта Vip Kinoteka, крагујевачкој публици је представљен један од бисера југословенске кинематографије, филм 
Лепота порока, истакнутог црногорског редитеља Живка Николића. 

У овом филму значајног црногорског редитеља Живка Николића, који је и писац сценарија, играли су Мира Фурлан, Милутин 
Мима Караџић, Петар Божовић.

У заосталим селима црногорског крша обичај је да муж неверну жену маљем убије преко погаче. У таквој средини живи 
млади брачни пар, заветован на доживотну верност. Живе сиромашно и радо прихвате позив човека који је отишао за лаком 
зарадом у приморје, да следе његов пример. Он се запосли у солани, а она као спремачица у нудистичком кампу. Традиционално 
васпитана, ужасава се над голотињом, нарочито кад поспрема апартман двоје младих странаца које забавља њена збуњеност. Уз 
њихов подстицај, она постепено ослобађа традицијом спутану сензуалност.



Чуварке – Les Gardiennes   
— (ФРА, 2017, 134’)

Режија: Гзавије Бовоа
Играју: Натали Беј, Лаура Смет, Ирис Бри
Година 1915 – мушкарци су на фронту, а жене морају да преузму улоге чуварки фарми. Мајка, Ортенс, неуморна 

радница, запошљава Франсин, девојчицу из сиротишта, да јој помаже, зато што њена ћерка одбија да послуша. 
Међусобно поштовање и дивљење се развија између Ортенс и Франсин. Али како би задржала своју породицу на окупу, 
Ортенс ће морати да жртвује девојчицу, и да плати цену.

Капетан Конан – Capitaine Conan 
— (ФРА, 1996, 130’)

Режија: Бертран Таверније
Играју: Филип Торетон, Самиел ле Биан, Бернар ле Кок
Балкан, септембар 1918. године. Док се у Француској потписује примирје, савезничке снаге на Источном фронту и 

даље ратују. У Букурешту, војници пљачкају и убијају. Норберт има деликатни задатак да осуди кривце, људе капетана 
Конана, свог пријатеља, који је заслужан због тога што се истакао под вођством Франшеа Д’Епереа у бици код Доброг 
Поља. Упркос Конановом бесу, који по сваку цену жели да заштити своје људе, Норберт ће морати да обави свој задатак.

+ Среда и четвртак, 27-28. јун у 2100

Летња сцена СKЦ-а

Француски 
филмски 
караван 
— циклус Велики рат

Поводом стогодишњице краја Великог рата, Француски 
институт и Студентски културни центар Крагујевац, 
представили су нови циклус филмова под називом Велики 
рат у оквиру програма Француски филмски караван. 
Крагујевачка публика била је у прилици да погледа два 
сјајна француска филма који се баве темама из епохе 
која је заувек изменила ток човечанства, нудећи различите 
погледе на свакодневни живот и живот на фронту људи 
који су живели у том добу великог зла.
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+ Понедељак, 02. јул - недеља, 08. јул у 2100

Летња сцена СКЦ-а

BELDOCS EHO - 2018 
— Ревија филмова са фестивала документарног филма

Студентски културни центар Крагујевац, у сарадњи са Међународним фестивалом документарног филма BELDOCS, 
представио је крагујевачкој публици нека од најзначајнијих остварења са овогодишњег 11. по реду одржаног фестивала 
Beldocs. Публика је била у прилици да током недељу дана, у периоду од 2. до 8. јула, на Летњој сцени СКЦ-а погледа 
занимљив избор дугометражних документарних филмова из целог света, награђених на престижним светским 
филмским фестивалима.

Валдхајмов валцер 
— Ruth Beckermann, Аустрија, 2018, 93’

Филм о истини и лажима или „алтернативним чињеницама”. Waldheim ne, Waldheim ne узвикује гомила у центру Беча 
1986. године. Ruth Beckerman била је једна од активиста који су покушавали да спрече избор Курта Валдхајма и својом 
камером забележила је тадашње политичке догађаје. Више од 30 година касније враћа се својој архиви и користи 
додатни мећународни телевизијски материјал да би анализирала ову преломну тачку аустријске политичке културе.

Наш нови председник 
— Maxim Pozdorovkin, САД, Русија, 2018, 77’

Све почиње са Хилари Клинтон и клетвом сибирске принцезе мумије… Путовање у лавиринт лажних вести, Our new 
president је сатира о руским медијима и њиховом виђењу америчке политике. Крећући се између вести контролисаних 
од стране медија и њихове живописне реинтерпретације од стране руских грађана, филм описује Трампов избор за 
председника користећи материјале које је продуцирала Путинова пропагандна машина.

Нокија – повезивали смо људе 
— Arto Koskinen, Финска, 2017, 91’

Уз помоћ Нокијиних иновација, Финска је изашла из депресије и заузела водећу позицију у свету мобилних 
телефона. Године 2013. Нокија је продата Мајкрософту; које су то одлуке довеле до краја једне од најуспешнијих 
технолошких компанија савременог доба? Прича испричана из перспективе иноватора и инжењера који су радили у 
индустрији мобилних телефона током периода њеног врхунца



Мирсада 
— Данило Маруновић, Црна Гора, 2017, 52’

У неравноправној борби вековне ромске културе, тврдих кодекса и традиције, са сновима једне девојчице, настаје 
узбудљива прича из скривених простора периферије Подгорице. У тaj паралелни свет камере по први пут залазе… 
Сниман у шокантним, али и бајковитим амбијентима напуштених вагона, депонија, отпада и улица где су склониште од 
кише и топла реч трансродне проститутке у хладној ноћи, сасвим довољне за срећу…

Доћи ће жути људи са истока 
и пиће воду са Мораве 
— Тања Брзаковић, Србија, 2017, 72’

Млади брачни пар, радник у тржном центру, породица пољопривредника, група средовечних жена које рекреативно 
плешу, сви мигранти из Кине, живе изолован живот, растрзани између својих амбиција за бољом егзистенцијом 
и немогућности да се асимилују у Србији. Кинески председник је у тродневној посети Влади Србије, која се нада 
економском процвату захваљујући кинеским инвестицијама.

08
2Ф И Л М С К И  П Р О Г РА М



Ф И Л М С К И  П Р О Г РА М

Последња авантура Кактус Бате 
— Ђорђе Марковић, Србија, Хрватска, 2018, 65’

Александар Зограф, познати стрип аутор, открива необичан стрип из периода Другог светског рата. Његов јунак је 
Кактус Бата, мали кактус заробљен у саксији. Заинтригиран, Зограф истражује живот аутора Кактус Бате – мало познатог 
уметника Вељка Коцкара. Ускоро открива да је Коцкар ухапшен непосредно по ослобађању Београда 1944. године. 
Оптужен је да је био агент Гестапоа и стрељан.

14 јабука 
— Midi Z, Тајван, Мјанмар, 2018, 84’

У последње време, Шин-хонг пати од несанице и сусреће се са мноштвом проблема у животу. Његова мајка обраћа 
се за савет гатари. Она од Шин-хонга тражи четрнаест јабука. Потом треба да их однесе у храм у руралном делу 
централног Мјанмара и да четрнаест дана живи као монах, једући једну јабуку на дан.
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+ Понедељак, 24. септембар у 2000

Контакт галерија СКЦ-а

Vip Kinoteka   
— Варљиво лето ’68

Култни филм Горана Паскаљевића Варљиво лето ’68, који је дигитално рестаурисан у оквиру пројекта Vip Kinoteka, премијерно је 
приказан крагујевачкој публици на пројекцији 24. септембра 2018, у 20:00, у Контакт галерији СКЦ-а. 

Варљиво лето ’68 је југословенски филм снимљен 1984. године у режији Горана Паскаљевића и по сценарију Гордана Михића. 
Ово филмско остварење остало је упамћено по феноменалној глумачкој постави и одличној глуми легендарног Данила Бате 
Стојковића, као и Мије Алексића, Славка Штимца, Мире Бањац, Неде Арнерић, Сање Вејновић, Иване Михић и других. Овај филм 
на духовит начин приказује љубавне проблеме младог Петра и његов однос са оцем, дајући ширу слику југословенског друштва 
тих преломних година.

Филм је освојио Гран-при жирија Фестивала медитеранског филма у Бастији, као и Гран-при и награду публике у Орлеану, 
а учествовао је на многим међународним фестивалима и остао један од омиљених у региону, са репликама које напамет знају 
различите генерације филмофила.
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+ Понедељак, 22. октобар у 2000

Контакт галерија СКЦ-а

Vip Kinoteka  
— Национална класа

У октобру, у оквиру пројекта Vip Kinoteka, крагујевачка публика имала je прилику да погледа рестаурисану верзију 
филмског остварења Горана Марковића – Национална класа. Ради се о култном југословенском филму, снимљеном 1978. 
године, а премијерно приказаном почетком 1979. године. Главне улоге у филму тумаче: Драган Николић, Богдан Диклић, 
Горица Поповић, Раде Марковић, Александар Берчек, Оливера Марковић, Воја Брајовић, Бора Тодоровић и Мића Томић. 

Филм је приказан на многобројним фестивалима: Пула, Ниш, Беч, Авелино, Палермо, на којима је и награђиван: Пула 
– Златна Арена за најбољу женску улогу (Горица Поповић); Ниш – Награда Цар Константин за најбољу мушку улогу 
(Драган Николић), Специјална диплома (Александар Берчек), Награда жирија публике за најбољи филм.

Младић из београдског предграђа, Флојд (Драган Николић), аутомобилски тркач у националној класи, у складу са 
својом страшћу, важи и за великог љубавника. Али није у складу са његовим амбицијама да и даље вози у националној 
класи. Да би прешао у вишу класу, мора да победи на важној трци, а да би у томе успео мора да одложи служење 
војног рока. За то му служи Миле (Богдан Диклић), бубрежни болесник, који уместо њега иде на прегледе. Међутим, 
то не успева, као што не успева ни избегавање брака са „службеном” девојком Шиљом (Горица Поповић), која је 
затруднела. На крају, он губи трку, губи слободу, али добија пријатеља – на испраћај у војску долази му само Миле.



+ Понедељак, 05. новембар у 1900

Контакт галерија СKЦ-а

Балканима 
— Награђени филмови 
XV европског фестивала анимираног филма 

Званично 6. октобра (а незванично 8. октобра), доделом награда за најбоље анимиране филмове са читавог 
европског континента, затворен је 15. по реду Европски фестивал анимираног филма Балканима.

Поред Дома културе Студентски град, који је оснивач и организатор фестивала, пратећи програми одржани су и у 
просторима Југословенске кинотеке као и Дечјем културном центру у Београду. Преко 150 краткометражних анимираних 
остварења било је на програму фестивала, а верна публика је и ове године показала огромну заинтересованост и жељу 
за новим анимираним акробацијама и обртима. По први пут је додељена награда за најбољи домаћи филм, која је 
припала Милошу Томићу за филм Музичке трауме, у конкуренцији 7 филмова. У сарадњи са Медиа Деском Србије, по 
први пут, одржан је дводневни едукативни тренинг за младе аниматоре са иностраним продуцентима. Преко 30 гостију 
из иностранства, домаћи аутори и љубитељи анимације, као и читав тим фестивала, још једном су имали прилику да 
покажу све истинске вредности покретне цртане слике, али и да уживају у незаборавном дружењу и размени искустава.

На програму у Студентском културном центру Крагујевац приказано је 11 филмова који су освојили награде. О 
награђеним филмовима и утисцима са фестивала говорио је Милан Милосављевић, члан програмско-селекционог 
тима и организатор фестивала. 
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Препуњен
Elise Simoulin, Edouard Heutte, Marisa Di Vora Peixoto, Clotilde Bonnotte, Helena Bastioni and Anna Komaromi, 06:34, Француска
Награда за најбољи дечији филм
Награда САЕ института за најбољи домаћи студентски филм

Астрономија
Тамара Боговац, 3:00, Србија
Специјална награда за анимацију у студентској конкуренцији

Танго жеље
Marta Szymanska, 5:22, Пољска
Специјална награда за режију у студентској конкуренцији

Слатки зној
Jung Hyun Kim, 6:13, Естонија
Награда за најбољи студентски филм

Цвет пронађен!
Jorn Leeuwerink, 6:46, Холандија
Специјална награда за визуелну експресију у главном такмичарском програму

Бициклисти
Вељко Поповић, 07:20, Хрватска, Француска
Специјална награда за анимацију у главном такмичарском програму

III, Немогуће фигуре и друге приче
Марта Пајек, 12:00, Пољска
Специјална награда за јединствени визуелни стил у главном такмичарском програму

Поплава
Malte Stein, 9:55, Немачка
Специјална награда за стоп трик анимацију у главном такмичарском програму

Непутовања
Ана Недељковић и Никола Мајдак млађи, 09:25, Србија, Словачка
Награда за најбољи домаћи анимирани филм

Музичке трауме
Милош Томић, 10:26, Србија
Гран-при за најбољи филм фестивала

Опака девојчица
Ayce Kartal, 8:00, Француска



+ Среда и четвртак, 14-15. новембар у 1900 и 2100

Контакт галерија СКЦ-а

Француски филмски караван 
— циклус Глумице

Роми Шнајдер и Жана Моро – две готово митске 
личности француског филма, талентоване и карактерне 
жене. Роми Шнајдер, дуго заробљена у симпатичној слици 
личности Сиси која ју је открила, има иза себе обимну 
филмографију која садржи неке од важних француских 
филмова. Након 35 година од њене трагичне смрти у 42. 
години, она заузима значајно место у француским срцима 
и остаје упамћена по професионалности и вишеструком 
таленту.

Жана Моро, икона новог таласа, била је такође значајна 
личност филма. Играла је култне улоге, обележавајући 
француску музику и позориште. Прва француска глумица 
која се појавила нага на филму, феминисткиња од почетка, 
остаће заувек у историји француског и међународног 
филма.

Роми Шнајдер и Жана Моро су глумиле само једном 
заједно, у Процесу у режији Орсона Велса.

Програм Француски филмски караван је реализован 
у сарадњи са Француским институтом у Београду, а 
пројекције филмова су биле заказане за 14. и 15. новембар 
од 19:00 и 21:00.
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Цезар и Розалија  
— (ФРА, 1972, 104’)

Режија: Клод Соте
Играју: Роми Шнајдер, Ив Монтан, Сами Фреј

Откако се развела од Антоана, Розалија живи са Цезаром. Из везе са Антоаном има ћерку која представља једину 
везу између њих двоје. Када се појави Давид, њен бивши љубавник, Розалија се поново заљубљује. Схватајући да ће 
млада жена да га напусти, Цезар предлаже Давиду да живи са њима. Два мушкарца убрзо постају велики пријатељи.

Пакао 
— (ФРА, 1964, 104’)

Режија: Анри-Жорж Клузо
Играју: Роми Шнајдер, Серж Ређијани

Године 1964. Анри-Жорж Клузо почиње снимање филма Пакао са Роми Шнајдер и Сержом Ређанијем који прича 
причу о менаџеру хотела који је болесно љубоморан на своју жену. Међутим, након три недеље, режисер се разболео 
и снимање је прекинуто. Ово филмско искуство је угледало светлост дана 2005. године када су Серж Бромберг и 
Руксанда Медреа приказали 185 филмских трака. Овај видео запис има два дела. Први приказује снимање филма са 
сведочењима техничара и глумаца попут Коста-Грава и Катрин Алегре. Други се тиче самог филма. Жак Гамблан и 
Беренис Бежо преузимају улоге глумаца из недостајућих сцена.

Жил и Џим 
— (ФРА, 1962, 105’)

Режија: Франсоа Трифо
Играју: Жана Моро, Оскар Верне, Анри Сер

Радња филма се одвија у периоду од 1912. и 1933. године, а главни јунаци су Немац Жил и Француз Џим. У Паризу, 
обојица се заљубљују у Кетрин, и тројац постаје нераздвојно друштво одлучно у намери да живи живот пуним плућима 
упркос светском рату који бесни око њих. Када Жил изјави своју љубав Кетрин, Џим одлучи да се повуче упркос својим 
осећањима. Жил и Кетрин се венчавају и добијају ћерку, међутим Кетрин је и даље заљубљена у Џима.

Лифт за губилиште 
— (ФРА, 1958, 91’)

Режија: Луј Мал
Играју: Жана Моро, Морис Роне, Жорж Пужули

Жилијен Таверније је успешни бизнисмен који је у емотивној вези са шефовом супругом. Њих двоје одлучују да 
убију њеног мужа и да тај чин прикажу као самоубиство. Након убиства Жилијен установи да је заборавио да уклони 
један од трагова, те се враћа, али остаје заробљен у лифту. У исто време, младић и девојка из суседства украду му 
аутомобил. Њих двоје ће стицајем околности починити злочин за који ће бити окривљен Жилијен.
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+ Понедељак, 19. новембар у 1900

Контакт галерија СKЦ-а

Нова нада 
— Савремена српска анимација 

После храброг и скромног, али за српску сцену великог успеха дугометражног анимираног филма Technotise – Edit 
i ja, Алексе Гајића и његовог тима, 2009. године, чинило се да ће се анимација у Србији и даље развијати и да ће се 
ствари променити заувек. Нажалост, то се није догодило. Два фестивала фокусирана само на анимацију Балканима и 
Аниманима, тих година борили су се за афирмацију, као и за нове учеснике и занимљиве пројекте. Нова нада појавила 
се 2013. године када је кратка анимација Rabbitland, Ане Недељковић и Николе Мајдака Млађег освојила награду у 
категорији Генерација 14+ на познатом фестивалу Берлинале. Од тада, ствари крећу набоље. Филмски центар Србије 
установио је финансирање отворених позива за продукцију кратких анимираних филмова и отвара врата свима који 
желе да допринесу новој слици српске анимационе сцене. Балканима ће након свог 15. издања наставити да се бори, не 
само за српску анимацију, већ и анимацију на целом Балкану.
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Обичан дан
Вук Палибрк, 5:50, 2013. Србија
Прича о авантурама џентлмена, његовим путовањима кроз ситуације и пејзаже и његову радозналост у погледу 
истраживања широм света.

Човек сат
Игор Кекељевић, 5:11, 2014. Србија
Ово је прича о жени која ужива у животу, опуштању и сликању. Једног дана, нови комшија доселио се у њену зграду. 
Привлачан, али необичан човек који увек гледа на свој сат…

Еквилибријум
Мирела Сребрић, 13:00, 2016. Србија
Футуристичка бајка о балансу у природи. Хоби девојчице је сакупљање инсеката. Једне ноћи појављује се романтични 
посетилац и она доживљава необичан обрт…

Orthodox Celts – I Wish You the Very Worst
Уна Исаиловић, 3:33, 2017. Србија
Музички видео за песму српског бенда Orthodox Celts.

О робовима и роботима (Радиовизија)
Милош Томић, 2:30, 2016. Србија
Анимиран од оригиналног радио-интервјуа познатог југословенског математичара и професора Универзитета у Београду, 
у ком се обраћа својим студентима причајући о важној теми – како не бити роб ни робот.

Rabbitland
Ана Недељковић и Никола Мајдак Млађи, 7:21, 2013. Србија
Безумни зечеви живе у Ребитленду, савршеном свету уређеном по угледу на најуспешније примере ратних зона, гетоа и 
сиротињских четврти. Они су јако ружичасти, имају рупе у глави уместо мозгова и срећни су без обзира шта им се деси. Они 
су највиши стадијум који је еволуција икада досегла. Њихов свакодневни живот у потпуности је испуњен. Зечеви проводе 
дане гласајући на слободним и демократским изборима који се у Ребитленду одржавају једном дневно, јер је Ребитленд 
уређена демократија. Ипак, откривено је да су изборе организовале Зле девојчице, само због своје забаве и смеха.

Даљине су савладане (Радиовизија)
Јелена Милуновић, 2:40, 2016. Србија
Последњи аудио снимак чувене југословенске књижевнице Исидоре Секулић, забележен само неколико месеци пре 
њене смрти, на ком се обраћа младим генерацијама Југославије и целог света.

ISKON Аnima Аeternam
Михајло Драгаш, 14:00, 2015. Србија
Живећи у нескладу са својом душом, човек очајнички покушава да материјализује идеале и објасни интелектом оно што 
је део његове вечне природе. У последњем тренутку, глас душе ће га попут водиље усмерити ка скривеном потенцијалу 
и снази правог пута.

Успон и пад уметности
Алекса Гајић, 5:05, 2013. Србија
Смешна кратка прича о пећинском човеку који случајно открива уметност. И пре него што схвати, открива и где ће га 
уметност одвести.

Био двапут један краљ
Војин Васовић, 14:10, 2017. Србија / Мађарска / Канада
Ово је бајка за све генерације о краљу са подељеном личношћу, подељеним временом и подељеним екраном. То је 
прича о двојној природи краљева и ствари и како су настале карте за игру. Једну половину краља представља варварски 
краљ, сурови али неустрашиви ратник. Друга половина је краљ-песник, човек милостивог лика и манира. Они деле свест, 
али имају супротне жеље и очајнички желе да се реше један другог.
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+ Уторак, 27. новембар у 2000

Контакт галерија СКЦ-а

Vip Kinoteka   
— Петријин венац

У оквиру пројекта Vip Kinoteka, на програму је била дигитално рестаурисана копија чувеног филма Срђана Карановића – 
Петријин венац, из 1980. године (по многима један од његових најбољих филмова), о тешком и трагичном животу жене из 
малог рударског места у Србији, која се три пута удавала. Овај класик српске кинематографије, снимљен по истоименој књизи 
Драгослава Михаиловића, остао је запамћен по интерпретацији Мирјане Карановић којој је улога Петрије дебитантска. Прича 
о трагичном животном путу неписмене жене са села, о њеном животу са тројицом људи које је волела. Њен животни пут пун 
трпљења, самоће, разочарања, надања и љубави, прераста у симбол човекове победе.

Приказ послератног периода у малом рударском месту у Србији, веродостојно су представили великани српске филмске 
сцене међу којим су: Павле Вуисић, Драган Максимовић, Бранко Цвејић, Марко Николић, Радмила Живковић, Милош Жутић, 
Оливера Марковић, Љиљана Крстић, Вељко Мандић и други. Прича о тешком животу, али и несаломивом духу Петрије испраћена 
је музиком познатог филмског композитора Зорана Симјановића.



09
3 Ф И Л М С К И  П Р О Г РА М

+ Четвртак, 29. новембар у 2000

Контакт галерија СКЦ-а

Дан ослобођења   
— Liberation Day

Под заљубљеним, али чврстим вођством некадашњег фана, сада режисера и културног дипломате, екс југословенски 
култни бенд Лајбах постаје прва страна рок група која је икад наступила у „последњој диктатури на планети земљи” – 
Северној Кореји.

Конфронтирајући строгу идеологију и културолошке разлике, бенд се бори да провуче своје песме кроз иглене уши 
цензуре пре него што их пусти с узице публици која никад раније није била изложена алтернативноj рок музици. И 
то све у време када светски медији покушавају да се сместе на границу између две Кореје и крену у одбројавање до 
избијања новог рата.

Режија: Угис Олте, Мортен Травик
Жанр: документарни
Трајање: 100 минута
Произвoдња: Летонија, Норвешка, Словенија
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+ Петак, 30. новембар у 2000

Контакт галерија СКЦ-а

Сквер   
— The Square

Откачена и урнебесна сатира о свету савремене уметности и музеја, поставља питања о подељености друштва узимајући 
у обзир личну одговорност и хуманост. Кристијан (игра га бриљантни Клас Банг) је главни кустос Краљевског музеја авангардне 
уметности у Стокхолму, згодан, арогантан и претенциозан у својој привилегији и моћи. Разведен, отац двоје деце који вози 
елекрични аутомобил и посвећен је вишим циљевима. Његова следећа изложба је Сквер, инсталација која позива пролазнике на 
алтруизам подсећајући их на њихову улогу одговорних људских бића. PR агенција музеја креира неочекивану кампању за Сквер, 
ван његове контроле. Реакције које изазива су бурне и шаљу Кристијана, као и музеј, у егзистенцијалну кризу.

Филм Сквер шведског редитеља Рубена Остлунда добитник је Златне палме на Канском фестивалу.

Режија: Рубен Остлунд
Жанр: драма
Трајање: 142 минута
Производња: Француска, Данска, Шведска, САД
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+ Уторак, 04. децембар у 2000

Контакт галерија СКЦ-а

Пожар на мору   
— Fire at sea

Овај потресни документарац прати преплитање судбина избеглица из Африке и рибарске породице на острву 
Лампедуза, које је прва станица избеглицама на путу ка слободи.

Кроз слике пуне поетског значења, Роси осветљава ове одвојене светове, повезујући их кроз лик доктора и кроз 
мотив мора, које неке храни, а друге убија. Овај филм гради нову перспективу катастрофе и не дозвољава да статус кво 
остане неистражен.

Пожар на мору апсолутни је фаворит многобројних фестивала широм света и победник Берлинала 2016. године.

Режија: Ђанфранко Роси
Жанр: документарни
Трајање: 108 минута
Производња: Италија/2016
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+ Четвртак, 13. децембар у 2000

Контакт галерија СКЦ-а

Грозница Феранте    
— Ferrante Fever

Ко је Елена Феранте?
Књижевни критичари са разних страна света сматрају је најзначајнијим савременим италијанским писцем. Магазин Times 

уврстио ју је 2016. године међу 100 најутицајнијих особа на свету. Међутим, једино што је познато је да је аутор књига које потписује. 
Али нико заправо не зна прави идентитет ове књижевнице.

Филм је сниман између Италије и Сједињених Америчких Држава. Настао је из исте страсти која обузима готове све читаоце 
Елене Феранте. Али филм не иде у потрагу за идентитетом непознате списатељице чији су се романи продали у више од 5 
милиона копија широм света. Не труди се да разоткрије истину иза псеудонима, напротив – нада се да ће ући у траг тајни 
феномена њеног успеха код читалаца широм света.

Режија: Ђакомо Дурзи
Жанр: документарни
Трајање: 74 мин
Производња: Италија
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+ Понедељак, 17. децембар у 2000

Контакт галерија СКЦ-а

Акваријус  
— Aquarius

Пензионисана музичка критичарка Клара (игра је чувена бразилска глумица Соња Брага) је последњи станар 
Акваријуса, старе двоспратнице саграђене у приобалном луксузном насељу. Међутим, планирано је рушење зграде 
и Клара улази у свакодневни „хладни рат” са предузимачима, уз заклетву да ће свој стан у Акваријусу напустити тек 
када умре. Иако сукоби са инвеститорима Клару узнемирују и плаше, њена дневна рутина се обогаћује на необичан 
начин. Истовремено ће је новонастала ситуација натерати да више размишља о својим вољенима, прошлости, али и 
будућности.

На фестивалима у Амстердаму и Сиднеју 2016. године, Акваријус је проглашен за најбољи филм.

Режија: Клебер Мендоча Филхо
Жанр: играни
Трајање: 142 минута
Производња: Бразил 2016.
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+ Уторак, 23. јануар у 2000

Галерија СКЦ-а

Трагови 
— Лука Стоисављевић

Изложбу је 23. јануара отворио Владимир Ранковић, ванредни професор Филолошко-уметничког факултета у 
Крагујевцу. Публика је изложбу могла да погледа до 16. фебруара. 
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Трагови – присутно у одсутном и одсутно у присутном

„Прошлост”, сматра Јан Асман, „настаје тек кад се успостави однос према њој.”
Трагање за траговима прошлости иманентно је људском. Човек, тако, трагајући, успоставља однос са прошлошћу и 

следећи Асманову мисао – ствара је.
Трагови које је пронашао Лука Стоисављевић садрже и, речима Елен Фајн, „одсутно сећање”. Верујем да је ова синтагма 

прикладна иако је измештена из контекста свог настанка, јер наглашава да траг јесте „присутно у одсутном” и „одсутно у 
присутном”. Стратегија Луке Стоисављевића јесте да одсутном, откривеном трагу, пронађе место у присутном, у сопственом 
окружењу и сопственом животу. У том процесу не одступа се од услова које Асман сматра неопходнима да би однос 
са прошлошћу могао да буде успостављен – да „прошлост не смије потпуно нестати, морају постојати њезини докази” 
и да „ти докази морају посједовати карактеристичну различитост у односу према данас”. Пронађени трагови докази су 
постојања прошлости, а трагање за истоветношћу прошлог и садашњег неминовно открива различитости.

Двострука слика, одсутног, породичног сећања и сопствене садашњости – присуства, конструкција је створена 
проналажењем исте позиције у простору и, истовремено, темпоралним премештањем. Аутор, једноставним, лако 
читљивим стилом, условљеним црно-белим апроприраним сегментима, давну прошлост инкорпорира у слику 
садашњости или непосредне прошлости, увек задржавајући јасну разлику која се очитује у одсутности и присутности 
боје. Промишљено користећи технику лентикуларне штампе, он посматрачу оставља могућност да начини избор између 
присутности и одсутности старијег, даљег призора.

Ипак, ма шта изабрали, оно чиме се Лука Стоисављевић представља чвршће је сједињено од две полазне слике – то 
су, подједнако, откривени трагови и остављени трагови, трагови одсутног сећања и трагови непосредне прошлости једне 
особе, знаци постојања и трајања.”

Владимир Ранковић

Самосталне изложбе: 
2013. Ми смо почетак и крај, изложба фотографија, Галерија Дома омладине, Крагујевац; 2017. Трагови (награда бијенала) 

изложба графика ДКСГ, Београд; 2017. Изложба графика, Галерија Степениште Шуматовачка, Београд; 2018. Трагови, изложба 
графика, Студентски културни центар Крагујевац

Изабране групне изложбе:
2013 −2017. Завршне изложбе студената ФИЛУМ-а Одсек примењена уметност, Крагујевац; 2014. XVII бијенале студентске 

графике Србије, ДКСГ, Београд; 2015. Репрезентативна изложба одсека за примењене и ликовне уметности ФИЛУМ-а, 
Галерија Народног музеја, Крагујевац; 2015. XVIII бијенале студентске графике Србије, ДКСГ, Београд. (награда бијенала); 2016. 
Омладински Дом Културе број 5, Бидгошч, Пољска; 2016. Изложба радова награђених аутора са XVIII бијенала студентске 
графике Србије, ДКСГ, Београд; 2016. Дев9т − Стварај даље, фестивал фотографије, Циглана, Београд;

2016. XVI Новембарски салон визуелних уметности, Галерија Народног музеја, Краљево;
2017. La Grande Schmierage V Hall оf Fame – Graffiti Unterlettenweg/Кlein – Salvator-Strasse Инголштат, Немачка



+ Уторак, 06. фебруар у 2000

Контакт галерија СКЦ-а 

Mini Print – Oversize  
— Бојан Оташевић

Изложба Mini Print – Oversize, аутора Бoјана Оташевића, отворена је у Контакт галерији СКЦ-а у уторак, 6. фебруара 
2018. године у 20:00. Изложбу је отворила Слађа Палчић, историчарка уметности. Овом изложбом, Контакт галерија 
СКЦ-а започела је излагачку сезону у 2018. години. Изложба је била отворена до 26. фебруара 2018.
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Врхунска изведба Sui generis 

„Радни и стваралачки опус Бојана Оташевића је довољно богат да се може анализирати и рецензирати са разних 
аспеката. Са аспекта техничко-технолошког истаживања домета медија у којима ствара, било да се ради о гигант-платнима, 
или графикама, цртежима или студијама, он непрестано експериметише техником, бојом, материјалима. Он је један међу 
малобројим графичарима који медиј схвата елитистички, не истичући у први план своју несумњиву техничку виртуозност, 
већ га користи за истицање своје снажне поетике. Поигравање форматом и техникама извођења довели су и до Mini 
Oversize колекције, чији део је срж ове поставке. Шта је њена суштина? Да ограниченим средствима којима располаже 
графичко извођење и у малом формату, уђе у најсуптилније проблеме форме. Било да је у питању глава, рука, фигура, 
детаљ, све је изведено са луцидним разумевањем и познавањем фигуре и модела који га на први поглед одвајају од 
гомиле других, јер његови портрети својом неусиљеношћу, емотивношћу прожетом меланхолијом носе отисак мајстора 
чија се индивидуалност познаје без објашњења и потписа.

Пошто је прошао кроз једну сложену развојну фазу зачету у Београду, а до крајњих консеквенци доведену током првих 
година рада и боравка на Филолошко-уметичком факултету у Крагујевцу, чију су суштину добри познаваоци његовог 
опуса одредили као трагање за људском душом и еросом, Бојан Оташевић је током две минуле денеције изградио 
сасвим особену и аутентичну сликарску поетику чију естетичку бит није лако дефинисати. Таман се осети задовољство у 
праћењу трага финог и прецизног длета, или уверавању да његови портрети немају ничег тајанственог, него представљају 
очигледну сигурност у цртању, оно дубљом анализом пластичног комплекса који производи дубоко и несвакодневно 
узбуђење, посматрач долази до закључка: врхунска уметност sui generis. Такав утисак и доживљај је карактеристичан за 
сваку Оташевићеву графику.

Напослетку, у времену када систем вредности губи сваки смисао и етимолошки и значењски, када свакодневно 
сведочимо псеудоуметности и анахронизму непродуктивне, тачније репродуктивне уметности, која не само што није 
стваралачка, већ за тоталитет човека није учинила готово ништа, значајан је труд и успех уметника појединца да се издигне 
изнад тог система и својим суптилним и ефектним стваралачким резултатом усмери према естетици вредној сваке 
пажње. Јасно је да је таква енергија, тенденција и хтење својствена само духом младим ствараоцима, носиоцима страсне, 
бунтовне реакције на друштво и људску природу.

Mini Oversize дакле треба посматрати управо са тог аспекта, као освежавајући утисак неоскранављене, силне људске 
природе, што узбуђује и подстиче машту. Као чежњу за природом, слободом, авантуром и сензацијом.”

Слађана Палчић



Бојан Оташевић је рођен у Крагујевцу 1973. године. Дипломирао графику на Факултету 
ликовних уметности у Београду, 1998. магистрирао 2001. и докторирао 2014. године код ментора 
проф. Биљане Вуковић. Члан је УЛУС-а од 2000. године. Ванредни је професор на Филолошко-
уметничком факултету у Крагујевцу на Одсеку за примењену и ликовну уметност.

Избор остварених награда за досадашњи уметнички рад:
2002. Награда Златна игла, за графику, Пролећна изложба чланова УЛУС-а, Павиљон Цвијета 

Зузорић, Београд; 2006. Велика диплома за цртеж на XII мећународном бијеналу портрета ИНТЕРБИФЕП, 
Тузла, Босна и Херцеговина; 2008. Награда за графику, Бијенале графике, Павиљон Цвијета Зузорић, Београд; 
2009. Бронзана игла, XII међународнo графичкo бијенале Сува игла, Ужице; 2015. Награда Вукове задужбине за 
уметност у 2014. години за изложбу слика Разговори са пријатељима одржану у галерији Народног музеја у 
Крагујевцу; Награда Мали печат Графичког колектива на изложби Мале графике, галерија Графички колектив, 
Београд; 2016. I награда за рад на 11. Салону 30x30 Културни центар, Зрењанин



Избор остварених самосталних излагања у досадашњој излагачкој делатности:  
1997. Изложба графика Кратка прича, Мали ликовни салон Народног музеја y Крагујевцу; 2001. 

Изложба графика, галерија Графичког колектива, Београд; 2005. Изложба графика, галерија Графичког 
колектива, Београд; Изложба слика, Амбасада краљевине Холандије, Београд; Изложба графика, 
Модерна галерија Народног музеја y Крагујевцу; 2006. Изложба графика, галерија Дома културе, 
Чачак; 2008. Изложба графика Conversation avec un ami, Galerie d’Art Le Sabord, Trois-Rivières Квебек, 
Канада; 2009. Изложба цртежа Вилењак и сирена, галерија СКЦ-а, Нови Београд; Изложба графика, 
Центар за визуелна истраживања АКАДЕМИЈА, Београд; 2010. Б. Оташевић, Д. Пецић, М. Стојановић, 
галерија УЛУС-а, Београд; 2013. Изложба графика Разговори са пријатељима, Ликовни салон Културног 
центра, Нови Сад; Изложба графика, галерија ММЦ, Нови Пазар; 2014. Изложба слика Разговори са 
пријатељема, галерија Народног музеја Крагујевац; 2015. Изложба графика Factography of Lonelines 
Бојан Оташевић / Милош Ђорђевић, Projekto Grafika kitokia prespektyva, Šiauliu universiteto Dalles 
galerija, Литванија; 2016. Изложба слика, Галерија Србија, Ниш; Простори, Јелена Атанасијевић – Бојан 
Оташевић, галерија Народног музеја, Крагујевац; Изложба графика, Андрићев институт, Галерија 
Лубарда Андрићград, Вишеград, Босна и Херцеговина; 2017. Изложба графика, Мали салон Народног 
музеја, Зрењанин.



+ Уторак, 20. фебруар у 2000

Галерија СКЦ-а

Фантазија окатих звери   
— Андреа Зафировић

Изложбу Фантазија окатих звери ауторке Андрее Зафировић отворио је Небојша Краговић, мастер академски 
сликар. Публика је изложбу могла да погледа до 5. марта 2018.
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Фантазија окатих звери 

„Савремено доба дигиталне технологије и друштвених мрежа ствара од нас заједницу чије тежње надилазе 
фантазмолошке феномене, која директно утиче на естетичке вредности, како на пољу медицине, тако и на пољу 
савремене визуелне уметности у ширем смислу. 

У вези са тим, илустраторка Андреа Зафировић, бележењем перцепираног са инстаграм профила, синхроно делује са 
више полазишта: 

- експериментише на дигиталној илустрацији, настојећи да створи серију фантазија, служећи се флат дизајном, 
контрасним колоритом и свођењем форме на геометрију; 

- истражује границе отвореног дела које комуницира у релацији стваралац – посматрач, пружајући прилику 
посматрачу да схвати да је посматран и кад тога није свестан, али да и он посматра иако у сваком тренутку о томе не 
размишља; 

- наводи нас на размишљање о чињеници да смо уведени у свет воајеризма, да нисмо у ситуацији да сами бирамо 
садржаје које гледамо, али да можемо селектовати оно што промовишемо не би ли избегли да се по сваку цену 
претварамо да смо другачији и посебни, а често само да бисмо личили на неког чији живот, условно речено, пратимо; 

- апелује на самовредновање кроз духовно и корисно, не тражећи вредности и смисао у броју лајкова, како не бисмо о 
себи створили слику да смо исувише битни само зато што постојимо, изоловани од друштва којем припадамо, а којем не 
доприносимо, са константном потребом да снижавамо моралне вредности, и као такви, просипамо сопствене, загледани у 
туђе животе, што нас чини окатим завидним зверима. 

 Из Фантазије окатих звери произашле су илустрације:
Чудовиште је створено, Фантастичне звери, Ко си ти без филтера?, Кукурику, Мајмунска посла, Који је твој?, Намигни, Не 

дишем, не спавам, не мислим, Несаломив, Превише, Птица свезналица, Реадy, сет, но, Не видим, не чујем, не мислим зло.”
Анита Мили





Андреа Зафировић рођена је 1989. године у Приштини. Дипломирала на Факултету уметности Приштина – Звечан 
2012. године на Катедри за графички дизајн. Мастер студије на департману за примењене уметности завршила је на 
Факултету уметности у Нишу 2013. године. Учествовала је на конференцијама, семинарима и фестивалима у области 
визуелних комуникација и дизајна: (Графички) дизајнер: аутор или универзални војник, Resonate, Belgrade Behance Reviews, 
Ш.У.Н.Д. итд. Била је учесник на радионицама и пројектима под менторством реномираних визуелних уметника Борута 
Вилда, Славимира Стојановића Футра, Николе и Ненада Радојчића (Браћа Буразери), Ненада Додића. Добитник је награда и 
похвала: Appreciation Coin Belgrade Behance Reviews – за најперспективнијег графичког дизајнера (2015), за дизајн мушеме за 
бренд MooMooShema (2013), као и студентских награда. Аутор је визуелних идентитета локалних културних манифестација 
у Косовској Митровици (Дечији фестивал забавне музике Цвркути са Ибра, Дани кулурног аматеризма – Дани Благоја 
Стевића, спортске манифестација Бициклијада), као и идејних решења за промотивни материјал многих изложби, међу 
којима и за Градски музеј у Косовској Митровици – Савремено српско сликарство (стална поставка музеја). Самостално је 
излагала у КЦНС Трибина младих, и на више колективних изложби у земљи и иностранству, а њени радови објављени су 
и на интернет порталима (Desgned, Paradocs). Чланица је УЛУКиМ-а.

+ Четвртак, 22. фебруар у 1730

Контакт галерија СКЦ-а

Графика, репродукција, 
мултиоригиналност – 
цртежи, слике и графике  
— Бојан Оташевић

Предавање и дискусија о уметничким истраживањима Бојана Оташевића кроз призму есеја Уметничко дело у 
раздобљу његове техничке репродуктивности Валтера Бењамина, написаног 1936. године. 

Предавачи, Владимир Ранковић, професор ФИЛУМ-а и Бојан Оташевић, аутор, професор ФИЛУМ-а, представили су 
и анализирали једну могућу стваралачку позицију уметника-графичара, полазећи од серије графика Мini Print  – Oversize, 
које су биле изложене у Контакт галерији СКЦ Крагујевац.
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Изложба Између, тројице младих аутора Вељка Вучковића, Стефана Лукића и Небојше Адамовића отворена је у оба 
галеријска простора СКЦ-а, 6. марта 2018. године у 20:00. Изложбу је отворио Велимир Поповић, академски сликар и 
теоретичар уметности, и била је отворена до 26. марта 2018.

„Одређивање заједничких карактеристика или додирних тачака између различитих сликарских пракси, обично 
подразумева проналажење заједничких референци, фасцинација, стилских карактеристика, сензибилитета итд. Поред 
фасцинације сликарима као што су Герхард Рихтер и Лук Тајманс, чије опусе ови аутори користе у циљу формирања 
извесног поп приступа, на формалној разини могу се пронаћи занимљиве сличности.  

Ако се изолује Вељкова тенденција да унутар серије The Suspicious Collective третира сликарску плоху као поље 
индикација, чиме се у циклус увлачи спекулативна игра између временског и ванвременског, онда се може констатовати 
сличност назначеног поступка са Небојшиним сликаним close-up-овима путем којих се развлачи време, које притом тоне 
у неодређеност погледа помереног са неког призора. Са друге стране, Стефанови радови се ослањају на нестабилност 
превозног средства, пута и пејзажа у транзиту који спаја хипотетичку тачку А са исто тако хипотетичком тачком Б, чиме се 
инсистира на приказивању бржег протока времена који растаче ствари на дводимензионалној репрезентацијској плохи. 

Са друге стране, Стефан сликани траг третира кроз могућност његовог спајања са другим сликарским трагом. На 
тај начин он гради предмет (аутомобил, небо, пут, жбун поред пута...) чија постојаност ствара илузију згушњавања у 
стабилнију репрезентацију која почиње да фигурира као дугорочни циљ, или као нешто што се спорије мења. Назначени 
ток размишљања спаја се са Вељковом трансформацијом сликарске плохе у поље индикација, из разлога што се 
издвајање ванвременског из временског, може реализовати само уколико се претпостави да известан траг покреће 
индицију која резултира одређеним афективним стањем. Пошто Небојша своје експерименте са close-up-овима и 
композицијом концептуално гради на основу погледа који се трансформише од суочавања, преко међупростора до 
неодређености коју среће као свој атрибут, постаје јасно да се радови ових уметника константно сусрећу и узглобљавају. 
Постојаност (persistence) пикторалног трага овде настаје као тензија која сваку концептуализацију претвара у неку борбу.”

Велимир Поповић

+ Уторак, 06. март у 2000

Галерија и Контакт галерија СКЦ-а

Између  
— Вељко Вучковић, Стефан Лукић, Небојша Адамовић







Вељко Вучковић  
Дипломирао на Факултету примењених уметности у Београду, на Одсеку примењено сликарство, где тренутно 

похађа и мастер студије. Добитник је награде Момчило Мома Марковић за најбољи цртеж малог формата и две похвале. 
Учествовао је на 45 колективних изложби у земљи и иностранству и два пута излагао самостално.  

Самосталне изложбе: 2018. Између, Ликовна галерија Културног центра, Врбас; Непостојаност, Градска галерија 
(Маржик), Краљево

Стефан Лукић  
Завршио Београдску политехнику, смер графички дизајн. Факултет примењених уметности, Одсек примењено 

сликарство, уписао је 2014. године. На истом факултету тренутно је студент четврте године основних академских студија. 
Провео је један семестар, као учесник размене студената, на École des Beaux-Arts у Паризу. Добитник Награде за сликарство 
на Факултету примењених уметности 2016. године. Учествовао на више групних изложби и шест пута излагао самостално.  

Самосталне изложбе: 2018. Између, Ликовна галерија Културног центра, Врбас; Непостојаност, Градска галерија 
(Маржик), Краљево; Међупростор, Уметнички простор У10, Београд; 2017. YУГОносталгија, Галерија Народног позоришта, 
Ужице; 2016. Лице и наличје, Галерија Штаб, Београд; Лице и наличје, Народни музеј, Крагујевац

Небојша Адамовић  
Завршио Школу за дизајн у Београду, Одсек ликовни техничар. Факултет примењених уметности, Одсек примењено 

сликарство, уписао је 2014. године. На истом факултету тренутно је студент четврте године основних академских студија. 
Добитник је награде за цртеж Миодраг Вујачић Мирски. Учествовао на више групних изложби и шест пута излагао самостално.  

Самосталне изложбе: 2018. Између, Ликовна галерија Културног центра, Врбас; Међупростор, Уметнички простор 
У10, Београд; Непостојаност, Градска галерија (Маржик), Краљево;2017. Око портрета, Амиџин конак, Народни музеј, 
Крагујевац; 2016. Лице и наличје, Галерија Штаб, Београд; Лице и наличје, Народни музеј, Крагујевац



+ Уторак, 27. март у 2000

Контакт галерија СКЦ-а

Деведесете 
— Срђан Вељовић

Изложба Деведесете, аутора Срђана Вељовића, отворена je у Контакт галерији СКЦ у уторак 27. марта 2018. Отварању и 
вођењу кроз изложбу присуствовао је аутор Срђан Вељовић и историчар уметности Владимир Бјеличић. Изложба је била 
отворена до 16. априла 2018. 
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Почетак краја или крај почетка 

„Сама реч деведесете у локалном контексту носи са собом читав низ углавном непријатних асоцијација на веома 
болан период. Сасвим извесно реч је о деценији обележној вихором страховитог грађанског рата и потпуне друштвене 
дестаблизације, која би се могла свести на синтагму голо преживљање. Стога, практично било који предмет из деведесетих 
носи са собом јако симболичко значење и подстиче изразит емотивни набој, посебно уколико је реч о документима попут 
фотографија.

Серија радова представља фрагменте низа узгредних ситуација у којима се Вељовић налазио у том турбулентном 
периоду. Од служења војног рока (период ЈНА и рат против НАТО-а), преко анализе понашања колективног тела у јавном 
простору (народни скупови, техно-журке, култни турбо-фолк сплав Лукас, студентски протести),  до фотографија из 
властитог породичног и професионалног живота (сарадња са уметничким колективима Ledart и Labin Art Express), аутор 
подцртава, како сам воли да нагласи, испољавања друштвености. Разматрајући специфичност друштвене мимикрије, 
Вељовић бележи различите ситуације објективом, те истражује условљеност колективног и личног идентитета спрам 
друштвених (политичких) норми у ситуацији перманентног ванредног стања.

Овде свакако не треба бити претерано склон сентименту и приступити Деведестим носталгично, нити разматрати да 
ли је серија документаристички профилисана или како већ. Упркос увреженом мишљењу да је фотографија чувар сећања, 
Вељовић је изгледа склонији тези да је фотографија заправо фикција, што аутоматски отвара полемику о природи односно 
сврси самог медија.

Наиме, Вељовићева пракса је утемељена на активној агенди симултане артикулације како властите уметничке праксе, 
тако и друштвено-политчких убеђења и резона. Он фотографију види као медиј односно алатку за конституисање 
специфичног, али и субверзивног, система знакова, мотива и референци, који треба да буде активан елемент у изградњи 
(бољег) друштва. С тим у вези, занимљиво је издвојити фотографије Острво Мљет из 1987. године, као и диптих који чине 
Наташа из 1991. и Зграда ЦК из 1999. године.

Прва фотографија је највећа од свих изложених и представља увод у целу селекцију. На њој је приказана нага женска 
фигура у тренуцима доколице контрастирана импозантним морским стенама. Са друге стране, на првој фотографији 
из диптиха је приказана ауторова супруга у седећем положају на граничном камену између Албаније и СФРЈ на 
Проклетијама, док друга приказује разорену зграду некадашњег Централног комитета КПЈ након НАТО бомбардовања 
Београда.

Очита Вељовићева антиципација оног што ће убрзо уследити након ’91, као и након ’99, сугеришe примарно 
геополитичке и друштвене промене на локалној, али и на глобалној равни. Реч је о крају социјализма, те зачетку 
капитализма, те и свим пратећим појавама попут распродаје државне имовине, девалвације правног и образовног 
система, корупције, једном речју транзиције. Док нас поменута уводна фотографија чини спокојним и призива 
контемплацију, смирај, чежњу за утопијом, друга нас упозорава на све оно што смо изгубили односно на узрок свега а то је 
свакако - национализам.

Ретроградна десна реторика и историјски ревизионизам јамачно су конститутивни елементи политичког замајца 
који је допринео дезоријентацији и губитку друштвеног компаса. Према томе, излажући управо Деведесете у новој ери 
обележеној готово истим идејама, само у новом капиталиситчком руху, Вељовић адресира сву озбиљност и дубоку 
проблематичност истих, што није само одлика транзиционих друштава, већ и растућа претња за читаву популацију Старог 
континента.”

Извод из критичког осврта Владимира Бјеличића





Срђан Вељовић, фотограф, концептуални документариста. Рођен 1968. године. Завршио Електротехнички факултет. 
Члан је УЛУС-а. Бави се проблемом идентитета и његовог успостављања као поља конституисаног извана истражујући 
места преступа границе која га дефинише.

Реализовао је пројекте:
Архитектура и фашизам, Леп живот као ексцес, Небо, Границе рода, Економија моћи хетеросексуалне везе, Колико 

високо је безбедно, Нож жица, Умеће транзиције, Транспоновање – Џони Рацковић, Мноштва, Техно – позиције поткултуре, 
Могућа места солидарности, Музеји и још по неко место сећања, Јарболи, Индустрија, Фотографије, портрети, Биоскопи у 
култури сећања, 20-25-29, Das Unheimliche концепт као практична алатка, Деведесете.

Излагао више пута групно и самостално у Србији, Македонији, Хрватској , Босни, Словенији, Румунији, Албанији, 
Аустрији, Немачкој.



+ Понедељак, 02. април у 1915

, Галерија СКЦ Београд

Избор из колекције Галерије 
СКЦ Крагујевац 2015–2016. 
— Учешће на Априлским сусретима
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Традиционална годишња манифестација Априлски сусрети, ове године, одржана је у периоду од 2. до 5. априла, 
а СКЦ Београд био је домаћин Студентским културним центрима, који су се представили различитим програмским 
концепцијама и достигнућима у области културе и уметности. Сви сегменти Априлских сусрета, од оснивања до данас, 
било да се ради о перформансима, ликовним достигнућима, књижевним и мултимедијалним представљањима, 
инсталацијама или новим театарским формама, пре свега имају јединствен едукативни карактер за бројне генерације 
младих, које су откривале и развијале своје вештине и таленат и опробавале се у разним уметничким областима.

Ова изложба је посвећена радовима аутора који су се својим самосталним изложбама представили крагујевчкој 
публици током 2015–2016. године. У избору смо покушали да обухватимо што већи број медија – од цртежа, скулптуре 
преко графике, фотографије и видеа. Истраживање односа традиционалних и дигиталних медија такође је особеност 
већег броја радова. Аутори изложбе су Ксенија Маринковић, историчарка уметности и Иван Арсенијевић, уредник 
ликовног програма СКЦ Крагујевац. Изложба је била отворена до 12.априла 2018. 



+ Уторак, 03. април у 2000

Галерија СКЦ-а 

Homewards  
— Саша Татић
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„Рад Homewards, Саше Татић настао је у време глобализације савремене уметничке сцене и делић је свесветског 
мозаика сачињеног од многобројних друштвених и политичких позиција које су уметници репрезентовали и/
или реконструисали. Као и већина осталих у тој сложеној композицији, одраз је сопствених искустава уметнице 
сагледаних са дистанце довољне за извесну објективност. Без обзира на потку носталгије и на промишљење 
о суштини значења појма дом као мјеста припадности, о којима ауторка говори, њеним радом доминира црта 
документарности. Homewards, дакле, утемељење проналази баш у тој неопходној објективности, односно, нека буде 
употребљена знаменита, истовремено и најопштија дефиниција документарног коју је тридесетих година прошлог 
века изрекао Џон Грирсон – у „креативној обради стварности”.

Стварност је дата. Први корак Саше Татић сличи ономе који би направио историчар – она проналази, 
идентификује и открива стварност, не само доступну чулима, већ и ону чији једини траг је носталгија. Потом је 
претаче у наратив који потпору има у документацији. Потом, у нади за бољим сутра, уз многобројне сизифовске 
напоре, тежећи да оствари постављене циљеве – мења стварност. И, документујући је, наставља да гради свој рад. 
Потом, ствара документацију успостављајући дијалог са друштвом из којег је и у којем је, друштвом оличеним 
у Комисији за очување Националних Споменика. Тражи одговор. А било какав одговор на захтев Саше Татић за 
проглашењем (не)завршеног стамбеног објекта спомеником, укључујући и ћутање – биће гласан и речит. Чин 
подношења захтева њена је лукавштина, смицалица, стварна и нестварна, завршена и без краја, привидно на неуспех 
осуђен покушај аутентизације умногоме фиктивног конструкта.

Документарно, присутно у раду Саше Татић, „није репродукција стварности, већ је репрезентација света у којем 
смо” и „ослонац одређеном погледу на свет”. Свет за који је, чини се, недовољно рећи да је стваран. Свет који је 
– истинит. А „да бисте распознали истину, ви располажете само једним знаком: да смицалица није видљива. А то 
је управо једна од тежњи уметности, да јој пође за руком да избрише властите трагове, док је искреност обично 
неспретна (али то није кључна одлика, јер ништа није лакше подражавати него неспретност). Тако ви, не увиђајући, 
захтевате управо оно што је предмет ваших проклињања: уметност”.

Уметност су, у свету Саше Татић, два дома – тамо гдје сам и тамо гдје ми је кућа, два копања темеља, јер се под 
утицајем временских прилика значајна количина земље вратила на првобитно мјесто, прошлости, туђе и своје, 
забележене на фотографијама, документи, постојећи и непостојећи… Стварност, понекад нестварна. Фикција. И 
искреност и истина.”

Владимир Ранковић





Саша Татић рођена је 1991. у Бањој Луци, Босна и Херцеговина. Дипломирала је на Академији уметности 
бањалучког Универзитета 2014. Мастер студије смера Умјетност у јавном простору и Нове умјетничке стратегије 
завршила је 2017. године на Баухаус универзитету, као ДААД стипендиста. Тренутно живи и ради у Берлину, Немачка.

Финалисткиња Henkel Art.Award у 2013. Добитница је неколико награда, признања и грантова у области визуелних 
уметности: 2018. и 2015. Награда жирија за кратки филм на Фестивалу кратког филма ‘60Секунди, у Копенхагену, 
Награда Европске публике на Eurovideo-Videographies 2015. у Лијежу, Награда жирија и специјална похвала за најбољи 
експериментални рад на CTL 59 Секунди, 2015. у Шпанији. Активно учествује на регионалним и интернационалним 
изложбама и фестивалима и уметничким резиденцијама.

Тематику којом се претежно бави у својим радовима базира на властитом искуству, селектујући специфичне 
адаптивне вештине настале у духу потреба садашњег времена. У питању су функционални облици понашања, који 
се конструишу на индивидуалном нивоу, али због своје многобројности и све чешће подударности прерастају у 
масовну појаву која рефлектује одлике савременог транзиционог друштва којем и сама припада.



+ Уторак, 16. април у 2000

Контакт галерија СКЦ-а 

Паралелна реалност   
— Јелена Јелача
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Изложбу је отворила Ксенија Маринковић, историчарка уметности. Изложба је била отворена до 11. маја 2018.
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Паралелна реалност

„У називу изложбе Јелене Јелаче Паралелна реалност, реч реалност указује да су сви присутни елементи утемељени 
у стварном, личном искуству ауторке. Она своје дубоко промишљено искуство стварности уметничким поступком 
трансформише у циљу ангажованог и савременог концепта, испитујући положај јединке у односу на друштво, 
ре(конструисање) идентитета, родне односе али и границе самоспознаје и улогу духовности. Фигурацију артикулише 
на аутентичан начин и креира нову платформу савременог уметничког израза кроз серију сребрних портрета њој 
блиских личности. Ако особа није сама по себи икона, она то постаје у очима и делу уметника: чињеница да су изабрани 
од стране ауторке чини их иконичним саме по себи. Портрете можемо тумачити засебно, док посматрани као целина 
контекстуализују аутопортрет ауторке, који на овај начин представља место пресека. На аутопортрету уметница ради 
током читавог трајања рада на серији, тражећи најближе идеалу сопствено стање које се у самом процесу мења заједно 
са сликом. Сваку промену, фазу у процесу настанка аутопортрета она бележи и потом их представља видео радом који 
је саставни део изложбе.

Јелача портрете и аутопортрете користи као мотив којим изражава дубље транседенталне и друштвено-
ангажоване поруке. Као жанр у уметности, портрет се јавља најпре као израз статусног и симболичког, а тек у доба 
реализма и експресионизма постаје средство за осликавање карактера и психо-емотивног профила портретисаног. 
Портрет се у националној историји уметности јавља у средњем веку (црквени ктиторски портрети српске властеле), 
и потом од 19. века (репрезентативни портрет). У оба наведена случаја реч је о друштвеној, економској, политичкој 
и духовној квалификацији личности портретисаног. Специфичан декор, костим или атрибути део су целокупне 
представе и њима је посвећена посебна пажња. Они посебно дефинишу идентитет како саме особе на слици тако 
и ширег националног и културолошког идентитета у датом тренутку у ком портрет настаје. На овај начин се и серија 
слика које потписује Јелача, посредно може надовезати на традицију портретског сликарства наших простора, у 
намери да се њиме осветле специфични проблеми савременог локалног друштва.

Сликарство Јелене Јелаче често је проткано феминистичким принципима. Уметница и овде проблематизује родне 
поделе улога и велича индивидуалност и право сваке јединике да буде слободна и остварена, супротстављајући 
се доминантним патријахалним вредносним системима. У свету у коме се жени и даље као најзначајнија улога 
приписује материнство, аутопортрет уметнице у дугој црвеној хаљини са свињом у крилу опомиње на овај проблем. 
Свиња је у многим културама па и у нашој, симбол бахатости, нечистоће и стида. Овде је шћућурена безбедно 
на раскошној црвеној подлози (боја крви, страсти, владарке и материце) у пределу препорна, и нежно али смело 
поручује да је женска сексуалност интегрални део њене природе и да не може бити у служби постизања политичких 
и економских циљева. Мотив бурке као препознатљиви симбол исламске културе која је данас најосетљивије место 
преламања вредносних система савремене цивилизације, појављује се на више места у оквиру изложбе. У контрасту 
са високо индивидуализованим портретима, бурка означава санкционисање идентитета тј. тајност лика/личности 
који/а се отркива само ономе ко на њу полаже права.

Интересовање за портрет у раду Јелене Јелаче, представља ауторкино истраживање поливалентне људске 
природе, сопствене и туђе. Непосредно се повезујући са посматрачем кроз поигравање са архетипским митолошко-
бајковитим приказом јунака и јунакиња, ова фантастична сребрна свита има улогу језичких симбола помоћу којих је 
могуће ишчитати читав низ порука. Иако утемељени у стварности, они су пре производ визије него репрезентације, 
која почива на трансцеденталности и вери у снагу човекове способности да се (ре)креира кроз унутрашњу борбу и 
тежњу ка идеалу.”

Ксенија Маринковић, историчарка уметности





Јелена Јелача (1973) из Београда, завршава Факултет ликовних уметности у Београду 1998. где и магистрира 
2000. Излаже групно и самостално од 1994. у земљи и иностранству. Бави се положајем јединке у односу на друштво, 
(ре)конструисањем идентитета, родним односима у контексту културолошке и психолошке димензије.

Доминантни мотив је портрет уз присуство аутобиографских детаља. Промишљање карактера и дар за 
појединости, одраз су интуитивне природе уметнице и доприносе томе да портрете чији је аутор сврстамо међу 
најуспешнија дела ове врсте на домаћој уметничкој сцени.





+ Уторак, 08. мај у 2000

Галерија СКЦ-а 

Још не свиће рујна зора    
— Горан Стојчетовић
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Још не свиће рујна зора
Посвећено мојој јединој љубави, Армији Радости

„Драга моја, трагам за живим светом и светлошћу у модро тамном свету у коме смо заједно...од сумрака до зоре...са 
животињама, вампирима, не људима, сневачима, зомбијима, сенкама и кошмарима, али смо пуни љубави непознатог 
извора...бесконачан свет несвесног живота човека живи у том модрилу... после модрог нема светлости већ тама или наша 
представа обојености смрти...модро је и паралелан свет мог пријатељства са неживим људима који су ме створили...Гете, 
Кле, Јунг, Хесе...они тамо живе...после 20 година модровања (назив моје изложбе у галерији Ремонт, септембра 2017) схватио 
сам да не модрујем (робујем модром) већ сам природно биће које живи у таквом времену и простору...певам Још не 
свиће рујна зора...призивам Гетеовог Вертера...неко и нешто је умрло или је убијено или треба убити...људе, државе, нације, 
цркве, богове, љубав...Преко 20 година се тотално предајем цртању хемијском оловком и налазим се у томе...цртање 
хемијском ми пружа довољну брзину при којој заборавим где се и у каквом свету налазим и пружа ми модре линије 
довољно тамне и неизбрисиве да умирим своју потребу за самоуништењем условљену неком неиспуњеном чежњом 
за Сунцем и светлошћу, такође условљену и неким испуњеним трпљењем зла и надом у бољи живот, срећније људе и 
породично благо...схватио сам да то није ништа друго до самоубијање на рате...овом изложбом се опраштам од тих чежњи, 
трпљења и надања и зато је теби посвећујем јер ће ми требати читава армија радости за пут ка светлости...

Цртежи из ове серије су почели да настају 2016. тако што сам прво дрвеним бојама жврљао по папиру, затворених очију, 
пре спавања, па сам их сутрадан дорађивао хемијском...многи су завршавани после две године од тих првих полусних 
линија...у последњих пар месеци поред жврљања, дрвеним бојама наносим фине обојене површине на папир које одмах 
брутално разбијам грубом четком са разводњеним црним акриликом...након тога све то заједно потапам плавом бојом 
хемијске оловке, потпуно нежним и контемплативним потезима рашчишћавајући те хаотичне површине и опредмећујући 
невидљиве слике и мотиве у мени.

Драга моја Армијо Радости, верујем да ме заправо занима да ли ће мени сванути јер сам у периоду великих животних 
промена, али активним друштвеним животом увиђам да се моје осећање поклапа са колективним па се невољно питам: 
„Да ли ће нам икад сванути и кога и шта ћемо затећи кад Сунце гране, да ли смо већ постали вампири, не људи, да ли 
ћемо поднети светлост и топлину, да ли ће бити снаге за љубав?”

Горан Стојчетовић
17. 04. 2018, Београд

Изложба Још не свиће рујна зора, аутора Горана Стојчетовића, отворена је у Галерији СКЦ у уторак 8. маја 2018. године 
у 20:00. Изложбу је уз присуство аутора отворио и хор СКЦ-а Крагујевачко певачко друштво. Публика је изложбу могла да 
погледа до 31. маја 2018.





Горан Стојчетовић рођен је 15. 7. 1975. у Скопљу (СФРЈ). Дипломирао сликарство на Факултету уметности у 
Приштини 1999. године (СРЈ).

Бави се дубинском асоцијативном уметношћу коју проналази у несвесним и спонтаним изразима кроз цртеж, 
слику, фотографију и перформанс. Последњих пар година се посвећује друштвено-ангажованим акцијама кроз 
које преиспитује психовизуелне садржаје појединаца и група људи са којима се сусреће приликом гостовања у 
различитим срединама и околностима.

Од фебруара 2015. води Art brut studio VMA у Дневној болници Клинике за психијатрију ВМА у Београду, где поред 
ликовних радионица, ради и на теоријском истраживању односа уметности и психологије.

Оснивач је и председник Удружења Art Brut Serbia, главни је и одговорни уредник веб портала www.artbrut-inside.org. 
Запослен као сценограф у Народном позоришту Приштина у Грачаници.
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W

Акценат је на измештању цртежа и графике из класичних, уобичајних оквира преко експериментисања и трагања 
кроз саму тематику радова. Поједини радови су сублимат графике и цртежа у једном решењу чинећи на тај начин 
комбинацију различитих, а сродних техника, уједно преиспитујући односе графика–цртеж, цртеж−графика.

Тематски, у својој основи рад се бави размишљањем на тему људских животних апетита и задовољењу истих 
кроз разчлањивање, сецирање у метафоричком смислу, приказано кроз објекте свакодневне конзумације, глад бива 
преображена у уметност сервирану на тацни или послужавнику. Стварна храна, као и вештачке/крпене замене 
симболично су приказане кроз дивљач. Контрасти грубог и финог, прибор за сечење наспрам крхког Wedwood 
порцелана. Белег – као знак обележавања неке површине, сигнификација је упечатљива, било етикетирано, потписано, 
(графички) утиснуто или једноставно обележено, око животињских глежњева или на полеђини тањира, остаје 
запечаћено на радовима као жиг или картица са празним простором за ново утискивање/исписивање. Портретисање 
приручног материјала представљеног педантно поређаног на послужавнику, улазак у материјализацију до танчина, 
хируршко зашивање и поновно повезивање у целину, јесу карактеристике ових радова који садрже одређену дозу 
естетике видљиве кроз декоративни приказ у виду дезена који су подцртани флоралиним мотивом.

+ Субота, 19. мај у 2000

Контакт галерија СКЦ-а

W   
— Нађа Стаменовић

У оквиру манифестације Ноћ музеја, СКЦ Крагујевац представио је изложбу W ауторке Нађе Стаменовић. 
Изложбу је отворила Сузана Новчић, историчарка уметности, Народни музеј Краљево, а публика је изложбу могла да 
погледа до 4. јуна 2018.





Нађа Стаменовић рођена је у Београду 1983. године. Школу за дизајн у Београду завршила је 2002. године. 
2009. године дипломирала је на Факултету ликовних уметности у Београду, на графичком одсеку. 2015.године 
завршила уметничке докторске студије на истом факултету код ментора Милете Продановића. Члан УЛУС-а од 
2010. године. Учествовала на групним изложбама у земљи и иностранству. Иза себе има 9 самосталних изложби. 
Добитник је четири награде. Тренутно живи и ради у Београду.





+ Петак, 08. јун у 1900

Контакт галерија и Галерија СКЦ-а

Очна тачка     
— Данијела Тасић Цветковић  

Construction of horror     
— Лазар Митровић 

Очна тачка 

„Очна тачка (тачка посматрања) је место са кога се посматрају облици и простор док настаје цртеж.” (Едука, 
Ликовна култура за VII разред основне школе, 2011. година). 

Такво место проналазим у свакодневном распореду обавеза, најчешће на релацији Сомбор − Апатин.  
Место се и премешта, носим га са собом, из собе у парк, из учионице у одмор, из вагона у шетњу.  Са 
места посматрам временске даљине, личне и универзалне. Очну тачку спајам са временском. Удаљене 
приближавам, скорашње удаљавам. Ликовни елементи израњају на површину. Често их потапам, затим 
поново тражим. Измаглице се таложе на самотним местима, и ту чекају светлост, да испаре …

Међусобни однос удаљене времемске тачке и очне тачке остварује се изједначавањем њихових основних 
карактеристика. Тачке су жаришта која осветљавају пут мог погледа.  Садашњи трен се продужава. Место и 
време се изједначавају. 

„А моје око, ко фењер на последњем вагону, још јури иза тих возова”, Проза о Транссибирској железници, Блез 
Сандрар.”

Данијела Тасић Цветковић 

„Чини се да слика настаје поступцима, наносом лазурних слојева који су, час заслони, час окна. Тако 
првобитна информација реалности нестаје и постаје, може се рећи, несавршена имагинација. Зато што се у тим 
слојевима и веловима тек назначених површина назире облик или предео, можда, тако познат. Концепт ових 
слика садржи изразити персонални карактер, који је сагледив кроз вишеслојно значење уметничког израза.”

Радмила Савчић

Construction of Horror 

Након прве самосталне изложбе плаката у Београду, Лазар Митровић се у Крагујевцу представио цртежима.
„Атмосфера на радовима, којима присуствујемо је, најблаже речено, застрашујућа. Имамо утисак да је 

аутор илустровао своје најгоре кошмаре или болесне фантазије. Примећујемо нагомилане антропоморфне 
фигуре, предмете, животиње, удове, полне органе, људски измет и апстрактне форме како заједно интерреагују, 
претапају се, стапају и расипају. Све одише ужасом и тескобом.

Серија цртежа коју обухвата ова изложба, настала је као његова реакција на окружење, у социјалном смислу, 
али и као реакција на одређене људске појаве које нису нужно везане за нашу околину већ постоје и делују у, 
вероватно, свим социјалним заједницама на свету.

Сваког дана смо сведоци разних непријатних ситуација, вулгарности, глупости или злих намера других. 
Често сами умемо друге да излажемо својим проблемима неразмишљајући какве то последице може да 
остави за собом.

Лазарева идеја била је да све негативне манифестације прикаже у потпуности, ослобођене свега што их 
споља камуфлира. Оне су материјализоване, оживљене. Дат им је лик. Све псовке, зле мисли, вулгарности 
и мржње су нешто што сада можемо да видимо пред собом. Оваква намера директног излагања нам даје 
прилику да се суочимо са свим гадостима за које смо, као људи, способни, и да обратимо пажњу на све што 
смо у стању да емитујемо.

Занемаривањем себе и препуштањем живота случају, човек почиње да испољава своје највеће 
одвратности, које могу имати катастрофалне последице по околину у најширем могућем смислу.

Кроз ове цртеже су приказане различите аномалије карактеристичне за људски дух, али искључиво 
везане за оне сегменте бића који су подложни промени и на које човек може да утиче, али на свесном или 
подсвесном нивоу, одбија да се упусти у то.

Да ли је Лазар претерао тиме што је одвратностима дао физички облик и што смо у могућности да их 
видимо? На нама остаје да о томе дамо суд.”

Милорад Котуровић



Данијела Тасић Цветковић рођена у Оџацима 1974. године. Завршава гимназију у Сомбору, а у Београду 
уписује ВШЛИПУ, затим ФЛУ, смер сликарство. Дипломира 2003. године, а 2007. магистрира на истом факултету у класи 
професора Јована Сивачког. Члан је УЛУС-а од 2003. године. Добитница је пар награда за време студирања. Много пута 
учествује на групним, а више пута је и самостално излагала. Са породицом живи у Сомбору, ради у Апатину.



Лазар Митровић (1992) из Пожеге, завршио је Филолошко-уметнички факултет у Крагујевцу 2016. године, 
после чега се школовао на Golden Bee Academy, где су му ментори били Петер Банков, Јури Гулитов и Серге Серов. 
Учесник је на више десетина светских изложби, углавном из области дизајна и модерних визуелних комуникација. 
На светској сцени је активан већ неколико година, док у Србији излаже нешто ређе, али је ипак присутан. Његово 
истраживање је, углавном, везано за психологију, социологију и биологију, али су ти оквири јако релативни.

Основни смисао његових радова се односи на промену као феномен. Он се аналитички бави тим појмом у скоро 
свим својим радовима и даје неку врсту аутономне илустрације на ту тему. 
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+ Петак, 22. јун у 2000

Контакт галерија СКЦ-а

COMPOSITIO STYLORUM     
— студенти Филолошко-уметничког факултета

Изложба студентских радова студијских програма Унутрашња архитектура (ОАС) и Ликовне уметности 
(МАС) Одсека примењене и ликовне уметности Филолошко-уметничког факултета Универзитета у Крагујевцу. 
Изложбу је отворила др Јелена В. Атанасијевић, ванр. проф. Публика је изложбу могла да погледа до 11. јула.
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Compositio Stylorum

„Формирање композиције са аспекта стилског обликовања одувек је било велики изазов за све ствараоце у 
различитим областима уметности. Правила компоновања у уређивању елемената слика и архитектонских склопова 
дефинишу посебне препоруке на основу којих крајњи перцептивни дискурс постиже високе естетске вредности 
склопа. Апстраховано сагледавање радова из различитих уметничких дисциплина – Ентеријера, као архитектонског 
система компоновања, и Ликовних композиција, које могу бити саставни делови поменутих, указује на сличности 
у различитости Стилског компоновања са аспекта квалитета и методике у диспозицији различитих просторних 
ентитета. Елементи, врста, форма, функција и материјализација, указују на различите структуре у поставци и њихов 
посебно дефинисан међуоднос који указује на коначно стилско опредељење.

Истраживањем форме – постављањем геометријског реда и изражавањем формалних квалитета, заједно са 
функцијом – адекватним перформансама и изражавањем простора, постиже се материјализација естетски вредних 
склопова кроз диспозицију елемената. Неопходно је усагласити стилско и ликовно јединство са одговарајућом идејом 
теме, како би се успоставила синхронизација склопова како у архитеконском простору, ентеријеру, тако и на свим 
осталим медијима презентације.

Радови студената студијских програма Унутрашње архитектуре и Ликовних уметности, указују да се правилном 
применом метода компоновања – ритам, контраст, хармонија, равнотежа, пропорције, доминација, акцентуација, 
јединство, уз ауторски рукопис, постиже стилски квалитетно решавање просторних композиција уз уважавања свих 
правила струке.”

др Јелена В. Атанасијевић, ванр.проф.
Данијела Димковић, доцент

Радови студената са студијског програма Ликовних уметности (МАС), предмет Композиција у форми 
Студенти: Јована Васовић, Маја Васовић, Милица Вилотијевић, Касија Миленковић, Матија Сретовић, Славко 

Вулетић, Исидора Јовичић, Маријана Кираљ, Сара Стојадиновић, Марија Вилотијевић.

Радови студената са студијског програма Унутрашња архитектура (ОАС), предмети Стилска унутрашња архитектура 
и Основе пројектовања стилског ентеријера

Студенти: Катарина Милићевић, Јелена Јовић, Александра Самчовић, Марко Аксентијевић, Стефан Тодоровић, 
Данило Милошевић, Јована Радовић, Соња Вукићевић, Невена Вранић, Дарко Васиљевић, Бојан Станковић, Катарина 
Симић, Даница Павловић, Магдалена Стојадиновић, Стеван Луковић, Богољуб Станковић.

+ Субота, 30. јун у 2100

Контакт галерија СКЦ-а

‘АРТиЈА– Радови на папиру 
и од папира     
— I међународно бијенале уметности 

Свечано отварање изложбе и додела награда је уприличена у Градској галерији Мостови Балкана, која је 
била и реализатор бијенала, а изложба је била постављена у још два простора установа које су биле партнери 
на пројекту – Галерији Народног музеја и Контакт галерији СКЦ Крагујевац. Организатор изложбе је био 
Спомен-парк Крагујевачки октобар.





+ Уторак, 11.септембар у 1900

Контакт галерија и Галерија СКЦ-а

ФЕМ и НЕМ      
— Ирена Ковач   

Простор и Ништа  
— Сања Солунац 

ФЕМ и НЕМ

„Све књиге су већ написане, све симфоније компоноване, све слике насликане и представе одигране. 
Живимо на хиљадама година старој културолошко-информационој депонији. Заблуда је да данас уметност 
може деловати на свест као што је то било могуће у предигиталном добу. Свака мисао, слика, реч коју 
употребимо највероватније већ има одређени број прегледа на гуглу.

Шта се у оваквим околностима очекује од уметности? Естетска перцепција интегрални је део човековог 
доживљаја стварности. Ако неко дело делује на посматрача мање или више снажно, упркос свему претходно 
виђеном, проживљеном и познатом, сигурно ће поспешити духовни развој, побољшати комуникацију и 
допринети светском миру.

Ирена Ковач, представница је генерације уметника постдигиталног доба. Она познаје све услове који су 
јој на располагању – приступачност, технолошку зрелост, економску биполарност и друштвену полифонију 
доба у коме живи и ради. Као суверени вид изражавања бира колаж, што је значајно за сагледавање њеног 
рада не толико технички колико концептуално. Реч је о поступку којим се истоветној стварности неприпадајући 
елементи међусобно постављају у заједнички контекст у циљу креирања нових вредносних релација. На овај 
начин ауторка користи и уметнички медиј, па беспрекорну линију цртежа супротставља савршено исполираној 
површини слике у техници уља на платну. Фотомонтажа и сликарски фотореализам су само питање њене 
одлуке јер фантастично влада и једном и другом вештином. Речи могу бити појмови или звуци, зависно 
од уметничке воље. То нас доводи до саме суштине њеног дела која се тиче слободе избора и разумевања 
живота и коначно утицаја који у њему остварујемо.

Речником нашег доба кључни појмови (hashtags) у композицијама Ирене Ковач су: жена, породица, тело, 
игра, хумор, сан, слобода, колорит. Све то је ауторка мајсторски умонтирала у врцав наратив са неодољиво 
привлачном атмосфером која одаје еманциповани шмек старих, добрих времена.

Нема закључка, мисли се надовезују једна на другу као саће, детаљи наговешавају целину која зависи од 
перспективе посматрача. Живот је филм који режирамо сами, уметност је игра на срећу, изложба је отворена.”

Ксенија Маринковић
историчарка уметност

Простор и Ништа

„Ликовни пројекат под називом Простор и Ништа  састављен је од дводимензионалних колажа, затим 
радова у комбинованим техникама и просторним инсталацијама (такође у комбинованим техникама). Радови 
су почели да настају пре много година, углавном за потребе наручених сценографских решења за представе, 
или сценски дизајн за разноразне перформансе, који се у већини случајева никада нису реализовали због 
разних околности (као што су – промена управника/це позоришта или одређене установе, прокријумчарени 
новац за дати пројекат, итд).

 Данас, у мојим приватним просторима, скупине ових радова представљају личну бележницу о односима 
простора и времена у којима стварам, и где започињем свој радни век.”

Временом сам почела да се бавим простором, као уметничком темом, у неколико различитих аспеката и 
медија (приватне и јавне својине; субјективни/објективни доживљај итд).

Колажи и радови у комбинованим техникама, иако дају визуелни дојам о привидној ведрини, јесу омажи 
опустелим, несталим и/или уништеним просторима са специфичним историјама постојања, који остају без 
људи, без публике, због дугачког низа необјашњених околности...”

Сања Солунац



Ирена Ковач рођена је 1992. године у Кикинди. Дипломирала је на Академији уметности у Новом Саду 2015. 
године, на сликарском одсеку. Исте године награђена је за најуспешнији рад из уметничке дисциплине Сликање. 
Активно излагачко искуство започела је још као студент 2013. године. До сада је имала две самосталне и више 
колективних изложби. Међу значајнијим изложбама може се издвојити учешће на 56. Октобарском салону у 
Београду и Неподношљива лакоћа транзиције у Паризу. Такође је учествовала на различитим уметничким пројектима 
у земљи и иностранству. Између осталог, творац је и координатор пројекта Култи(но)вација који се реализовао 2018. 
године. Не желећи да се усредсреди на само један уметнички медиј, она се са једнаким интересовањем бави како 
традиционалном сликарском техником, тако и колажом, фотографијом, видеом, инсталацијом. Чланица је уметничке 
групе СУЕуКИ. Тренутно живи и ради у Кикинди.

Награде: 2015. Годишња награда ликовног департмана за Најуспешнији рад из уметничке дисциплине Сликање; 2016. 
Награда фондације Мали принц за постигнуте врхунске резултате из области ликовне уметности; 2016. Ликовна Јесен 
Награда Фондације 021 у оквиру 10. Фестивала мини филма за видео Изговори



Сања Солунац је интердисциплинарна уметница, рођена 1987. године у Крагујевцу.  Завршила је средњу 
дизајнерску школу; дипломирала основне и мастер студије на Филолошко-уметничком факултету у Крагујевцу, на 
Одсеку за примењене уметности. Била је стипендисткиња Фонда за младе таленте Републике Србије. Реализовала 
је три самосталне изложбе, и од 2008. године до данас била је учесница на преко тридесет групних изложби у 
земљи и иностранству, уметничким и друштвено-ангажованим пројектима.



+ Уторак, 9. октобар у 2000

Контакт галерија СКЦ-а

Проширени предео 
(видео инсталације)    
— Немања Лађић
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Проширени предео

„Кроз поступак архивирања добијамо низове информација које се у зависности од контекста могу тумачити на 
различите начине. Чак и ако један архив чини низ истинитих података, то не гарантује веродостојност наратива који 
може да настане интерпретацијом тих чињеница. Изложбу Проширени предео чине видео радови базирани на 
архивима кратких снимака истог или сличног мотива, који су заједно део једног општег предела, односно окружења 
заснованог на јединственом току информација. У оквиру физичке материјалности призора, снимци се комбинују, 
акумулирају и доводе у различите контексте. Тиме се физички, аритметички простор проширује ка нематеријалном 
простору тока информација.

Радови  Spieluhr и Papierschnitzel су базирани на статичним сценама, на низу слика као својеврсном архиву. У 
оба рада слике се интерепретирају тако да од њих настаје нови скуп информација, колажирајући делове кадра или 
преводећи светлосне акценте у звук. У оба рада је присутно увођење покрета у статични материјал, кретање са лева 
на десно, које сугерише механизам ишчитавања информација, односно почетак њиховог трансформисања у нови 
наратив, архив или други медиј.

У раду Squares, са друге стране, материјал који се ниже пред посматрачем чине динамични видео снимци 
градских тргова, који прате погледе имагинарних посматрача. Акумулација и архивирање фрејмова видеа по 
одређеном систему, па чак и појављивање грешака у структури простора, представља активан процес који се одвија 
непосредно пред посматрачем у галерији. Видео инсталација Factory такође је заснована на процесу акумулирања 
визуелних информација. Она заокружује једну целину дигиталних призора и даје им симболичан тон, јер је простор 
напуштеног фабричког комплекса приказан кроз настајање и нестајање светлосних записа, а могућност сагледавања 
целине зависи искључиво од наше способности да склопимо целину тренутно расположивих информација.”

Немања Лађић 





Немања Лађић је рођен у Београду 1984. Дипломирао је на вајарском одсеку Факултета ликовних уметности 
у Београду 2009. у класи проф. Мрђана Бајића, а 2011. завршио Трансмедиа програм на Синт Лукас универзитету у 
Бриселу. Излагао једанаест пута самостално и учествовао на четрдесетак групних изложби и фестивала, међу којима су 
Простори одступања (Салон Музеја савремене уметности, Београд), 8 начина да се превазиђу простор и време (Салон 
МСУ), Image Talks (Old Jail, Хаселт, Белгија) и други. У својим видео инсталацијама користи првенствено различите архиве 
снимака, где кроз комбиновање елемената истражује утицај савремених средстава комуникације на доживљај времена 
и простора, као и релативност процеса опажања у контексту технолошки условљеног, дигиталног света.
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Љубавни цртежи

„Свој ликовни дар Горан Димић је обилато користио радећи у адвертајзинг агенцијама, а као графички дизајнер 
је, сигурно, оставио значајан траг, најпре у Београду, а затим и у Будимпешти, у коју се преселио деведесетих 
година двадесетог века и где је учествовао у маркетиншком обликовању мађарске посткомунистичке сцене. Ово је 
важно поменути из више разлога: у првом реду, да би се истакао сведени ликовни језик у дефинисању форме као 
носица поруке. У пропагандној индустрији посебно успешнима сматрају се радови који, иако жанровски одређени, 
успостављају оригинално и ново ликовно читање и самосвојну естетику. Није мали број плаката Горана Димића 
о којима се може говорити на овај начин. Међутим, тема овог текста није још једна успешна рекламна кампања. О 
његовој дугогодишњој пракси било је речи због серије еротских цртежа. Формалну анализу карактерисале би управо 
особине које су поменуте као део занатског умећа Горана Димића. Тај поглед на цртеже дефинише сведеност израза 
и јачина поруке или комуникативности рада. Занимљива је чињеница да садржај није дефинисан самом темом, 
њеном шкакљивошћу, експлицитношћу или пак, једноставношћу. Цртежи су производ снажног интимног доживљаја 
који је надрастао поље страсти као примарно осећање и наставио да траје као емоција. Та трансформација чини ове 
цртеже интересантним новом погледу непристрасног посматрача. Горан Димић успева да се постави изван догађаја, 
да буде и учесник и посматрач да би у цртежу оживео главни тренутак интимног јединства и тако га продужио у 
линији времена. Валовита контура линија, међутим, не исејава вртлог страсти, на шта би упућивало њено таласање 
у формирању облика. Настали призор успоставља хармоничан и уједначен ритам који је невидљиво присутан на 
сваком новом цртежу. Та вибрација није експлицитно видљива, али је реално присутна, можда као присуство које 
призор страсти претвара у трајно осећање које оставља важан траг у души. Ова интимна исповест Горана Димића 
оставља утисак насушне потребе аутора да сачува актере љубавне драме од њих самих, да отвори могућност да 
избегну опасности, да умакну животу и нестајању. Сплет линија који само наговештава облике, простире се као мрежа 
или стварни покривач за омамљене љубавнике. Управо ово умеће да се дислоцира, да се сагледа изван себе, али да 
истовремено буде у игри и ван ње, аутора уводи у поље креације, а цртеже упућује ка посматрачу, отварајући питања 
која су општа исто колико су и лична. На овај начин су и порука и ликовно, цртачко умеће само средства да се буде што 
истинитији са собом и са оним што се зове други. Унутрашња испитивања су једна од суштинских тема уметности, оно 
без чега она готово да не може, лична молитва са непредвидивим резултатом. У сваком случају, узбудљива авантура!”

Драгица Вуковић,
историчарка уметности  

+ Четвртак, 11. октобар у 2000

Галерија СКЦ-а

Једноминутни танго   
— Горан Димић 

Изложба и промоција књиге цртежа 



Горан Димић рођен 1963. године у Крагујевцу у коме је завршио основну школу и Гимназију, после које је 
студирао графику на Факултету примењених уметности у Београду. Прву самосталну изложбу имао је 1980. године, 
када су у крагујевачком Дому омладине изложени његови цртежи и карикатуре. Пре те изложбе, уметнички се 
оглашавао постављајући радове у облику плаката и илустрација на улицама и објављујући их у штампи. Оснивач је и 
члан миџ-медијалне групе ТоФризуре са којом, а под патронатом Биљане Томић, излаже у београдском СКЦ-у од 1985. 
до 1988. године. У то време, такође се бавио графичким дизајном омота за плоче и разних новина и магазина. Заједно 
са Александром Денићем под именом Димић&Денић 1991. године отворио је сада већ антологијску изложбу Из живота 
веверица у Срећној галерији, коју је тада водио Славко Тимотијевић уз кураторску бравуру Дарке Радосављевић.

Од 1992. године живи у Будимпешти и претежно се бави рекламама, у којима се труди да оствари врхунски 
уметнички доживљај. У тој области је више пута награђиван, мада оберучке прихвата и учешће на групним изложбама. 
Године 2003. у будимпештанском Павиљону савремене уметности Mucsarnok излаже инсталацију Последњи дан 
Мађарске монументалних димензија. Инсталацију 11. септембар – миран сан изложио је у Raday галерији 2005. године. 
Активан је и као перформер – у Великом парку у Крагујевцу 2004. године изводи перформанс Престанак грејне сезоне, 
чиме почиње редовније уметничко деловање у родном граду. Започиње успешну сарадњу са Народним музејом у 
Крагујевцу и кустосом Татјаном Милосављевић, која резултира изложбом Примавера ’66, 2005. године. Следе Филмски 
фестивал 2006. године, затим, исте године, поставља инсталацију на згради поште Карта Четвртог рајха. Године 2008. 
постављена је изложба графика Графити детињства у салону Народног музеја.



Године 2009. излаже цртеже Портрети Нишчих у клубу Видосав писца Видосава Стевановића у Ботуњу, а 2010. 
графике Горан и Вук, које су инспирисане народним пословицама, у Етно кући Народног музеја у Крагујевцу. У пролеће 
2011. излаже Ситне колаже у београдској Ремонт галерији. У пролеће 2012. године у Београду, на Дорћолу, организује 
Пролећну јагму Горана Димића, приликом које допушта отимачину својих дела од стране посетилаца изложбе. У августу 
2012. отвара Црквицу у клубу Видосав у Ботуњу са два монументална рада (150x320цм), која третирају два суштинска 
догађаја у хришћанској вери: рођење и васкрсење. 

У пролеће 2014. године организује још једну Јагму Горана Димића у КЦ Град у Београду, а на истом месту, 2016. Године, 
даје Омаж Виктору Вазарелију поводом 110. годишњице његовог рођења. У оквиру Арсенал Феста, јуна 2014. отвара 
изложбу плаката 3х3 (ЕКВ, Партибрејкерс и Електрични оргазам) у Дому омладине, Крагујевац. Године 2017. отвара Дуван 
изложбу у Монк’с бару. Потом у септембру отвара изложбу насловних страна у Галерији Народног музеја у Крагујевцу 
када су изложене 124 насловне стране за 10 година постојања месечника ФИЛТЕР.

У октобру исте године, у Будимпешти отвара изложбу: Сусрет Кита Херинга и Казимира Маљевича код Горана Димића у 
Галерији Lénia. Током 2018. године наставља излагачку активност изложбама: Пролећна Јагма Горана Димића (треће издање) 
у Салону Бранка Петковића, Београд, 2018. у априлу, и 12 плаката – бендови које би Горан Димић волео да види на Арсенал 
Фесту, Дом омладине Крагујевац, јун 2018. ПОП иконе (радови су транспоновани у QR кодове и доступни посетиоцима путем 
мобилних телефона), Мали ликовни салон Крагујевац, август 2018. С радошћу учествује на ликовним колонијама, активно 
снима кратке филмове и објављује стрипове у штампи. Члан је УЛУПУДС-а и његовог мађарског еквивалента МАОЕ-а.



+ Недеља, 21. октобар у 2000

Галерија СКЦ-а

Mail Art   
— Стална галерија антиратне дигиталне уметности 
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Традиционална изложба Сталне галерије антиратне дигиталне уметности, која је отпочела као мејл-арт позивна 
манифестација, да би еволуирала у колекцију антиратних радова које уметници сами шаљу, била је отворена и 2018, 
по једанаести пут, у уобичајеном термину – 21. октобра.

Идеја да се у Крагујевцу, у време Октобарских свечаности, одржава једна оваква манифестација савремене 
ангажоване уметности, континуирано наставља да живи и да се развија.

На тај начин, хуманистичка антиратна порука упућена како крагујевачкој, тако и широј јавности, има за циљ да се 
истина и опомињућа порука трагедије која се догодила у нашем граду, посеју по свету.



+ Уторак, 6. новембар у 2000

Контакт галерија СКЦ-а 

Иза ентузијазма    
— Неда Ковинић
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„Пројекат Иза ентузијазма истражује ону енергију, која као замајац покреће и врти коло производње уметничког 
рада, без продукцијске и институционалне подршке, полазећи од тога да сви аспекти савременог рада већ унапред 
рачунају на ентузијазам. Кључне речи данашњег тржишта рада, како видљивог, тако и невидљивог (иматеријалног), 
покрећу крајње ресурсе – саму људскост, жеље, осећања, страсти, хтења, животне аспирације. Речи као што су 
умрежавање, размена, комуникација, искуство, стицање новог знања и бесплатно усавршавање, међутим, углавном 
су мобилизатори волонтерског рада – рада из ентузијазма. Ентузијазам је присвојен у домен капиталистичке 
експлоатације.

Шта је онда иза ентузијазма, уколико је ентузијазам норма? Шта је стваралачки покретач? Пројекат Иза ентузијазма 
покреће и покушава да понуди неке одговоре на ова питања.

Иза ентузијазма је мултимедијски пројекат који укључује актере независне и самоорганизоване уметничке сцене. 
Пројекат окупља и повезује уметнике плеса и перформанса који се баве само-изразом и експресијом, пре свега кроз 
технике јапанског Буто плеса који је својевремено увео слободнији приступ покрету, омогућујући играчима да изразе 
успавано искуство у својим телима, како индивидуално тако и колективно. Буто се у историјском смислу повезује са 
уметничким одговором на катастрофу, конкретно на трауматско искуство атомске бомбе. Једна од карактеристика 
експресивних форми плеса, чија је Буто крајња радикализација, је претпоставка да се плес не одвија за поглед другог, 
већ да представља израз унутрашњег. Плесачи трагају за просторима Иза ентузијазма.

Перформери и плесачи се појављују у галеријском простору и као носиоци фиктивне модне линије бренда 
Иза ентузијазма, који је настао на основу интимног истраживања независне сцене модних дизајнера у Београду. 
Неколико разговора са дизајнерима и кројачима изложени су као гласови реалног живота и документи о реално 
проживљеном. Речи уцртане у костиме – Wоrk, I’m Tired, Solidarity, Soft, Radi-Radi, Je suis riche et calme (Ја сам богат и 
смирен) – фреквентно су се појављивале у истраживачком процесу и постале нешто попут парола на телима која 
стоје или се крећу. Бренд Иза ентузијазма је оквир сопствене производње окренуо на споља, попут сендвич-човека 
који би носио пароле о писању парола и продавању сопственог тела као излога.

Процес извођења је обухваћен цртежима који приказују различите истраживачке сцене. Иако се сваки од њих 
може појединачно посматрати, цртеж се овде појављује не као објект са ауром, већ као белешка у простору, као 
сегмент просторне инсталације или део колажа у којем оперишу жива тела плесача који су учествовали у овом 
пројекту Из ентузијазма.”

Јелена Весић, независна историчарка уметности, 
кустоскиња и предавачица





Неда Ковинић (1975) је дипломирала сликарство на ФЛУ и дизајн ентеријера на ФПУиД у Београду. Тренутно 
на докторским студијама на ФЛУ у Београду. Излагала од 1996. на самосталним и групним изложбама у земљи 
и иностранству. Бавила се амбијенталним инсталацијама и видеом са првим самосталним изложбама у СКЦ-у, 
формирајући уметничке основе на трагу концептуалне уметности. Од 2002. живела је нешто више од деценије у 
манастиру у монашко-спиритуалној пракси, где се и даље бавила видеом, фотографијом, сликарством, цртежом. 
Излагала је на више самосталних и групних изложби у земљи и иностранству: Велика галерија СКЦ-а у Београду, 
Бијенале младих у Вршцу, Октобарски салон у Београду, Музеј Захета у Варшави, Ремонт галерија у Београду, Летња 
академија у Салзбургу…

Ова изложба је докторски уметнички пројекат, изведен претходно у позоришту у СКЦ-у у Београду.
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„Циклус калиграфија и калиграфских цртежа обједињених под називом Осињак, аутора Лазара Димитријевића, 
настаје као реакција на бег од типографски и технички прочишћених и беспрекорно сложених текстова. Изложбу чине 
радови на папиру, тематски прожети порукама које указују на индивидуалне слабости, моралне мањкавости и мрачне 
социолошке истине, сажете у цитатима Ј. Дучића, М. Селимовића, Ф. Достојевског, А. Жида и других аутора. Коришћено 
калиграфско писмо је латинични и ћирилични хуманистички курзив, експресивног стила.

Уметник је, бавећи се овом темом, скренуо пажњу на јединствену, иманентну позицију, о највећој могућој 
близини између чинилаца овог двочланог израза, уметника-писца (калиграфа) и његовог дела. Оно што, пре 
свега другог, одваја уметника-писца од осталих протагониста писања о уметности, јесте управо то непосредно 
искуство конкретне уметничке праксе, прављења, произвођења уметности, наиме искуство специфичних и тако 
различитих радних, обликовних поступака у медију слике. Сам назив изложбе Осињак означава стадијум извесне 
рационализације уметничког искуства, помак од претежно интуитивног, имагинативног, чулног, осећајног, ка свесном, 
рационалном, дискурзивном, али као таква, иновативна, наилази на препреке. Осињак је заправо нездрава средина, 
осуђујуће потрошачко друштво, лишено сваког облика компромиса. Судећи према текстовима које је аутор одабрао, 
уметник постаје следбеник сопствених инстинктивних, нагонских, несвесних или ирационалних порива, и он на тај 
специфични начин, указује на проблеме у друштву.

Свођењем колорита, појачана је драматичност чиме је акценат стављен на гестуални израз и текстуру сачињену 
од мање или више апстракованих графема који граде цртеж. Користећи се графигумом, лавираним тушем и широко 
подрезаним челичним пером као алатом, добијени су и калиграфски негативи интензивираног контраста и текстуре 
на слојевитим деловима цртежа. Калиграфски исписи (цитати) су промишљено упарени са цртежима, тако да могу 
чинити диптих, или функционисати као самостална целина.

Овако експресивна калиграфија, уздигнута до највише и најосетљивије тачке, на којој се испољила и њена снага, 
постаје подвргнута сериозном искоришћавању у утилитарне сврхе. На овај начин аутор, не само да успева да 
калиграфију одржи на креативном и проблемском нивоу уметничке праксе, већ експресионисктичким маниром, 
задире у проблематичне сфере друштвеног укуса.”

Александра Димитријевић
историчарка уметности

+ Уторак, 20. новембар у 2000

Галерија СКЦ-а

Осињак   
— Лазар Димитријевић

Изложбу је отворила Александра Димитријевић, историчарка уметности.





Лазар Димитријевић је рођен 1981. године у Бајиној Башти. Дипломирао на Филолошко–уметничком факултету 
у Крагујевцу 2008. на Катедри за графички дизајн. Од 2008. до 2013. године је уметнички директор Dizajn studija BOX 
у Крагујевцу. Oд 2008. године је на ФИЛУМ-у сарадник у настави, а након две године и асистент на предметима из 
области Писмо. 2014. године стиче наставничко звање доцент, од када држи наставу на предметима Калиграфија и 
Типографија. Аутор је преко 40 типографских писама и учесник на преко 40 групних и самосталних изложби у земљи и 
иностранству. Добитник је међународних признања, а неки од његових радова публиковани су од стране реномираних 
издавача као што су Rockport, Communication Arts, ZEIX и Design House. Члан је УЛУПУДС-а од 2010. године. Посвећен писму 
и калиграфији, живи и ради у Крагујевцу.

Изложба је била отворена за посетиоце до 7. децембра 2018.



+ Уторак, 11. децембар у 2000

Галерија СКЦ-а 

Лако је бити...     
— Бојана Стаменковић
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Изложбу је отворила Марија Радош, историчарка уметности.
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Лако је бити…
Визуелно промишљање о јавном и приватном, у брдовитим и руралним деловима Балкана

„Лако је бити мушкарац, а бити жена је тешко”, реченица је коју изговара Хајдар, једна од најстаријих Вирџина на 
простору северне Албаније, у документарном филму Последње балканске Вирџине, у продукцији Vice Србија.

Појам Вирџина се у мом животу појављује крајем протеклог столећа, упознавањем са истоименим филмом 
редитеља Срђана Карановића, снимљеног 1991. у Југославији. Прича описује Стевана, младог наследника породице 
која је уклета због тога што има превише женске деце. Стевана сопствена породица осуђује да живи као дечак, иако 
је рођен(а) као девојчица. Његова породица заправо прати обичај заклетих девица (виргина или тобелија) како би 
избегла осуду друштва због тога што има искључиво женско потомство. Различити су разлози постајања Вирџине, 
а случај Стевана из поменутог филма је само један од њих. Она може бити и из чисто личних побуда, у случају 
када младе девојке не поседују идентитет пола и рода са којим су рођене. Такође, има примера да из жалости за 
изгубљеним партнером жене остају заветоване Вирџине, док може бити и бекство од уговореног и нежељеног 
брака. Оне се тим чином заветују на вечно девичанство, што их одваја од категорије жене, не доводи у категорију 
мушкарца, али засигурно ствара могућност за трајно искључивање из обавезе жене. Статусом Вирџине, жене 
засигурно добијају слободу кретања у јавној области, а не приватној, скривеној области женског живота. У свим 
овом примерима анализирам патријархалну ситуацију у брдским руралним пределима балкана: северне Албаније, 
Косова и Црне Горе, за које се феноменологија Вирџина везује. Писани документи сведоче да је постојање феномена 
забележено од 1860. године, а у документарцу недавно снимљеном од продукције Vice, уочавамо да их има и даље, 
наравно у знатно мањем броју него пре, али да су засигурно најстарији трећи род европе.

Визуелни речник којим транспонујем овај феномен у ликовни говор се служи елементима који симболично 
приказују приватну и јавну област у животу једне жене/мушкарца/Вирџине. Заснован је на мотивима кршовитих 
предела Балкана, као симбол јавног, те слободног кретања једне особе. Као промишљање о начину живота у 
забаченим местима и патријархату који је у њима и даље присутан. Изабрани мотив изводим медијима који су 
традиционално везани за женске ручне радове и приватну сферу њеног живота: вез, шивење, батик фарбање 
текстила, декоративно осликавање тканина, игле и кухињске крпе. Тиме се ове две области преплићу, замућују и 
постављају упитим позиције рода и пола, које је у примеру Вирџине друштвено исконструисан.”

(У овом тексту се служим информацијама пронађеним у научним радовима Сузане Милевски, Предрага 
Шарчевића и Марка Кокотеца; филмовима Вирџина, Срђана Карановића и Последње балканске Вирџине, Vice Србија).





Бојана Стамековић рођена 1986. у Чачку, а последње четири године живи и ради у Бечу. Визуелна уметница, 
кустоскиња, културна радница и активисткиња у пољу женских права. Након дужег боравка у невладином сектору 
српске независне културне сцене, тренутно студира и ради као културна менаџерка, у тиму пост-дипломског Мастер 
програма ECM  – educating/curating/management на Универзитету примењених уметности у Бечу.

Њену уметичку праксу већ две године заступа и презентује галерија Schleifmühlgasse 12-14, у Бечу. Као кустоскиња 
добија 2018. године стипендију Graduates уметничке организације Das weisse haus у Бечу, за позицију организаторке 
и кустоскиње у наведеном удружењу, а финансирану од стране Phileas – A Fund for Contemporary Art. Године 2011. 
дипломира на Факултету ликовних уметности у Београду, на Одсеку за сликарство. Исте године, заједно са колегиницом 
Јеленом Фужинато (БиХ, Берлин), оснива уметничку групу Rouge у којој испитују проблеме пола, статус жена, идентитета 
и поље миграције рада. 2012. године започиње уметничке докторске студије на Универзитету уметности у Београду, у 
класи професора Милете Продановића, са ужим интересовањем за феминистичке партиципативне пројекте у пољу 
визуелних уметности. У својој уметничкој пракси учествовала на преко 60 изложби на територији Европе и имала 11 
самосталних изложби у Србији.
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Књига говори о посвећености нашег ваздухопловног аса, борца Друге шпанске републике, револуционара и 
југословенског репрезентативца Душка Поповића. За њега су знали Барселона и Париз, La Pasionaria и Орвел, београдска 
полиција и Тито, Абвер и КГБ, али све о њему било је обавијено велом тајне. У књизи се преплићу десетине гласова 
Поповићевих савременика, који приповедају причу о једном од најхаризматичнијих и најзагонетнијих људи.

Александар Новаковић је рођен 1975. године у Београду. Пише романе, драме, афоризме, песме и кратке приче. 
Дипломирани историчар и драматург, доктор наука о драмским уметностима из области студије позоришта. Драме: 
Систем (Народно позориште Ужице, 2001), Зуби (Српско народно позориште, Нови Сад, 2004), Аладинова чаробна 
лампа (Пинокио, Београд, 2007), Наш човјек (Херцегновско позориште, коаутор, 2008). Збирке драма: Блискост (Светозар 
Марковић, Зајечар, 2006), После Утопије (КЦ Краљево, 2009). Књиге афоризама: Пиј Сократе, држава части (Матица српска, 
Нови Сад, 1998), Неће моћи (Алма, Београд, 2006), Мало ли је? (Алма, 2011). Романи: Глечер (Дерета, Београд, 2007), Келтска 
прича (Мали Немо, Панчево, 2008), Два у једном (Мали Немо, Панчево, 2009), Вођа (ВБЗ, Загреб, 2010). 

Награде: Јосип Кулунџић за изузетан успех на пољу драматургије (2004), друга награда Радио Београда за радио-драму 
(2003), прва награда Радио Београда за документарну радио-драму (2011), Вибова награда (2001) и Златна кацига (1997) за 
сатиру. Добитник је републичке награде за најбољи драмски текст за луткарско позориште (2007). Добитник је театролошке 
стипендије John McGrath, Единбург, УК (2007). Добитник је награда часописа Улазница: прве за причу (2003), друге за есеј 
(2004) и друге за причу (2005), Мали Немо за роман (2008), ВБЗ за најбољи роман на БХЦС језицима (2010).

 У програму су учествовали: Александар Новаковић, aутор и Саша Ћирић, књижевни критичар

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

+ Среда, 24. јануар у 2000

Контакт галерија СKЦ-а

Глориоса 
— Александар Новаковић



+ Среда, 31. јануар у 2000

Контакт галерија СKЦ-а

Мртав ‘ладан и без ноге 
— Милорад Милинковић

СКЦ Крагујевац и СКЦ Нови Сад су крагујевачкој публици представили нови роман Мртав ‘ладан и без ноге, Милорада 
Милинковића, у среду 31. јануара у 19:00 у Контакт галерији СКЦ-a.

О књизи су говорили: Милорад Милинковић, аутор, Немања Вуковић, СКЦ Нови Сад, Ненад Глишић, водитељ
Роман Мртав ‘ладан и без ноге смештен је у не тако давну 1980. годину, где главни јунак романа Лазар служи војни 

рок у Љубљани, на стражарском задатку је испред болничке собе Јосипа Броза Тита. Одатле почињу сви заплети и обрти 
типични за Милинковићев опус.

Милорад Милинковић је режисер, сценариста, писац, гитариста, певач, DJ, фудбалски коментатор… Рођен и живи у 
Београду. Најпознатији је по филмовима: Мртав ‘ладан, Потера за Срећ(к)ом, Читуља за Ескобара, Здухач, Пети лептир и 
Патуљци са насловних страна. Први роман му је био Фантом трамвај, те му је Мртав ‘ладан и без ноге други. Нада се и 
трећем, ускоро…
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„Бојан Марјановић је у свом роману успео постићи то да се величина приче очитује управо у одсуству епохалности. 
Не само што је на тај начин демонстрирано ванредно списатељско умеће, него се и сама литерарна намера доимље 
субверзивном у односу на доба када сведочимо препороду „великих нарација” и припадајућих категоричности. Ради 
се утолико о најфинијем прозном ткању, о минуциозном, стилски избрушеном поступку преко којег Марјановић – 
комбинујући три наративна гласа – нема тек амбицију расветлити „нијансе стварности”, него нас упутити на то да изван 
нијанси стварност и не постоји, с тим да једну од важнијих чини сама литература. Својеврсна анатомија љубави уједно 
је анатомија друштвене свакодневице, с низом проницљивих есејистичких пасажа о многочему – од балканске верзије 
капитализма, преко мушкога доживљаја писоара, па до дирљивог описа Београда – али и јунакињом која елегантно 
и самосвесно тумара између два света, фиктивног и фактичког, подсећајући нас све време на то да литература јесте 
стварност. Ову то не чини мање бруталном. На готово свакој страници овога романа у позадини потмуло бруји насиље, 
системско и индивидуално, најчешће као слутња и стална претња, а каткад и кроз „живи наступ”, као да је ритам живота 
дефиниран (и) асортиманом свакодневних окрутности. Децидираних закључака и коначних истина, рекосмо, нема, осим у 
оцени да нам Бојан Марјановић својом прозом доноси снажну књижевност.” 

Виктор Иванчић

Бојан Марјановић (Ужице, 1990), дипломирао је новинарство на Факултету политичких наука у Београду. Објавио 
је књиге поезије: Политика, Порнографија, Поезија (Књижевна радионица Рашић 2015) и Између два рата (Књижевна 
радионица Рашић, 2016)

Добитник је НИН-ове стипендије за роман у настајању за 2015. годину, као и награде Лаза Лазаревић за необјављену 
приповетку за 2013. годину. Приче, песме и есеје објављивао је у периодици. Живи у Београду и ради као уредник у 
магазину Лице улице, а новинске текстове и књижевну критику објављује у медијима широм Србије.

+ Среда, 07. фебруар у 1900

Кутија шибица СКЦ-а

Сутра ћемо  
— Бојан Марјановић

Двоје лесковачких песника, и не само песника, представило је свој рад у току једне вечери. Два аутора, три књиге, два 
књижевна облика рода – поезија и афоризми, све на истом месту и у исто време, у СКЦ-у Крагујевац.

 Андријана Митровић, рођена у Лесковцу 1980. године. Објављивала у периодици и колективним делима. Збирка коју је 
представила Путоказ за луталицу је њена прва самостална књига.

 Зоран Јовановић, како сам каже, рођен је у прошлом веку. До сада је објавио три самосталне књиге, две збирке стихова 
и збирку сатиричних дела. У Крагујевцу је представио своју збирку песама Нада и књигу сатире Прст судбине.

+ Субота, 10. фебруар у 19 00

Контакт галерија СКЦ-а

Лесковачки песници 



Већ једанаесту година заредом, у СКЦ-у одржано je вече посвећено љубавној поезији и том приликом дата је 
могућност свим љубитељима љубавне поезије да на вечери отвореног микрофона узму учешће и тиме дају свој 
допринос обележавању Дана љубави.

+ Уторак, 13. фебруар у 2000

Кутија шибица СКЦ-а

Вече љубавне поезије 

Сви главни јунаци Новчићевог приповедања своде се на једног, тоталног губитника у времену и простору, људску 
рушевину која тумара постапокалиптичним губилиштем у очекивању дефинитивног краја по неким одозго задатим 
правилима, у нечему што се животом више и не зове, можда само одлагање задате и неминовне смрти, која би могла да 
донесе олакшање.

Усудувши се да на овај начин зарони, или бар загребе у ово ђубриште паланачке егзистенције у транзицији, Новчић 
нам је показао да нисмо једини који то тако виде, ако се уопште усуђују да гледају, нити смо душевно лабилни ако и ми 
то сагледавамо исто или слично. А све што није слично или истоветно са пишчевим ставом или је самозаваравање или 
последица прихватања метода овладавања колективном свесношћу, пристајања на глупост и саглашавање са обманом 
као један од најсигурнијих начина преживљавања у тоталитарном и потпуно обезљуђеном друштву.

Иван Новчић рођен је 1972. године у Краљеву. По струци је инжењер пољопривреде за сточарство и професор српског 
језика и књижевности. Пише поезију, прозу, есеје и бави се филмском критиком. Своје радове објављивао је у часописима: 
Кворум, Бдење, Сизиф, Липар и Новом филмографу. Добитник је награде Тома Радосављевић (2015) за најбољи есеј. На 
књижевном конкурсу Андра Гавриловић (2016) прича Рупа од храстове коре уврштена је у зборник Црте и Резе VIII, а прича 
Казна и злочин у зборник крими прича Затворена књига криминала (2017). До сада је објавио следеће књиге: Ампутација 
душе (2003) поезија, Шифарник страдања (2008) поезија, Емир Кустурица: поетика порицања смрти (2016) студија.

+Среда, 21. фебруар у 1900

Кутија шибица СКЦ-а

Срем и Суматра   
— Иван Новчић

Учешће чланова Књижевне радионице СКЦ-а на манифестацији Дани крагујевачке књиге и представљање издања СКЦ-а

+ Петак, 23. фебруар 
Народна библиотека Вук Караџић 

Дани крагујевачке књиге  



У контексту недавно покренутог Унутрашњег политичког дијалога о Косову, који иако тежи својеврсном консензусу 
пропушта да укључи бројне релевантне теме и актере, ове дискусије баве се историјом и комплексним карактером 
актуелних политичких стања, ситуација и њихових постојећих и могућих тумачења. Дискусије, које се неминовно осврћу на 
српско-албанске односе кроз историју да би их разумеле у савременом контексту, као повод користе ново издање књиге 
Петрита Имамија Срби и Албанци кроз векове, која је као донација Фонда за отворено друштво дистрибуирана у већи број 
јавних и универзитетских библиотека у Србији.

 
Дијалог међу дијалозима
Косовско питање, социјално и/или национално питање?

На другој дебати, која је одржана у Студентском културном центру у Крагујевцу, покушали смо да размотримо 
савремене и историјске односе између и унутар Србије, Косова, Југославије, Европе и света, у светлу историје и 
актуелности економских и социјалних политика и криза, те њихове интеракције са дефинисањима, разумевањима и 
историјама националног питања. Повод за овакав тематски фокус је и чињеница да у књизи Петрита Имамија има 
неколико важних цитата из Радничких новина, које као да једине у свом времену, на јасан и доследан начин анализирају 
социјалну, економску и политичку ситуацију Косова, Србије и Југославије, а тиме и политичке кризе које из ње произилазе. 
Други важан историјски извор може бити анализа парола на демонстрацијама на Косову 1981. године од стране Бранка 
Хорвата у књизи Косовско питање, који је на светло дана изнео њихов, у почетку доминантно социјално-политички а не 
национални и свакако не контрареволуционарни карактер, како су демонстрације проскрибоване и задуго тумачене од 
стране политичког и медијског апарата пост-титоистичких власти. На крају, од значаја за тему дебате су и штрајкови рудара 
Трепче као и демонстрације пред Скупштином Југославије 1989. године, у којима су континуирани социјални протести 
радништва и њима иманентни класни сукоб преусмеравани маневрима врхова политичког и синдикалног руководства на 
националне теме и сукобе.

У разговору који је имао форму дијалога између теоријских становишта и практичних искустава, учествовали су: Тома 
Николић (раднички активиста), Нада Новаковић (социолог), Ноа Треистер (теоретичарка и активисткиња) и Ненад Глишић 
(културни радник).

+ Среда, 07. фебруар у 1900

Кутија шибица СКЦ-а

Дијалог међу дијалозима   
— REX у гостима 
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„Вукадиновићева уметност певања допире из спонтаног, а опет и увезаног у филозофски дискурс у коме се синтетизује 
реално и надреално, а духовно и непорециво. Његова аутопоетичка изјава дата на почетку овог згуснутог емоционалног 
тока сугерише његов став о времену у прошлом и будућем, у којима се по неприкосновености смењују самотни и самртни 
часи, о чему је и Филип Вишњић на особен начин уз јек гусала зборио, а Вукадиновић апострофирао њихово оглашавање 
из, како каже, прекораченог народа, пред кривинама и злом.

Познаваоци његовог богатог књижевног опуса запазили су његово непрестано залагање за нова правила у 
разумевању књижевности, поступак њеног настајања, читања и сабирања оних аргумената који ће бити одрживи на 
дужи рок. У његовој поезији, те и у овој посвети Вишњићевом праху, он надраста искуства авангарде, инсистира на 
дезинтеграцији наизгледног јединства и сугерише мноштва нас у нама, саборност потпуног несагласја у коме би 
појединац очас могао бити, како каже, самотник и укопник.”

из приказа Видака Масловарића

Миљурко Вукадиновић (1953), песник, прозаиста, есејиста, антологичар, преводилац. Пише на српском и румунском 
језику. До сада је објавио 20 песничких књига на српском језику, пет на румунском, три прозне књиге, а саставио је 
четири антологије на српском, две студије и 78 књига превода. Добитник је угледних домаћих, румунских, молдавских и 
македонских признања. Између осталог, носилац је Ордена са златним венцем Михај Еминеску Републике Молдавије за 
заслуге у култури и Златног беочуга КПЗ Београда за заслуге у култури Београда.

+Уторак, 27.фебруар у 1900

Кутија шибица СКЦ-а

Гуслар по сећању 
уходи Филипа Вишњића    
— Миљурко Вукадиновић
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Песме Славимира Зеленкапића, аутора старије генерације из Крагујевца, послужиле су као предложак за аудио-
остварење Александра Ђевића, мултимедијалног уметника млађе генерације. У овом својеврсном миксу две поетике које 
се разликују светоназорски, генерацијски и естетски, добијено је јединствено уметничко дело у чијем остварењу је, поред 
Ђевића и Зеленкапића, учествовало још осморо чланица и чланова Књижевне радионице СКЦ.

+ Среда, 28. фебруар у 1900

Кутија шибица СКЦ-а

Поетски-видео рад   
— Књижевна радионица СКЦ-а 

Са уважавањем се односећи према делу Војиславе Латковић, крагујевачке списатељице са шеснаест објављених романа 
о знаменитим женама из националне и историје Балкана, СКЦ Крагујевац је поново отворио врата овој вредној ауторки и 
њеној верној публици. Овога пута било је речи о једној од најтрагичнијих личности у нашој историји која обилује трагичним 
личностима − Оливери Лазаревић, кћерки кнеза Лазара коју је мајка из властелинских разлога удала за убице њеног оца. 
Прво принцеза, а потом једна од харемских султанија, Оливера је изнела своју судбину као Војислава причу о њој.

+ Петак, 09. март у 1900

Контакт галерија СКЦ-а

Оливера Лазаревић 
– кћи Лазарева 
– Султанија бајазита I 
— Војислава Латковић

Студентски културни центар је по 12. пут обележио Међународни дан поезије. Једна од највећих песничких 
манифестација, од 1999. године, после проглашења у Уједињеним нацијама, имала је свој празник и у Крагујевцу. 
Књижевна радионица СКЦ-а је позвала све песнике, песникиње, рецитаторе и рецитаторке, љубитеље и љубитељке поезије 
да дођу и читањем или слушањем узму учешће у стварању једног заједничког поетског духа, преко граница језика, држава 
и свакојаких подела.

+ Среда, 21. март у 2000

Кутија шибица СКЦ-а

Међународни дан поезије    
— отворени микрофон 
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„Збирку отвара питање: Где су људи? Са собом се научило и то је првом збирком Радић успео да докаже као стварну 
рефлексију, показавши будућим читаоцима да човек може постати биће сагласности. Рилке се на почетку питао ко би из 
чета анђеоских успео да чује крик. Никола је свој крик потопио у фини плићак далтонизма. Боје, дакле, нису јаке. Оне су 
елегантне и суптилне, нијансиране онако како то изгледа на првом степенику који човека повезује са космичким. То је од 
експресионизма научио, од Србије, Француске, Турске, пријатеља, пријатеља уметника, музике и рецитације. Где су људи, 
можда је знала Вероника Бехалкова. А оно што кључарица крије под својом сукњом није питање за једну збирку, већ за 
читаву нову поетику која се након пролећа у нашим књижевностима догодила.”

из рецензије Иване Пешко

Никола Радић је рођен у Смедеревској Паланци 1989. године. Филолошку гимназију и студије Француског језика и 
књижевности завршио је у Београду, а мастер студије у области културних пројеката на Универзитету Бордо Монтењ. Пева 
и пише текстове у бенду Барка Дило. Пише на српском, француском и енглеском. Живи и ствара на релацији Бордо−
Београд.

+ Четвртак, 22. март у 1900

Контакт галерија СКЦ-а

Пролећима си потребaн   
— Никола Радић 

Представљање књига из едиције Првенац на манифестацији Борина недеља 

+ Среда, 28. март 
Српско књижевно друштво, Београд

Првенац  
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„Кроз монотонију свакодневице, на монитору компјутера, исијава непрекидно древна луча где је дочекују светлости 
неона, ултразвучни зраци, космичке визије, будућност. Стога ће из историје изронити и наћи своја места у роману многе 
личности (Моша Пијаде, гроф Рајевски, Молијер, Мика Боснић); догађаји (офанзиве НОБ-а); места (Рибарска бања, Нови 
Сад) и многи други. Они су сагледани у роману из посебне визуре и о њима се пише оно што је најмање познато. Убачен 
у мреже ситно нецаних окаца, дубоко проанализираних, али питко исписаних, читалац ће стићи до краја путовања, 
са утиском да тамо даље још увек нешто има што није изашло на видело, а што би било добро да се упозна. Барем 
виртуелно, на екрану компјутера. То је она особеност коју у свом стилу поседује писац Зоран Илић.” 

из рецензије Љиљане Пантелић Новаковић

Зоран Илић је прозни писац из Београда. Са својим причама присутан је у српској и екс-ју периодици од 1989. 
године. Био је уредник у Књижевној речи и гостујући уредник у Албуму (Сарајево). Једно време био је заменик главног 
и одговорног уредника онлајн часописа Балкански књижевни гласник. Тренутно уређује веб-сајт за књижевност посвећен 
ауторима са простора бивше Југославије Prozaonline. На загребачком интернационалном позоришном фестивалу ФАКИ 
2006. Године, извео је улични перформанс користећи мотиве из једне од својих прича. Сарадник је и активни учесник 
многих веб-сајтова посвећених књижевности: новосадски Бундоло, загребачки ЦИП/Писаћа Машина… Добитник је 
Признања Крлежа за 2009. годину.

+ Петак, 30. март у 1900

Контакт галерија СКЦ-а

Путовања   
— Зоран Илић 
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+ Четвртак, 12. април у 1900

Контакт галерија СKЦ-а

Разговор са аутором  
— Зоран Пешић Сигма

После седам година, Зоран Пешић Сигма, песник, приповедач, драмски писац, уредник часописа Градина и књижевних 
програма у Нишком културном центру, гостовао је у СКЦ-у Крагујевац после веома успешне 2017. године у којој је добио 
Стеријину награду за драмски текст, објавио је три књиге из свих области којима се бави – драма Улица усамљених 
аутомобила, Стеријина награда, песме Пастернаково уже и књига прича Стровалија, за коју је добио награду Славиша 
Николин Живковић. Рођен у Белој Цркви 1960. године. Живи и ради у Нишу.

Традиционална годишња манифестација − Априлски сусрети, одржана je у Београду у периоду од 2. до 5. априла, 
а СКЦ Београд биo je домаћин Студентским културним центрима, који су се представили различитим програмским 
концепцијама и достигнућима у области културе и уметности. Сви сегменти Априлских сурета, од оснивања до данас, било 
да се ради о перформансима, ликовним достигнућима, књижевним и мултимедијалним представљањима, инсталацијама 
или новим театарским формама, пре свега имају јединствен едукативни карактер за бројне генерације младих, које су 
откривале и развијале своје вештине и таленат и опробавале се у разним уметничким областима.

Књижевна радионица СКЦ-а Крагујевац кренула је у истраживање ефекта читања у потпуном мраку, у оној ситуацији у 
којој вид не смета снази речи да води сва чула једног људског бића…

Значење речи аудио и поезија свима је добро познато. Међутим, када се две познате речи споје, онда се добија нешто 
треће што звучи познато, али тешко да би се тачно могло рећи шта је. Боље речено, нема смисла објашњавати наслов, а 
све претпоставке морају се базирати на именима учесника и својим замислима о комбинацији речи аудио и поезија.

+ Понедељак, 02. април у 2000

Нови простор СКЦ-а Београд

Ритам речи, аудио поезија 
— Априлски сусрети 

Представљање књиге из едиције Првенац – Лет Минервине сове, Милене Кулић, где је говорила још и професорка др 
Љиљана Пешикан

+ Уторак, 10. април 
Градска библиотека, Нови Сад 

Лет Минервине сове 
— Милена Кулић
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+ Четвртак, 12. април у 1900

Контакт галерија СKЦ-а

Silkwood  
— Разговор о филму − циклус Политички филм

Наставак предавања и дискусија под збирним називом – Политички филм. Прва овогодишња анализа била је 
посвећена филму Silkwood, који је снимљен 1983. године, по истинитој причи о смрти aктивисткиње Карен Силквуд, која је 
истраживала неправилности у фабрици плутонијума у којој је радила.

Разговор о филму је водио Тадеј Курепа. 

+ Четвртак, 19. април у 2000

Контакт галерија СKЦ-а

Радионица песника  
— Представљање аутора књижевног блога

У среду, 19. априла, три песника са интернет-часописа и блога Радионица песника представила су своје најновије књиге. 
Из Краљева су нам дошли стари познаници Александар Марић, који је своју прву књигу објавио у оквиру едиције Првенац, 
затим Зоран Недељковић и Тони Пердић.

+ Петак, 27. април у 1900

Кутија шибица СКЦ-а

Лет изнад кукавичјег гнезда   
— Разговор о филму − циклус Политички филм

Роман Лет изнад кукавичјег гнезда је први пут објављен 1962. године, када је аутору Кену Кизију било 27 година. Убрзо је 
прича о бунтовном Мекмарфију, који постаје штићеник менталне болнице и буни се против репресивног и безосећајног 
особља, постала филм.

Лудница, која представља метафору модерног друштва, и прича која поставља незгодна и провокативна питања о 
нормалности и ненормалности, стиче култни статус међу свима онима који су осећали отпор и бунт, жеђ за променом и 
ослобађањем од стега лажног морала.

У филму се анализира да ли су лудаци ментално поремећене особе или индивидуе које болешћу реагују на 
ненормално и болесно друштво. Филм такође испитује да ли су прави лудаци у лудницама или ван њих, као и да ли је 
општеприхваћена нормалност у ствари најопаснија болест. Ове теме су и данас актуелне, можда и више него у време 
када је филм снимљен.
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„ ...из те искре скривене у његовим херцеговачким генима, он сада пером и мастилом распирује огањ кроз поносну и 
јуначку Шумадију и Србију. У овом времену свакаквих аутора, стихотвораца и текстописаца, Марко С. Марковић није ништа 
од тога. Он је само ПЕСНИК у најсјајнијем значењу те речи, а његове песме и стихови ће као бистри планински потоци 
наћи пут између свакаквих стихотворина ка бистрој и чистој реци, која се зове СРПСКА КЊИЖЕВНОСТ.”

Славко Перошевић, епски песник

Марко С. Марковић живи и ствара у гружанском селу Љуљаци. Рођен је 26. јануара 1986. године у Крагујевцу. По 
образовању је менаџер у трговини, ради као војно лице у Горњем Милановцу.

За свој књижевни израз, узоре тражи у српској и руској књижевности. Написао је два прозна романа из жанра 
митолошко-историјске авантуре и започео трећи, мада ниједан није објављен. Осим прозом, бави се и писањем поезије. 
До сада му је објављено близу тридесет песама, у оквиру зборника српског песника из Црне Горе, господина Невена 
Милаковића. 

+ Субота, 05. мај у 1900

Контакт галерија СКЦ-а

Златовез   
— Марко С. Марковић 

Учешће чланова Књижевне радионице СКЦ-а на манифестацији Ђурђевдански венац, у организацији ЦЗНТК Абрашевић 
Крагујевац

+ Петак, 04. мај 
ЦЗНТК Абрашевић

Ђурђевдански венац 
— Књижевна радионица СКЦ-а 



HyperNormalisation је документарац Би-Би-Сија у режији Адама Кертиса, снимљен 2016. године. Аутор у филму 
аргументује тезу да од седамдесетих година XX века, заједничким напором влада, корпорација и технолошких утописта, 
долази до напуштања концепта стварног света и стварања лажног света којим управљају корпорације, а контролишу га 
владајући политичари.

Разговор о филму је водио Тадеј Курепа.

+ Петак, 11. мај у 1900

Кутија шибица 

HyperNormalisation   
— Разговор о филму − циклус Политички филм 
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Учешће чланова Књижевне радионице СКЦ-а на манифестацији Песнички сусрети, у организацији Књижевног клуба 
Велимир Рајић

+ Субота, 12. мај 
Књижевни клуб Велимир Рајић, Алексинац

Песнички сусрети   
— Књижевна радионица СКЦ-а 



Учешће чланова Књижевне радионице СКЦ-а на манифестацији Раскршћа, у организацији Књижевног клуба Милорад 
Бранковић

+ Среда, 16. мај 
Књижевни клуб Милорад Бранковић, Лапово

Раскршћа 
— Књижевна радионица СКЦ-а 

У оквиру Молијерових дана, у сарадњи са Француским институтом и издавачком кућом Лагуна, у Студентском 
културном центру Крагујевац је 14. маја представљен роман Могла бих то бити ја, француске списатељице Камиј Лоранс. 
У програму су учествовали: Владимир Павловић, Соња Филиповић. Водитељ програма је био Ненад Глишић.

Камиј Лоранс, право име Лоранс Риел, француска је списатељица, рођена 1957. године. Овај бестселер француске 
ауторке представља интригантну причу о животу једне жене, о мушкарцима који пролазе кроз њен живот и њене љубави 
према њима. То је прича о томе како изгледа бити вољен. За овај роман Камиј Лоренс добила је награду Фемине и била 
номинована за престижну награду Гонкур. 

„Ваше име је Клер, имате четрдесет осам година, професорка сте, разведена. Како бисте пратили Џоа, свог 
неухватљивог љубавника, отворићете лажан профил на Фејсбуку: постајете млада смеђокоса девојка од двадесет четири 
године, слободна, а та фотографија на којој сте тако лепи, авај, није ваша. Међутим, у ту измишљену двојницу заљубљује се 
Кристоф - са надимком КисКрис.”

У вртоглавој игри огледала између стварног и онлајн света, Камиј Лоранс прича о опасним везама једне жене која не 
жели да се одрекне страсти. Истовремено сензуална, интелектуално стимулативна и актуелна, Могла бих то бити ја прича 
је о којој ћете дуго размишљати након читања.

+ Понедељак, 14. мај у 1900 
Контакт галерија СКЦ-а

Молијерови дани 
— Могла бих то бити ја 
— Камиј Лоранс  



Нешић је у књижевност ушао 1985. године са књигом Црв сумње у јабуци раздора да би од тада објавио осам књига 
песама и ушао у ред најбољих савремених српских песника.

Иако је у првим књигама био близак неоавангардном песничком изразу, Нешић је 1995. године направио поетски 
заокрет, окренувши се традиционалним песничким облицима и тематици која је најподеснија да изрази једну 
егзистенцијалну и колективну позицију.

Место Ђорђа Нешића у савременој српској књижевности је, како се додаје у образложењу за награду, утолико особено 
што је он можда једини успео да у песничкој форми изрази основне друштвено-историјске околности у којима се нашао 
српски народ изван своје матичне државе.

Нешић, рођен 1957. у Бијелом Брду, управник је Културног и научног центра Милутин Миланковић у Даљу у Хрватској. 
Дипломирао је на Филолошком факултету у Београду (група за југословенске књижевности и српскохрватски језик). До 
сада је објавио књиге поезије: Црв сумње у јабуци раздора (1985), Сурогати (1990), Чекајући Створитеља (1995), Харонов 
чамац (1998), Прозор кроз који Дунав тече (изабране и нове песме, 2000), Граница (2006), Боље је бити у мањини (2015) и 
Полог (2016). Нешићеве песме заступљене су у бројним антологијама поезије и добитник је више награда.

+ Четвртак, 17. мај у 1900

Контакт галерија СКЦ-а

Добитник Дисове награде    
— Ђорђе Нешић

Представљање издања СКЦ-а на Сајму књига и графика

+ Петак, субота 18-19. мај 
Шумадија сајам

Сајaм књига и графика





Иди и смотри је совјетски ратни филм и психолошки хорор белоруског рeдитеља Елема Климова из 1985. године.
Приказује доживљаје дечака Фљоре који за време Другог светског рата напушта своје село и прикључује се локалним 

партизанима. Скривени у шуми и лоше опремљени, сукобљавају се с немачком војском која је окупирала Белорусију. 
На истом подручју делују и немачке Einsatzgruppen (Ајнзац групе) које обилазе села и плански ликвидирају цивилно 
становништво. Испрва ентузијастичан, али потом суочен с ужасима рата и нацистичким злочинима, Фљора почиње да 
губи разум.

Филм је добио углавном позитивне оцене критичара, а посебно је хваљена глума младог Алексеја Кравченка. Међу 
запажене филмске сцене спада и опсежни приказ разарања села и масакрирања становништва. Када је снимање почело, 
Кравченко је имао само 14 година и рeдитељ је разматрао могућност коришћења хипнозе за снимање најгорих сцена 
како би избегао могући штетан утицај на дечакову психу. Филм је у Совјетском Савезу имао 28,9 милиона гледалаца, а 
приказиван је и на међународним фестивалима а био је и награђиван.

Сценарио су написали Климов и Алес Адамович, белоруски књижевник који је и сам као дечак учествовао у Другом 
светском рату.

Разговор о филму је водио Тадеј Курепа.

+ Петак, 25. мај у 1900

Кутија шибица СКЦ-а 

Иди и смотри    
— Разговор о филму − циклус Политички филм 

XII међународни Београдски фестивал поезије и књиге Тргни се! Поезија!, одржан је од 17. до 23. маја 2018. године у 
Београду, Новом Саду, Чачку и Крагујевцу под слоганом Да ли си ти блесак?, по стиху песника Александра Ристовића, 
коме је био приређен омаж поводом 85 година од рођења. На фестивалу је учествовало преко 50 песника, преводилаца 
и уметника из више од 15 земаља. У Крагујевац су дошли: Кирјакос Хараламбидис (Царујућа Фамагуста), Бране Сенегачник 
(Тишина и друге песме), Павле Рак, Александра Милановић, Стеван Таталовић (Уступање места), Милан Добричић 
(Дневник главобоље), Дејан Матић.

+ Среда, 23. мај у 1900

Кутија шибица СКЦ-а

Тргни се! Поезија!  
— XII међународни Београдски фестивал поезије 

У првом роману лесковачког писца Братислава Стаменковића Батисте, реч је о историјској причи о две цивилизације, 
хришћанству и исламу и сукобу Истока и Запада, као и предрасудама које носимо у себи. Аутор је радњу романа сместио 
у 13. век, на територији која обухвата Сирију, Анадолију и Антиохију.

„Више разлога постоји због којих сам ја написао овај роман. Један је што се у то време дешавало друго ходочашће 
Светог Саве, који је обилазио света места у Палестини, Јерусалиму, Сирији и Антиохији. Други разлог је, такође важан, 
дешавања на територији Сирије данас, ратови који ме подсећају на оно што се дешавало и код нас. На жалост, разарање 
је тамо много веће, уништене су неке тековине цивилизације као што је стари град Алеб и све оне културне знаменитости 
које су биле одличје тадашње цивилизације и тадашње културе. Алеб је, иначе, био једна од раскрсница на путевима свиле. 
Трећи разлог је и што сам хтео и покушао да се изборим са неким стереотипима и мишљењима која владају између 
две цивилизације, односно ислама и хришћанства. Оно што је евидентно, то је да постоје многе сличности и подударања 
између учења које проповедају ове две вере и једна од ствари која је мене фасцинирала проучавајући тумачења Курана је 
да Куран, у ствари, препознаје све хришћанске пророке и божије посланике и да је Христ изузетно поштован у исламском 
свету и да су поједини већи делови у Курану посвећени Девици Марији. Та нека сазнања недостају нама овде и ово је 
један покушај да можда приближим те неке непознанице које владају између ове две културе.”

„Роман је написан заиста с разлогом и без симулираних доскочица. Што је посебно важно, није досадан већ је 
динамичан и сугестиван. Мисаоност уткана у роман није запала у метафизику источњачке легенде нити у хладну, 
артифицијелну конструкцију јер је прати игра животне непредвидљивости, игра чудесне мистерије живота. Аутор има 
вештину проживљености и добру поенту, мисао која се памти и способности да се уметнички самоодређује и саопштава.”

из рецензије др Ратко Божовић, социолог

+ Среда, 30. мај у 1900

Контакт галерија СКЦ-а

Проповедник  
— Братислав Стаменковић Батиста 





Говорили су: уредник издања Миленко Срећковић и аутор Ненад Глишић

Књига Теме за широку потрошњу јесте збирка текстова који су писани за информативне и аналитичке портале у 
региону. Подељена у три целине наше анксиозне стварности – Беда политике, Политика беде и Брбљаоница, дотиче 
се разних аспеката и феномена који нас окупирају у свакодневном животу. Ови текстови представљају један од 
последњих изданака једне запостављене форме у публицистичком стварању, а то је аналитички коментар. Не одричући 
се субјективности, јер то и јесте немогуће, али чврсто се држећи факата, проверивих, јавних и свима доступних, ова књига 
дотиче се свакодневног функционисања саме суштине система у коме данас не само Србија или Балкан, већ и знатно 
шире, живе. Теме јесу за широку потрошњу зато што је у књизи третирано све оно што јесте било објављивано на великим 
медијима, о чему је јавност више или мање била упозната, али се тек на оваквом месту види колико информација остаје 
сакривено, колико се њима манипулише и куда све то води.

„У времену кад је јавни простор загађен плиткошћу мисли и општим местима, када млади људи могу све мање да 
сазнају од старијих, и сам сам зачуђен необјашњивом великодушношћу околности које су ми омогућиле да од једне 
особе, тек незнатно старије од мене, научим толико тога важног о животу, политици и уметности. Исту прилику имали 
су сви они који су са Ненадом Глишићем икада разговарали, слушали његова јавна излагања или учествовали у раду 
књижевне радионице крагујевачког СКЦ-а.

По много чему, Глишић је једна ретко бескомпромисна особа – још ређа по томе што је његова бескомпромисност 
далеко од сваке озлојеђености и цинизма. Но, упркос свом џентлменском држању, његов став је несумњиво изричит 
и непопустљив, а његова личност чврсто устројена и оштро избрушена – што је приметно како у његовим мислима и 
усменим излагањима, тако и у његовој поезији и политичком ангажману у целини. Глишић је директан и бескомпромисан 
и у својој поезији. Она не поетизује живот, већ га своди на темељне савремене, друштвене, политичке и егзистенцијалне 
контрадикције, апорије, парадоксе. То је у исти мах и глас једне темељне апокалипсе, и глас будућности – а такав однос 
према реалности управо је оно што је оваквом духу времена потребно. У сваком свом чину и наступу – у поезији, 
публицистици, јавном говорништву, као и конкретним политичким активностима – Ненад Глишић је ангажован, и то у 
најпозитивнијем смислу речи: а таква је и ова збирка његових текстова, састављена претежно од чланака објављених 
у левичарском интернет гласилу Билтен, у којој јасно долази до изражаја његова спремност да балканске политичке 
појаве назове правим именом и анализира их конкретно, директно, без зазирања и еуфемизама. Живот на рубовима 
капиталистичког луксуза представљен је онакав какав је, у свој својој беди, корумпираности и безнађу.”

из поговора Миленка Срећковића

Ненад Глишић је српски књижевник, рођен 1972. године у Крагујевцу.
Песме, приче и есеје објављивао у многим часописима и зборницима широм бивше Југославије. Неке песме, кратке 

приче и есеји су преведени на пољски, италијански и енглески језик, а хаику на енглески и словеначки. Уредник je књижевног 
и трибинског програма Студентског културног центра Крагујевац где руководи и Књижевном радионицом СКЦ-а.

+ Петак, 25. мај у 1900

Кутија шибица СКЦ-а 

Теме за широку потрошњу     
— Ненад Глишић 

18
9 К Њ И Ж Е В Н И  И  Г О В О Р Н И  П Р О Г РА М





Као фасцинантан поглед у мрачне ходнике политичке моћи, Поштена игра је напета драма инспирисана искуствима 
тајне агентице CIA Валери Плејм, чија каријера бива уништена, а брак доведен до руба пропасти када неко из Беле куће 
њен тајни статус разоткрије новинарима. Прожет оштрим дијалозима, интригама и великом напетошћу, филм даје 
фасцинантну причу о борби једне жене да превлада невероватну издају и врати свој живот.

Разговор о филму је водио Тадеј Курепа.

+ Петак, 15. јун у 1900

Кутија шибица СКЦ-а 

Fair Game     
— Разговор о филму − циклус Политички филм 
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Александар Новаковић је романсијер, песник, афористичар, историчар и драмски писац. 
Реченицом Још ћеш ти лутати, Александар Новаковић затвара овај филозофски роман, отварајући свом јунаку 

наредне животе. Идеја о лутању душе често је била предмет уметничких дела, али Новаковић душу која лута сели из приче 
у причу у све горе ситуације - безизлазе, смештене у препознатљива окружења и збивања којих смо и даље сведоци, али 
отменост душе његових јунака не дозвољава им да посрну.

Рођен је 1975. године у Београду. До сада је објавио седам романа, две збирке драма (четири његове драме су игране на 
позоришним сценама), две збирке афоризама и једну збирку кратких форми, две театарске студије и једну збирку песама.

+ Среда, 13. јун у 1900

Контакт галерија СКЦ-а

Anfarwoldeb  
— Александар Новаковић 

У уторак, 19. јуна у 19:00, у СКЦ-у Крагујевац је приказан документарни филм Град хероја о народном хероју Жарку Зрењанину.
Продуцент филма је Раднички видео клуб зрењанинског социјалног форума, а аутори су Бранислав Маркуш и Роберт Фаи.
Након пројекције организован је разговор на тему задирања антифашистичких традиција у Србији и Зрењанину 

посебно. Филм је премијерно приказан 9. маја, на Дан победе, а пројекција у СКЦ-у у Крагујевцу је била друга до тада.
О овој теми говорили су аутори филма – Бранислав Маркуш и Роберт Фаи.

+ Уторак, 19. јун у 1900

Кутија шибица СКЦ-а 

Град хероја     
— Документарни филм  



Татјана Пајић, професорка француског језика и књижевности, песникиња и преводилац, у сарадњи са знаменитим 
крагујевачким књижевником Зораном Петровићем, приредила је избор актуелне француске поетске сцене у књизи под 
насловом Француски песници XXI века. Књигу је издала издавачка кућа Итака из Београда.

Вече у Студенстком културном центру је било прво представљање ове књиге. О њој су говорили приређивачица 
Татјана Пајић, а у томе јој је помогао Александар Васовић, новинар и списатељ.

+ Среда, 20. јун у 2000

Контакт галерија СКЦ-а

Француски песници XXI века   
— Татјана Пајић 
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Снежана Тошић је чланица Књижевног клуба Милорад Бранковић из Лапова. Завршила је Правни факултет у Крагујевцу, 
а за време студија била је чланица књижевне групе Студентског културног центра у Крагујевцу. Жар на длану је њена прва 
збирка песама, а у њеном представљању публици помогла јој је Данијела Станковић Вулићевић, директорка Општинске 
библиотеке Слово из Лапова и Стефан Лазаревић, који је песникињу пратио на гитари. Снежана Тошић је пре изласка своје 
прве књиге објављивала у периодици и зборницима. Живи и ради у Лапову.

+ Уторак, 26. јун у 1900

Кутија шибица СКЦ-а 

Жар на длану      
— Снежана Тошић 
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1971. године, млади и дезоријентисани британски војник случајно је напуштен од стране његове јединице након нереда 
на смртоносним улицама Белфаста.

Разговор о филму водио је Тадеј Курепа.

+ Петак, 29. јун у 1900

Кутија шибица СКЦ-а 

‘71     
— Разговор о филму − циклус Политички филм 



„Док кроз читаву збирку добује киша, осећа се буђ и плесан промашеног, улудо проживљеног живота, као устајалост те 
прљаве канцеларије у коју никако да уђе она коју ишчекује читав живот(...) Стихови су монета којом песник плаћа не би ли 
исплатио дуг, откупио душу продату, прокоцкану, бачену. Душу коју песник чека не би ли ослушнуо мили тон у немилом стању 
свога живота.“

из рецензије Предрага Јакшића

Милош Сакић живи и ствара у Смедеревској Паланци. До сада је објавио збирке песама:  Животни колосеум, Запаљени 
пејзажи и Собу изгубљених љубавника. Председник је Књижевног клуба 21 из Смедеревске Паланке.

+ Среда, 04. јул у 2000

Контакт галерија СКЦ-а

Илуминације    
— Милош Сакић
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Књижевна радионица СКЦ-a одржава пријатељске стваралачке односе са многим књижевним асоцијацијама, удружењима и 
клубовима.

Са песницима и песникињама из Књижевног клуба Моравски токови из Трстеника чланови радионице СКЦ-а сусретали су 
се много пута на различитим манифестацијама, фестивалима, колонијама и књижевним вечерима. У оквиру летње програмске 
шеме, песници из Трстеника су сами представили свој књижевни рад. 

У понедељак, 9. јула, своје стихове, а тиме и рад свог клуба, представили су нам: Зорица Матицки, Нада Новаковић, Сава 
Миодраг Радивојевић, Саша Војиновић и Радашин Зајић.

+ Понедељак, 09. јул у 2000

Кутија шибица СКЦ-а

Моравски токови     
— Представљање књижевног клуба из Трстеника
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Приватизација још увек представља једну од највећих претњи за радна права и животни стандард људи у Србији. Иако 
се често у разговорима може чути како смо све већ продали, радници и раднице у преосталим предузећима у државном 
власништву могу посведочити да то није тако, велики број њих и даље трпи последице приватизације.

Претходни таласи приватизације су углавном представљали директну продају фирми и њихове имовине. Томе је углавном 
следило и брже или нешто спорије уништавање предузећа, прекидање производње, отпуштање запослених, препродаја, 
коришћење земљишта за изградњу стамбено- пословних комплекса где је то било могуће, итд.

Данашњи процес приватизације, који углавном подразумева сектор јавних добара и услуга, води се нешто суптилнијим, али 
једнако штетним методама. Приватно-јавна партнерства, аутсорсинг, распарчавање великих система у комбинацији са законом о 
раду који подстиче краткорочне уговоре и рад преко агенција, такође воде ка све већој моћи и богатству појединаца и све тежем 
положају већине популације.

У оквиру разговора, учесници су се осврнули на штетност ових процесa, за шта су послужила два недавна примера из 
Крагујевца – Застава наменска индустрија и Радио телевизија Крагујевац.

На трибини су говорили: Катарина Јаковљевић (Синдикална организација Застава оружје), Горан Антонијевић (бивши 
председник синдиката Независност РТК), Катарина Антонић (Машина), András Juhász (Машина).

+ Среда, 25. јул у 1900

Кутија шибица СКЦ-а

Вишак приватизације, 
мањак радних права    
— Трибина
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У оквиру подршке коју СКЦ Крагујевац даје локалној књижевној сцени и ствараоцима, представљен је нови роман Ђока 
Остојића – Јек Јечижна. Роман, који је изашао за младу локалну издавачку кућу Центар за развој слободне мисли, говори о 
једном од многобројних злочина над цивилима који су се догодили у нашој нововековној историји.

Ђоко Остојић је своју прву причу објавио 1979. године у часопису Кораци, а до сада је написао три збирке приповедака, 
једну збирку прича, две путописне књиге, збирку легенди о реци Тари, а ово му је четврти роман. Живи и ствара у Крагујевцу.

+ Четвртак, 09. август у 2000

Контакт галерија СКЦ-а

Јек Јечижна      
— Ђоко Остојић 
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Свестрани филмски радник Спајк Ли је цењено име које се у својим радовима бави политичким проблемима црнаца 
у САД-у. Између осталог, смењује теме односа између раса, расне дискриминације, утицаја медија на свакодневни живот, 
урбани криминал, сиромаштво и слично. Радња овог филма је смештена у једној од улица Бруклина за време врелог 
сунчаног дана.

Do The Right Thing је интелигентна, провокативна, амбициозна и реалистична комбинација драме и комедије, која сјајно 
екранизује међурасна дешавања у САД-у са краја осамдесетих.

Разговор о филму је водио Тадеј Курепа.

+ Петак, 27. јул у 1900

Кутија шибица СКЦ-а 

Do The Right Thing   
— Разговор о филму − циклус Политички филм 

Овај документарни филм говори о немачком друштву, владавини нацистичке Немачке и холокаусту током Другог светског ратa.
Разговор о филму је водио Тадеј Курепа.

+ Петак, 24. август у 1900

Кутија шибица СКЦ-а 

Ordinary Fascism 
(Obyknovennyy fashizm) 
— Разговор о филму − циклус Политички филм 



+ Среда, 05. септембар у 1900

Контакт галерија СKЦ-а

Дневник доконе домаћице   
— Наташа Ђуровић

Наташа Ђуровић, ауторка из Краљева, представила је своју прву књигу интригантног наслова Дневник доконе домаћице.
Наташа Ђуровић рођена је 1974. године у Краљеву. Кратке приче, колумне и есеје објављује на порталу Конкретно, у 

часопису Сизиф, као и сајту Академос. Ово је њена прва књига.
„Ево, сада читамо њене мисли. Кажем мисли, јер Наташа не пише, већ мисли. Њен бунт, поглед на свет, окружење, наше 

добре и лоше стране... све је преточила у занимљиво и лако читљиво штиво...”
 Братислав Петровић, књижевник

Infant dream team је експеримент чланова Књижевне радионице СКЦ-а. Настављајући истраживање садејства речи и 
звука, под продуцентском палицом Александра Ђевића, своје стихове су у експерименталну и електронску музику уткали: 
Ана Радуловић, Жељко Јовановић и Војислав Вукомановић.

+ Субота, 25. август у 2000

Кутија шибица СКЦ-а

Infant dream team  
— Књижевна радионица СКЦ

Учешће чланова Књижевне радионице СКЦ-а на песничкој манифестацији Рајевском у част

+Недеља, 26. август 
Горњи Адровац  

Рајевском у част 
— Књижевна радионица СКЦ-а

+ Петак, 07. септембар у 1900

Кутија шибица СКЦ-а

Минхен  
— Разговор о филму − циклус Политички филм

Минхен је амерички филм из 2005. Године, снимљен по роману Ђерђа Јонаша, који говори о масакру израелских 
спортиста на ОИ 1972 у Минхену и тајној операцији одмазде коју је наредила израелска влада. Прича говори о групи убица, 
који предводи бивши агент Мосада Авнер (Ерик Бана), који проналазе и убијају припаднике Црног септембра за које се 
сматра да су одговорни за убиство једанаест израелских спортиста. Филм је био номинован за пет Оскара, а режирао га је 
Стивен Спилберг. 

Разговор о филму је водио Тадеј Курепа.

20
0К Њ И Ж Е В Н И  И  Г О В О Р Н И  П Р О Г РА М



20
1 К Њ И Ж Е В Н И  И  Г О В О Р Н И  П Р О Г РА М



20
2К Њ И Ж Е В Н И  И  Г О В О Р Н И  П Р О Г РА М



Књига Аутобусом по Јерусалиму Пола Поланског представља јединствено песничко сведочење о Јерусалиму, који се 
у монотеистичким религијама потеклим са тог места сматра својеврсним центром света. Проницљиве песме језика који 
једноставно тече, а чија поетика пре свега лежи у суптилној иронији тренутка коју песниково око бележи и оставља вечности на 
суд. Полански је доказани песник у најбољој традицији америчког двадесетовековног песништва који свесно бира да се држи, не 
по страни, већ у самом центру догађаја и врења. 

Књига песама Аутобусом по Јерусалиму представља нову коцкицу коју је наша публика добила како би наставила са 
склапањем мозаика о опусу овог зачудног и вредног песника који живи међу нама. 

Пол Полански је рођен 1942. године у Ајови, САД. Објавио је 21 песничку књигу, а добитник је многих награда, како за 
песништво, тако и за друштвену активност, а најзначајнија међу њима је Вајмарска награда за људска права, за коју га је номиновао 
Гинтер Грас.

Збирка песама Наследници времена, Ненада Глишића, тринаести је самостални наслов овог аутора. Ова збирка представља 
нову поетичку епизоду аутора, један својеврсни експеримент у коме су неке од вечних тема, као што су: време, снови, речи и 
симболи, пропуштене кроз онирички, песнички филтер. 

Ненад Глишић је рођен 1972. године у Крагујевцу. Поред песничких књига објавио је један роман и две збирке кратких прича. Обе 
књиге су објављене у едицији Под пресом, младеновачког издавача Pressing, која најављује даље објављивање дела ових песника.

+ Среда, 12. септембар у 2000

Летња сцена СКЦ-а

Аутобусом по Јерусалиму      
— Пол Полански 

Наследници времена      
— Ненад Глишић 
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„Реч је о песмама написаним у слободном стиху, у елегичном тону у наглашеној форми обраћања одсутном саговорнику, 
његовој имагинарној евокативној слици која у својој одсутности формативно утиче и обликује једну врсту љубавног разговора. 
Песме су писане једноставним језиком, речником свакодневне комуникације и са наглашеном економичношћу која одбија 
сложене и барокне реторичке захтеве и тамну метафоричност класичне љубавне поезије. 

У овој књизи љубав се разуме као слобода без асимилације, потчињавања и укидање разлике као услова постојања другог, 
она је схваћена као осећање другог у тамној повучености која тежи да не узурпира слободу и карактер љубавника.”

Јован Зивлак

Аница Гарић рођена је 1974. године у Српској Црњи. Ради као управница Народне библиотеке Ђура Јакшић у месту рођења и 
ужива у послу којим се бави. Ово јој је трећа збирка песама.

+ Четвртак, 20. септембар у 2000

Контакт галерија СКЦ-а

Када се око боји вране     
— Аница Гарић

Учешће чланова Књижевне радионице СКЦ-а на Уметничкој колонији Липовац 2018, тема За и против књижевности

+Недеља, 23. септембар 
Уметничка колонија Липовац 2018, Алексинац

За и против књижевности 
— Књижевна радионица СКЦ-а

+ Петак, 28, септембар у 1900

Кутија шибица СКЦ-а

Верујеш ли свом компјутеру?   
— Разговор о филму − циклус Политички филм

Верујеш ли свом компјутеру? је амерички документарни филм из 2018. који описује предности и, нарочито, опасности 
које прете од вештачке интелигенције. Филм садржи интервјуе са низом истакнутих особа релевантних за научну област 
ВИ, као што су Rai Kurzveil, Elon Musk, Jonathan Nolan. Редитељ филма је Крис Пејн, познат филму Ко је убио електрични 
аутомобил?

Овај документарни филм посвећен је Стивену Хокингу, који је упозоравао на то да човечанство може бити угрожено 
својом потрагом за суперинтелигентном вештачком интелигенцијом.

Разговор о филму је водио Тадеј Курепа.

„Уметност све чешће губи битку за опстанак. Историја се понавља по ко зна који пут у цикличном духу. Свет полако, али 
сигурно, иде у цикличном смеру. Материјализам се увлачи све дубље у човеков живот, те он с лакоћом заборавља на уметност. 
Правда се речима − такав је живот. Систем је поразио и покорио човека. Тешка времена долазе. Цивилизацији се не пише добро.”

 Овако почиње књига Разговори са изузетним људима, аутора Аљоше Острова, што је псеудоним иза кога се крије краљевачки 
издавач, песник и писац Небојша Пандрц.

+ Среда, 03. октобар у 1900

Контакт галерија СКЦ-а

Разговори са 
изузетним људима      
— Аљоша Остров



Награђена књига Власте Младеновића Локалитет и свет шаркаменских рима представља савремени израз Драинчеве 
поетике у српској поезији.

„Власта Младеновић је неко ко је поетички баш сродан Драинцу, значи на трагу његове поетике, по својим бунтовним 
стиховима”, каже Драган Огњановић, директор Народне библиотеке Драинац.

Драинчеви сусрети песника одржали су се по 49. пут у знак сећања на једног од највећих лиричара српске књижевности 
између два рата рођеног у Топлици.

„ Један је од оних који су мењали однос према језику и према књижевној форми двадесетих година и утицао је на низ 
песника млађих генерација потом”, каже Братислав Милановић, песник.

„Нема песника коме тај боемски гест, гест једне најшире друштвене, социјалне реакције коју модерна, урбана, пре свега 
урбана драинчева поезија призива. Тако да је он стање поезије данас”, истиче Миљурко Вукадиновић, песник.

Власта Младеновић је рођен 1956. године у Шаркамену крај Неготина. Пише поезију, поетску прозу и књижевне приказе. 
Антологичар је. Уредник је издаваштва Народне библиотеке Доситеј Новаковић у Неготину, часописа Библиопис. Оснивач је 
Завичајне галерије Музеј црне крајине и Стваралачких дана у Шаркамену и један од покретача Крајинског књижевног круга и 
Борског сусрета балканских књижевника. У периоду од 1995. до 1996. имао је статус слободног уметника. Заједно са Маринком 
Арсићем Ивковим уређује књижевни блог Удружења Писци без адресе. Од 1989. године члан је Удружења књижевника Србије, а 
од 2016. године члан Српског књижевног друштва.

Своје књижевне текстове објавио је у часописима: Летопис Матице српске, Књижевност, Градина, Књижевни магазин, 
Свеске, Кораци, Златна Греда, Расковник, Развитак, Траг, Освит, Свитак, Овђе, Мокрањац, Ток, Багдала, Београдски књижевни 
часопис, Савременик, Гамбит, Српски књижевни гласник, Преодоленије (Русија), Пламак (Бугарска), Алиа Мунди магазин за 
културну разноликост.

Добитник је Златне значке Културно-просветне заједнице Србије за дугогодишњи допринос развијању културних делатности.

+Среда, 10. октобар у 1900

Контакт галерија СКЦ-а

Добитник награде Драинац     
— Власта Младеновић
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У среду 17. октобра у 19 часова представили смо песникињу и културног прегаоца Биљану Станојевић.
Биљана Станојевић је рођена 28. марта 1966. у Нишу. Учесник је многобројних књижевних манифестација у Србији и 

иностранству. Њени радови су објављени у великом броју књижевних листова и часописа. Пише за одрасле и децу. Организује 
песничка читања, уређује програм и издања удружења Светионик.

Објављене књиге:
Не каје се луталица (1994), Да будем велика (2004), Добри тамничар (2006), Поклони се бољима (2007), Фер плеј у Вилинграду 

(2008), Портрет једног пролећа (2009), Мудрице (2010), Дрво моје... Јаблан лепи (2010), Мала хроника велике породице (2011), Балада 
о вину (2012), Сад сам мало већа (2012), Рима без позлате (2012), Цар Константин... мали (2013), Мрвице љубави (2014), Један од 
прошлих живота (2015), Шта хоћеш, несрећо?! (2015), Чувар немира (2015), Чекајући привид (2017), Велика (2017)

+ Среда, 17. октобар у 1900

Контакт галерија СКЦ-а

Портрет аутора     
— Биљанa Станојевић
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СКЦ Крагујевац угостио је трибину Српско-јеврејског певачког друштва − Да се никад не заборави, ХОЛОКАУСТ, да се никад не 
понови – музика пише сећања. Трибина је била одржана у оквиру Октобарских свечаности.

Српско-јеврејско певачко друштво већ десет пуних година организује трибину/радионицу која уједно представља час 
историје, музичког и психологије, настојећи да оснажи и едукује младе у борби против нетолеранције, агресије, предрасуда и 
антисемитизма. Трибини је до сада присуствовало преко 14 000 посетилаца, првенствено младих, средњошколаца и студената. 

Учесници трибине су реномирани стручњаци − др Милан Кољанин, проф. Драган Попадић, соц. психолог (Филозофски 
факултет), као и аутор трибине, Марлена Вајнбергер Павловић, председница Српско-јеврејског певачког друштва. Посебност 
ових јавних часова/радионица чини и учешће преживелих жртава, а публика у Крагујевцу је имала прилику да чује исповест 
госпође Соње Демајо Лунгиновић. На овај начин, из три угла представљена је прича о Холокаусту, српским и ромским жртвама, 
а са акцентом на подизању свести о настајању и штетности предрасуда, стереотипа, о важности индивидуалне одговорности, 
развијања способности препознавања злочина, жртве, злоупотребе власти, о потреби борбе против расизма и ксенофобије.

Излагање говорника пропраћено је наступом хора, који додатно појашњава и осликава дешавања, атмосферу, као и једну од 
порука трибине − музика пише сећања на све жртве. 

Покровитељ пројекта је Министарство просвете, а подршку су пружили и међународни фондови (Амбасада Немачке, 
Аустрије, Израела, Јеврејски хуманитарни фонд у Холандији, Швајцарска агенција за развој и др) и српске институције 
(Министарство културе, рада и социјалне политике, Спољних послова, Секретаријат за културу, за спорт и омладину, Канцеларије 
за људска и мањинска права, за вере, за младе,потом и градске општине, поједини центри за културу, компаније Ерсте банка, 
Траг фондација и др). 

Пројекат је добио и међународно признање на конференцији Европски Форум Wachau, (Аустрија, 2011, 2012, 2013, 2014. и 2016), у 
Москви (Светска конференција против нацизма, јануар 2012), као и препоруке Савета Европе (2011, 2012, 2016), Yad Vashem, Израел 
(2013, 2014, 2018).

+Петак, 19. октобар у 1800

Свечана сала Прве крагујевачке гимназије

Да се никад не заборави, 
 ХОЛОКАУСТ, 
да се никад не понови     
— Трибина
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Учешће на Међународнм сајму књига – представљање књига из 17. кола едиције Првенац.

+ Петак, 26. октобар 
Београдски сајам

Међународни сајам књига 



У четвртак 8. новембра, крагујевачкој публици је представљена збирка кратких прича Плес жене лептира, чачанског 
књижевника Владимира Радовановића. Своје приче објављује на порталу Конкретно, а поред ове збирке, написао је и 
драмски текст Успаванка 1992. и збирку кратких прича Недовршено 2016. године.

 „ Једноставним и вештим приповедањем, остављајући притом могућност читаоцима да макар део себе нађу у сваком 
од ликова, писац нас води кроз богате унутрашње светове… Заједничка нит која све спаја у целину јесте тражење смисла и 
борба са временом у коме искреност може бити погубна.”

из предговора Наташе Ђуровић

+ Четвртак, 08. новембар у 1900

Контакт галерија СКЦ-а

Плес жене лептира   
— Владимир Радовановић
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+ Петак, 09. новембар у 1900

Контакт галерија СКЦ-а

Опклада века  
— Разговор о филму − циклус Политички филм

У оквиру циклуса предавања и разговора које води Тадеј Курепа, било је речи о филму The Big Short.
Опклада века (The Big Short) је филм из 2015. године, режирао га је Адам Макеј, по мотивима књиге Мајкла Луиса. У овом 

америчком биографско-драмском филму, ради се о десетак брокера и финансијских аналитичара са Вол Стрита који су, 
независно једни од других, разоткрили берзански систем трговања, а онда се кладили на његову пропаст. Када је систем 
пропао, стекли су огромно богатство.

Филм је био номинован за пет Оскара, а улоге у филму тумаче: Бред Пит, Кристијан Бејл, Стив Карел, Рајан Гослинг и други.



+ Среда, 05. септембар у 1900

Контакт галерија СKЦ-а

Витез библиотекар    
— Машо Мехмедовић

„Необичан витез – самопрозвани витез библиотекар који је самоиницијативно то одлучио бити, неуморно трчкара 
од библиотеке кроз врлети и беспућа до човека, ма где он био, он долази како би му уручио потребну књигу. Његова 
је мисија утицати на развој свести о значају библиотека, књига, читања… тај прилично шашави (?) човек, уједно и аутор 
овог документарца, притом не мари да ли ће његов напор бити узалудан, јер зна да је оно за шта се бори само по себи 
вредно напора. Нарочиту снагу дају му саговорници које открива на најразличитијим местима; њихове речи су му додатни 
ветар у леђа, те се здруженом снагом витешке акције и тих бритких речи настоје превладати врлети и беспућа у које је 
босанскохерцеговачко библиотекарство запало...”

У овом документарцу говоре људи различитих занимања, друштвених улога – професор језика, песник, пензионисани 
комунални радник, књижевник, прoдавац на бувљаку, професор емеритус… и у тој полифонији гласова који се међусобно допуњују 
гради се вредност овог дела коју чине баш они – људи спремни да безрезервно о свему говоре и јавно искажу своје мишљење.

Витез библиотекар – кроз врлети и беспућа резултат је трогодишњег волонтерског рада аутора Маша Мехмедовића. 
У цели рад уложено је 0,00 пара. Другим речима – нису уложена никаква материјална средства, није уложено ништа, осим 
добре воље, ентузијазма и жеље да се подстакну промене набоље.

Машо Мехмедовић рођен је 1989. године у Тузли. Завршио је основне, а потом и мастер студије Компаративне 
књижевности и библиотекарства на Филозофском факултету Универзитета у Сарајеву.

Вођа је Покрета за народноослободилачко библиотекарство, чија је мисија изборити се за библиотеке које ће бити оно 
што својом суштином заправо и јесу – ослободилачке установе, тј. установе помоћу којих се људи могу самоослобађати, 
односно ослобађати се путем проверених информација, учења, знања.

Режија, сценарио, монтажа: Машо Мехмедовић
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+ Четвртак, 22. новембар у 1900

Контакт галерија СKЦ-а

Раднички штрајкови 
и транзиција у Србији 
1990–2015   
— Нада Новаковић

Ова књига је резултат рада на пројектима Labour Organizing in Serbia фондације Роза Луксембург Штифтунг за 
Југоисточну Европу и Структурне друштвене и историјске промене српског друштва у контексту европских интеграција 
и глобализације, подржаним од стране Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије, а који се 
реализују у Институту друштвених наука у Београду.

Део текста је прерађена верзија докторске дисертације Радничка класа и штрајкови у Србији после 2000. године, која је 
одбрањена децембра 2011. године на Филозофском факултету Универзитета у Београду.

Основни циљ рада ауторке је социолошко објашњење најважнијих узрока, повода и последица штрајкова у Србији од 
1990. до 2015. године. Реч је о теоријско-емпиријском истраживању особености друштвених прилика у којима су се јављали 
штрајкови, карактеристикама њихових најважнијих учесника (занимања, гранске, слојне и класне припадности), облицима и 
начинима организовања, току, ефикасности и последицама како за штрајкаче, тако и за ширу друштвену средину.

Да би се боље разумела и појаснила природа штрајкова у Србији у посматраном периоду, разматрају се, у најкраћим 
цртама, промене социо-економске структуре, специфичности транзиције, а посебно процеса приватизације друштвене 
својине. Неизбежним се наметнуло и питање поређења штрајкова у ранијем периоду у југословенском друштву са 
штрајковима у другим друштвима у транзицији.
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Радња овог филма је смештена у САД-у, непосредно након почетка светске економске кризе 2008. године. Самохрани 
отац је избачен из своје куће од стране банке којој није у могућности да врати кредит. Након што се са сином и мајком 
уселио у мотел у коме већ живе десетине исељених породица, он добија могућност да се извуче тако што ће радити 
управо за човека који га је иселио. 

Због актуелности теме, веома добре глуме и чињенице да сви можемо да се замислимо у кожи главног протагонисте, 
овај филм је својеврстан социо-економски хорор. Хорор који милиони људи живе сваког дана. 

+ Петак, 23. новембар у 1900

Кутија шибица СКЦ-а 

99 Homes    
— Разговор о филму − циклус Политички филм 
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+ Среда, 28. новембар у 1900

Свечана сала Прве крагујевачке гимназије

Шта ми ово треба    
— Емир Кустурица

У среду 28. новембра, у Свечаној сали Прве крагујевачке гимназије у 19:00, одржана је промоција књиге Емира Кустурице 
Шта ми ово треба у издању Вукотић Медиа, а у организацији Студентског културног центра Крагујевац.

„Надареном, интелигентном, бунтовном, стваралачком Емиру Кустурици, ниједна тема није ни далека ни непозната. 
Свака му је присна. Свака извире из његових пунокрвних дамара. Свакој је подједнако посвећен и одан. Са страшћу. Са 
љубављу. 

И када пише о сарајевским јаранима и лопужама; и када се мучи у Прагу да заврши Подземље; и када полемише 
са француским филозофским трањама; и са српским произвођачима шунда и простаклука; и са насртљивцима на 
православље и српство; и са белосветским јуришницима. Кустурица је исконски искрен. Нежан и жесток. Сентименталан и 
неумољив. Жив у писању, убедљив у дочаравању амбијента, сугестиван у идеји, жесток у обрачуну са нападачима. Виспрен 
и духовит. Кустурица овом књигом − дневником нуди ђердан тема, идеја и ставова. Сву своју неизмерну даровитост, 
уградио је у ове опојно сочне и горко-опоре дневничке секвенце. Више од две деценије овде су се склупчале. И све је живо 
као да је јуче било.”



Нова песничка збирка Надежде Пурић Јовановић − Бескрајно учење о раскомаданости царства − представља пресек 
колективног и индивидуалног искуства и покушава да одговори на питање рашта остајемо. Према речима Данице 
Вукићевић, одликује се романескном структуром у менталном обиму, дефинисаношћу људског и моралног става, и 
језичком слободом.

Надежда Пурић Јовановић рођена је у Београду 1974. године. Дипломирала је на Филолошком факултету у Београду 
на групи за српску књижевност са општом књижевношћу и магистрирала темом Слика жене у српској аутобиографској 
прози 18. и 19. века. Пише поезију, прозу и књижевну критику. Објављивала је у часописима Летопис Матице српске, Поља, 
Тиса, Књижевни магазин, Српски књижевни лист, Браничево, Алиа Мунди, Свеске. Уредила је више збирки поезије издавачке 
куће Пресинг. Са својим ученицима је освајала бројне награде на такмичењима из језика и књижевности у организацији 
Друштва за српски језик и књижевност Србије као и низ признања и похвала на домаћим и међународним фестивалима 
дечјег стваралаштва. Чланица је Српског књижевног друштва. Објавила је збирке песама Воде, 2006. (едиција Прва књига у 
Матици српској) и Хаљине из музеја, 2017. (победничка збирка на конкурсу Издавачке куће Пресинг). Ове године објавила је 
збирку песама Бескрајно учење о раскомаданости царства.

+Среда, 05. децембар у 1900 
Контакт галерија СКЦ-а

Бескрајно учење о 
раскомаданости царства  
— Надежда Пурић Јовановић

+Среда, 12. децембар у 1900

Контакт галерија СКЦ-а

Бела кућа   
— Зоран Антонијевић

Нова збирка песама Зорана Антонијевића Бела кућа, укупно пета по реду овог аутора, била је представљена у среду 12. 
децембра у Контакт галерији СКЦ-а са почетком од 19 часова.

„Ако је бело – онда је болничко. Ако је бело – онда је лед. Ако је бело – онда је окречени гроб.
Бели се душа звезде, али звезде падалице. Материне очи сијају, али због суза. Ореол сија, али око главе искеженог 

рашчереченог прасета. Мајка се смеје, али док у лудилу са зграде баца новорођенче.
Да, бело је овде дефинитивно оксиморонско бело, контрастно бело, бледо мутно бело. Бело је овде трагичка иронија. 

Бела је овде само подлога за дубље црно.”
из рецензије Милан Добричић
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СКЦ Крагујевац је, у петак 14. децембра, угостио музичара и песника Владана Миљковића, који је представио публици своју 
недавно објављену збирку песама Жива музика. Уредник издања је познати песник и прозни писац Звонко Карановић. 

Миљковић, некадашњи саксофониста и текстописац групе Деца лоших музичара, по први пут се представио својим песмама 
на папиру, без помоћи музике. Јединствена језичка машина коју поседује чини од његове поезије распрскавајући ватромет 
сачињен од бритког хумора, ироније, асоцијативних ескапада, епиграма, рекламних слогана, хаику реплика и језгровитих 
рокенрол исказа, пружајући обиље материјала довољно упечатљивог да настави живот и мимо књиге, у свакодневним 
разговорима, смс порукама, графитима који ће тек бити исписани. Иако долази из другог, музичког универзума, аутор добро зна 
да је поезија облик језика који пропитује сопствене крајности, искошен поглед на свет, плес луцидних асоцијација и слика, што 
вешто и ненаметљиво показује у својим песмама. Књигом Жива музика он се падобраном управо спустио у српску поезију.

+ Петак, 14. децембар у 2000

Контакт галерија СКЦ-а

Жива музика      
— Владан Миљковић и ДЛM

+ Субота, 22. децембар у 2000

Кутија шибица СКЦ-а

Буковски, 
како си ме само с*ебао   
— Александар Ђевић, Војислав Вукомановић 

22. децембра у Студентском културном центру представљен је аудио-визуелно-поетски рад Александра Ђевића по 
књижевном предлошку Војислава Вукомановића.

Војислав Вукомановић, рођен je 1984. године у Крагујевцу где и данас живи. Пише краће и дуже приче као и поезију.

Већ дуже од једне деценије чланови и чланице Књижевне радионице СКЦ-а стављају тачку на књижевне програме тако што 
испраћају стару годину трасирајући стазу за наредне сезоне. Увек се труде да локалној средини и публици понуде нешто ново, а 
непретенциозно, нешто пријатно али не и анестезирајуће.

За овај завршни програм припремили су занимљиву сарадњу; песници и песникиње који су окупљени у СКЦ-овој радионици 
су, уз музичку подлогу за коју је био задужен највећи ентузијаста локалне џез сцене Аца Пејчић, читали поезију. 

Учесници овог догађаја су били: Ненад Глишић, Олга Драгаш, Ивана Ђокић, Горан Кумрић, Весна Максимовић, Оливера 
Марковић, Мирослав Милетић, Дамир Недић, Марија Пејин, Ива Херц…

+ Среда, 26. децембар у 2000

Контакт галерија СКЦ-а

Финална поезија      
— Књижевна радионица СКрЦ и џез
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У уторак 13. фебруара одржана је прва у низу планираних гостујућих драмских радионица за чланове Драмске секције 
СКЦ-а. Гостујући предавач била је глумица Невена Вукеш Ристић, а тематски фокус прве гостујуће радионице био је на 
сценском покрету. Циљ гостујућих радионица првенствено је пружање могућности полазницима Драмске секције СКЦ-а 
да се упознају са свим аспектима позоришне уметности и стваралаштва, као и размена искустава кроз сусрете са већ 
афирмисаним глумцима и позоришним ствараоцима. 

+ Уторак, 13. фебруар у 1700

Сала ПМФ-а

Гостујућа драмска радионица  
— предавач Невена Вукеш Ристић

+ Петак, 23. фебруар у 2000

Сала ПМФ-а

Црвена: Самоубиство нације    
— Рефлектор театар (гостујућа представа)

Представа Црвена: самоубиство нације првенствено је бескомпромисан и критички осврт на положај жене у 
савременим друштвеним оквирима као и на табу теме које проистичу из тог положаја. 

Када дозволимо себи да помислимо да је проблем који се тиче женских права и родне равноправности донекле решен, 
поражавајући подаци нам ипак показују другачије. Жене као жртве дискриминације и физичког, психолошког и сексуалног 
насиља проистичу из представе жене која треба да буде потчињена мушкарцу и која нема слободу да сама одлучује о 
свом телу, јер страхује од бурне реакције друштва и мањка разумевања. Група мушкараца у представи на симболичан 
начин посебан акценат ставља на проблем политичког агитовања и пропагирања забране абортуса, где се на тај начин 
жена поистовећује са објектом који је крив за лошу демографску слику у Србији. Политика ограничавања абортуса не 
повећава стопу наталитета, већ доприноси порасту смртности и здравствених проблема жена услед нестручно и нелегално 
обављених абортуса. Стога, овај проблем није проблем само групице жена које се гласно боре, већ проблем свих нас да 
подржимо жене како би без стида и срама могле да користе своје право на абортус, а које је у сагласју са правом жене да 
располаже својим телом.

Концепт, режија и дизајн сцене: Војислав Арсић
Изведбени текст и драматургија: Милена Богавац
Играју: Ђорђе Живадиновић Гргур, Младен Совиљ, Зоран Пајић, Золтан Плетл, Анђелко Берош, Јанко Цекић, Александар 

Јовановић, Урош Милојевић, Урош Младеновић, Урош Нововић, Марко Панајотовић, Алек Суртов, Стефан Урош Тешић, 
Јован Здравковић

Оригинална музика: Бојана Вунтуришевић
Рефлектор театар је независна омладинска позоришна продукција, израсла из позоришног програма организације 

Центар Е8. Под овим именом ради од јануара 2017. године, али је на позоришној сцени у Србији и региону присутна од 
2012. године, с продукцијама чији је циљ био „мејнстримовање” омладинског, ангажованог, новог и другачијег позоришног 
израза. Овај израз, настао на повлачењу знака једнакости између уметничког и активистичког, личног и политичког, тј. 
естетског и едукативног, базира се на радионичким методама и техникама процесног позоришта. Представе овог театра 
рефлектују друштво и бацају светло на његове мрачне стране.

Студентски културни центар Крагујевац и Рефлектор театар су својим ангажовањем првенствено окренути младим 
људима, њиховој едукацији као и афирмацији њихових креативних подухвата. Управо је то оно што их повезује и из чега је 
произашла ова сарадња у виду гостовања Рефлектор театра на сцени Студентског културног центра.

22
3 П О З О Р И Ш Н И  П Р О Г РА М



Представа Ера ожалошћених премијерно је изведена 22. октобра 2016. године и од тада не престаје да привлачу пажњу 
публике, како крагујевачке тако и публике бројних фестивала на којима учествује.

Глумци Академског позоришта СКЦ-а још једном су на сцени покренули лавину питања о породичним и међуљудским 
односима и, водећи нас кроз различите друштвено-временске контексте, довели до оптимистичног одговора на питања 
постављена на сцени.

Глумачку поставу чине: Стефан Павловић, Нина Недељковић, Костадин Стојадинов/Никола Гаровић, Јана Мијаиловић, Павле 
Тасић, Јана Десница, Петар Петровић и Исидора Арсић. 

Редитељ представе и аутор сонгова је Мирослав Петровић.
Ера ожалошћених замишљена је као деструктивна музичка комедија и значајан сегмент представе чини оригинална музика 

чији су аутори Лазар Јагличић и Филип Трајановски.

+ Петак, 02. март у 2030

Сала ПМФ-а

Ера ожалошћених 
— Представа



Студентски културни центар Крагујевац и ове године био је организатор Фестивала аматерских позоришта Златна 
кулиса, четвртог по реду. 

На репертоару фестивала нашло се 7 такмичарских и 1 ревијална представа, играна у част награђених. Представе су се 
играле у терминима од 18:00 и 21:00.

Одлуку о најбољима доносила су, као и сваке године до сада, два жирија − Стручни жири, ове године у саставу: 
Дубравка Бркић, глумица Позоришта за децу, Крагујевац, Андрија Кузмановић, позоришни и филмски глумац, и Мирослав 
Петровић, глумац; и Жири учесника, састављен од представника ансамбала учесника фестивала.

Златна кулиса 
— IV фестивал аматерских позоришта 

+ Четвртак, 15. март – недеља, 18. март у 1800 и 2100

Сала ПМФ-а
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+ Четвртак, 15. март у 1800

Сала ПМФ-а

ПРЕЉУБНИЦИ 
— Позориште КЦ Радоје Домановић 

Рача

+ Петак, 16. март у 1800

Сала ПМФ-а

HIMMELWEG 
— Академско позориште Бранко Крсмановић 

Београд

+ Четвртак, 15. март у 2100

Сала ПМФ-а

АНТИГОНА 
— Омладинско позориште Вожд 
Мишар

+ Петак, 16. март у 2100

Сала ПМФ-а

ХАДЕРСФИЛД 
— Академско позориште СКЦ Ниш 
Ниш



+ Субота, 17. март у 1800

Сала ПМФ-а

КРАЉ ИБИ 
— Драмски студио младих Градског позоришта 

Бечеј

+ Недеља, 18. март у 2100

Сала ПМФ-а

ВОЛИМ ТЕ КАО КОЊА 
— ауторска представа Романе Царан 
Београд

+Недеља, 18. март у 1800

Сала ПМФ-а

ДРАГИ ТАТА 
— Театар 011 

Београд

+ Субота, 17. март у 2100

Сала ПМФ-а

ПУТ ОКО СВЕТА 
— Драмски студио Даске 
Лакташи



Сцена Студентског културног центра Крагујевац угостила је несвакидашњу представу Ледене доктрине – варијације на 
тему нацистичке реторике, позоришне трупе Metanoia Artopedia, из Сегедина.

Представа је првенствено настала са циљем да сензибилише данашњу омладину на опасности нацистичког говора 
мржње, показујући како се могу препознати његови елементи у данашњем свакодневном говору.

Представа бира необично естетско представљање Холокауста. Уместо на перспективу жртава, фокусира се на 
починиоце, односно на њихов начин размишљања и употребу језика, на језичку пропаганду коју је Виктор Клемперер, 
књижевник из Дрездена који је преживео Други светски рат, назвао LTI (Lingua Tertii Imperii – Језик Трећег рајха), довољно 
снажну да масовно замути разум просечног грађанства, да их начини убицама или колаборантима у убиствима.

Текст представе је слободна интерпретација различитих докумената из тог периода: представљени су цитати из 
мемоара преживелих (др Миклош Њисли, Виктор Клемперер, Перла Овиц), али основу текста чине говори и изјаве 
немачких и мађарских починиоца који су одговорни за геноцид (Хитлер, Химлер, Ајхман, Ласло Ендре, Миклош Хорти). 
Поред нацистичких текстова 30-их и 40-их година, у представи је присутна и данашња манифестација екстремне деснице, 
која доспева у јавност преко неименованих коментара на блоговима и интернет форумима, као и кроз изјаве појединих 
јавних личности.

Представа Ледене доктрине је облик специјалне отворене драматургије: гледаоци попуњавају социолошки упитник, 
који омогућава евалуацију представе из перспективе публике.

Редитељ/сценариста: Золтан Перович
Сарадници: Андреа Ердељ Перович, Агнеш Краснахоркаи, Вера Варга, Силард Сокол, Копањ Јеркуш, Дора Варга Сич, 

Мате Вираг
Костими: Ана Чури
Картонске фигуре припремио: Атила Киш Етеле
Социолошки упитник: Ђула Ленчеш
Монтажа звука и жива нарација: Золтан Ленђел
Сарадник редитеља/уредника: Андреа Ердељ Перович
Превод: српски титл

Гостовање је остварено у оквиру сарадње студентских културних центара Србије − СКЦ Нови Сад, СКЦ Крагујевац и 
Дом културе Студентски град.

+ Понедељак, 23. април у 2000

Сала ПМФ-а

Ледене доктрине – 
варијације на тему 
нацистичке реторике 
— Metanoia Artopedia (гостујућа представа)
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+ Субота, 2. јун у 2000

Сала ПМФ-а

Пешчаник 
— Премијера представе

Академско позориште Студентског културног центра обележило је завршетак сезоне премијером представе Пешчаник, 2. јуна, у 
Сали ПМФ-а. Режију представе, по роману Данила Киша, као свој редитељски првенац, потписује Костадин Стојадинов.

Пешчаник је колаж слика из живота Едуарда Сама, покушај реконструкције очеве личности из стварних и измаштаних извора. 
У основи Пешчаника је игра у којој се преплићу очева сећања и сећања на оца, простори сна и јаве, историја и фикција, а сцена је 
простор сукоба оних који граде сећање на Едуарда и других који га систематски уништавају. Игра је и својеврсни цитат Едуардових 
сећања, бележака и писама што је и „мала, тужна, ништавна људска победа над големим, вечним, божанским ништавилом”.

Ово је уједно било и премијерно извођење представе Пешчаник, али и премијерно представљање чланова Драмске секције 
СКЦ-а.

Улоге тумаче: Алекса Свиларов, Анастасија Ђорђевић, Данијела Котуровић, Емилија Михаиловић, Илија Ивановић, Јована 
Милосављевић, Јулија Вучковић, Милена Перић, Милица Ђорђевић, Мина Нешић, Невена Терзић, Рада Несторовић, Тамара 
Обреновић, Татјана Николић.

+ Уторак, 12. јун у 2000

Сала ПМФ-а

Пешчаник 
— Реприза представе

Као нова представа позоришне продукције СКЦ-а, која је своју премијеру имала 2. јуна, представа Пешчаник први пут репризно 
је изведена пред крагујевачком публиком 12. јуна у Сали ПМФ-а. 

Режију потписује Костадин Стојадинов, уметнички руководилац Драмске секције СКЦ-а.
Улоге тумаче: Алекса Свиларов, Анастасија Ђорђевић, Данијела Котуровић, Емилија Михаиловић, Илија Ивановић, Јована 

Милосављевић, Јулија Вучковић, Милена Перић, Милица Ђорђевић, Мина Нешић, Невена Терзић, Рада Несторовић, Тамара 
Обреновић, Татјана Николић.
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Овогодишње издање Међународног студентског позоришног фестивала УРБАН ФЕСТ, било је 14. по реду, а Академско 
позориште Студентског културног центра Крагујевац извело је представу Пешчаник.

Креирањем овог фестивала пре 14 година, Студентски културни центра Ниш остварио је идеју о покретању 
интернационалног фестивала студентских омладинских позоришта, а сам фестивал има за циљ афирмацију алтернативне 
позоришне сцене и представљање позоришног стваралаштва у региону. Кроз фестивал је током ових година прошло 
преко 1.000 учесника (глумаца, редитеља, сценариста…). Представе су се играле у Позоришту лутака у Нишу, на Камерној 
сцени СКЦ-а, а од 2011. године ЦЕО ГРАД ЈЕ ПОЗОРНИЦА. Представе се играју под ведрим небом на просторима широм 
града, на територији свих пет градских општина (тргови, паркинзи, паркови, дворишта, летње позорнице). До сада су на 
фестивалу гостовале представе академских позоришта из Словеније, Хрватске, Босне и Херцеговине, Македоније, Бугарске, 
Грчке и више градова Србије.

 Фестивал је одржан у периоду од 1. до 5. септембра, а уз Пешчаник у селекцији фестивала нашле су се и представе: 
Краљ Иби (Бечеј), Драги тата (Београд), Антигона (Шабац), Прељубници (Рача), Све о женама (Ниш), Неизговорени гласови 
(Бања Лука), Ручни рад (Нови Сад), Чудо у Шаргану (Косовска Митровица) и Шине (Обреновац).

+ Недеља, 2. септембар
Парк Чаир, Ниш

УРБАН ФЕСТ    
— Учешће Академског позоришта СКЦ-а 
на Међународном студентском позоришном фестивалу

П О З О Р И Ш Н И  П Р О Г РА М
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+ Недеља, 23. септембар у 2000

Сала ПМФ-а

Пешчаник    
— представa 

Нову сезону чланови Академског позоришта СКЦ-а започели су учешћем на XIV Међународном студентском 
позоришном фестивалу УРБАН ФЕСТ, а већ 23. септембра вратили су се на своју матичну сцену са представом Пешчаник.

Пешчаник је колаж слика из живота Едуарда Сама, покушај реконструкције очеве личности из стварних и „измаштаних 
извора”. У основи је игра у којој се преплићу очева сећања и сећања на оца, простори сна и јаве, историја и фикција, а сцена 
је простор сукоба оних који граде сећање на Едуарда и других који га систематски уништавају. Игра је и својеврсни цитат 
Едуардових сећања, бележака и писама што је и „мала, тужна, ништавна људска победа над големим, вечним, божанским 
ништавилом”.

Режију потписује Костадин Стојадинов, а улоге тумаче: Алекса Свиларов, Анастасија Ђорђевић, Данијела Котуровић, 
Емилија Михаиловић, Илија Ивановић, Јована Милосављевић, Јулија Вучковић, Милена Перић, Милица Ђорђевић, Мина 
Нешић, Невена Терзић, Рада Несторовић, Тамара Обреновић, Татјана Николић.
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+ Уторак, 16. октобар у 2000

Сала ПМФ-а

Пешчаник    
— представa 





Академско позориште Студентског културног центра угостило је представу Фауст у извођењу Позоришта Лектира из 
Београда.

Овај позоришни пројекат едукативног и интерактивног карактера настао је по идеји глумца Ивана Јевтовића и његових 
колега глумаца, Милене Николић и Дејана Јајчанина. Представе су засноване на избору из школске лектире, и у сарадњи 
са професорима књижевности одабрана су одређена књижевна дела која су заправо део школског програма. Представе 
превасходно комуницирају са млађом публиком, првенствено са средњошколцима, а свако од извођења прати радионица 
у којој публика, у овом случају ученици, има прилику да активно учествује у разговору са глумцима и професорима српског 
језика и књижевности. Публика је позвана да изнесе своја размишљања о комаду – књижевном делу, али јој је и пружена 
могућност да одабере одређене сцене како би их поново погледала или чак да ускочи у редитељску улогу и поједине 
сцене измени. Циљ овог јединственог позоришног доживљаја је заједничко налажење одговора на постављена питања, као и 
разумевање и анализа одређеног књижевног дела.

„У ери модерних комуникација, велики број младих људи је отуђен од традиционалних вредности и уметничких техника, 
па често из обиља програма бира неадекватне квази-уметничке садржаје, подлежући примарним чулним сензацијама. 
Читање књижевних и интелектуалних текстова сматра се напорним и досадним. Адолесценти тако сужавају своје видике, губе 
мотивацију, а речник постаје оскудан и потпуно жаргонски. Неопходно је покренути их и понудити им нове моделе и начине 
учења и откривања, што је један од главних циљева овог пројекта.”

Иван Јевтовић

Драма Фауст, Јохан Волфганг Гете
Режија: Иван Јевтовић
Играју: Душан Симић/Душан Матејић
Стефан Вукић/Богдан Богдановић
Анђела Поповић/Милица Јанкетић
Милан Цвјетиновић/Петар Кокиновић
Адаптација: Милица Јевтић

+ Уторак, 6. новембар у 2000

Сала ПМФ-а

Фауст 
— Позориште Лектира (гостујућа представа)

Академско позориште Студентског културног центра Крагујевац било је учесник овогодишњег, 21. издања Фестивала 
академских позоришта Србије (ФАПС), који се традиционално одржава у Новом Саду у организацији Академског културно-
уметничког друштва Универзитета у Новом Саду Соња Маринковић.

Академско позориште Студентског културног центра Крагујевац извело је представу Пешчаник и освојило укупно 6 
награда:

II НАГРАДА ЗА НАЈБОЉУ ПРЕДСТАВУ У ЦЕЛИНИ
II НАГРАДА ЗА НАЈБОЉУ РЕЖИЈУ – Костадин Стојадинов
I НАГРАДА ЗА НАЈБОЉУ МУШКУ УЛОГУ – Илија Ивановић
НАГРАДА ЗА НАЈБОЉУ ЖЕНСКУ ЕПИЗОДНУ УЛОГУ – Јулија Вучковић
НАГРАДА ЗА НАЈБОЉУ СЦЕНОГРАФИЈУ – Костадин Стојадинов
НАГРАДА ВЕЉА МАЦУТ ЗА НЕСЕБИЧАН ДОПРИНОС АМАТЕРСКОМ ПОЗОРИШНОМ СТВАРАЛАШТВУ – Академско 

позориште СКЦ-а
 
Одлуке о наградама доносио је трочлани жири у саставу: Гордана Ђурђевић Димић – глумица Српског народног 

позоришта у Новом Саду, Наташа Делач – др наука о уметности и Милутин Ж. Павлов – књижевник и публициста.
Поред Академског позоришта СКЦ-а, у селекцији фестивала нашле су се и представе Академског позоришта СКЦ-а 

Ниш, АКУД-а Бранко Крсмановић, Београд, Драмског студија Даске, Лакташи, Театра Лево АКУД-а Иво Лола Рибар, Београд, и 
Младинске сцене Интимен театра из Битоља.

+ Субота, 24. новембар у 1500

Позориште младих, Нови Сад

Фестивал академских 
позоришта Србије (ФАПС) 
— Учешће Академског позоришта СКЦ-а
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+ Субота, 13. јануар у 1400

ТЦ Рода

Новогодишњи програм    
— Учешће Дечијег ансамбла АФА Светозар Марковић у  
Новогодишњем програму Градске туристичке организације 
Крагујевац



+ Недеља, 21. јануар 
Мећавник

Кустендорф    
— Учешће АФА Светозар Марковић на 
XI међународном филмском и музичком фестивалу  

Академски фолклорни ансамбл Светозар Марковић и ове године био je учесник Међународног филмског и музичког 
фестивала Кустендорф, који се одржао у периоду од 16. до 21. јануара. Ансамбл је наступио у оквиру церемоније доделе 
награда завршног дана фестивала.

Фестивал је одржан по 11. пут, а Академски фолклорни ансамбл Светозар Марковић представио је традиционалне 
игре наше земље публици Кустендорфа, која долази са свих страна света. Овога пута ансамбл је извео кореографију под 
називом Молдавска тарантела, посебно постављену за ову прилику, а уз композицију са саундтрека филма На млечном 
путу, редитеља Емира Кустурице.
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+ Четвртак, 08. март у 1800

Сала ПМФ-а

— Учешће Дечијег ансамбла АФА Светозар Марковић на 
Годишњем концерту фолклора КУД-а Дукати
+ Субота, 10. март у 2000

Дом културе, Наково

— Учешће Женске певачке групе Студенац на Годишњем 
концерту КУД-а Извор

+ Четвртак, 08. март у 1600

ТЦ Рода

Учешће Дечијег ансамбла АФА Светозар Марковић на 
манифестацији Мами на дар, у организацији Градске 
туристичке организације Крагујевац



+ Субота, 17. март у 1800

Дом војске, Краљево 

— Учешће Ансамбла ветерана АФА Светозар Марковић на VIII 
сусретима ветерана фолклора Србије, у организацији КУД-а 
Абрашевић, Краљево

+ Субота, 14. април у 1800

Дом културе, Чачак

— Учешће Ансамбла ветерана АФА Светозар Марковић на XV 
међународном фестивалу фолклора Вечери поред Западне 
Мораве, у организацији КУД-а Дукати, Чачак

+ Четвртак, 12. април у 1700

Хотел Женева Лукс

— Учешће АФА Светозар Марковић на Васкршњем 
хуманитарном балу, у организацији Кола српских сестара



+ Недеља, 15. април у 1900

Сала ПМФ-а

Свечани концерт фолклора
Студентски културни центар Крагујевац организовао је Свечани концерт фолклора, којим је обележио 41. рођендан 

Академског фолклорног ансамбла Светозар Марковић. Концерт је одржан у недељу 15. априла у 19:00, у Свечаној сали 
ПМФ-а. Део свог деценијама грађеног репертоара публици су представили Први, Други, Дечији и Ансамбл ветерана, а све 
уз пратњу Народног оркестра Светозар Марковић. Звуке одабраних народних песама на сцену су донеле Женска и Мушка 
певачка група Студенац.

Ансамбл је на свом концерту угостио и Академски фолклорни ансамбл Оро, Студентског културног центра из Ниша и 
на тај начин још једном потврдио дугогодишњу сарадњу и пријатељство које повезују ова два ансамбла.



+ Субота, 28. април у 2000

Дом војске, Краљево 

— Учешће АФА Светозар Марковић на Годишњем концерту 
фолклора КУД-а Абрашевић, Краљево

+ Понедељак, 30. април у 1200

Етно село Рујевица

— Учешће Дечијег ансамбла АФА Светозар Марковић на 
снимању емисије Хармонија, Агро ТВ Србија

+ Недеља, 29. април у 1800

Сала ПМФ-а

— Учешће Ансамбла ветерана АФА Светозар Марковић на 
Годишњем концерту КУД-а Свилен конац

+ Петак, 04. мај у 1600

Трг слободе

— Учешће Мушке певачке групе Студенац на манифестацији 
Свет маште, у организацији Удружења Арт Маниа

+ Субота, 05. мај у 1800

Пешачка зона

— Учешће АФА Светозар Марковић на V ђурђевданском 
фолклорном маратону

+ Субота, 05. мај у 1100

Трг слободе

— Учешће Женске и Мушке певачке групе Студенац у емисији 
Жикина шареница

+ Недеља, 06. мај у 1200

Улица Александра I Карађорђевића

— Учешће Ансамбла ветерана АФА Светозар Марковић на 
Ђурђевданском карневалу 
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+ Субота, 12. мај у 2000

Народно позориште, Ниш

Нaционалнa секцијa CIOFF 
— Учешће АФА Светозар Марковић и Певачке групе Студенац 
на Концерту фолклора 

Академски фолклорни ансамбл Светозар Марковић, заједно са Певачком групом Студенац био је један је од 6 одабраних 
учесника Концерта фолклора Националне секције CIOFF-а. Организатори концерта су Национална секција CIOFF-а Србије и 
Студентски културни центар Ниш.

Наиме, Академски фолклорни ансамбл Светозар Марковић дугогодишњи је члан Националне секције CIOFF-а. CIOFF, тј. 
Међународни савет организатора фестивала фолклора и традиционалне културе (Conseil International des Organisations de Festivals de 
Folklore et d’Arts Traditionnels) има за циљ, између осталог, унапређење фестивала фолклора широм света, побољшање квалитета 
програма фестивала, а самим тим и фестивалских група. Организација ужива подршку UNESCO-а, посебно у области заштите 
нематеријалне Културне баштине записане у UNESCO конвенцији о заштити нематеријалне културне баштине човечанства. 

На концерту је наступило укупно 6 фолклорних ансамбала: КУД Лаза Нанчић, Вршац, КУД Димитрије Котуровић, Београд, КУД 
Дуле Милосављевић, Чачак, АКУД Соња Маринковић, Нови Сад, АФА ОРО, СКЦ Ниш, АФА Светозар Марковић, СКЦ Крагујевац

Певачко и инструментално традиционално наслеђе нашег народа на концерту су представиле: Женска певачка група 
Студенац, СКЦ Крагујевац, Етно вокална певачка група Академског женског хора, СКЦ Ниш и Велики народни оркестар, СКЦ Ниш

Ансамбли су имати прилику да представе фолкорне игре и песме своје земље специјалним гостима концерта – 
представницима националних секција CIOFF-а Португалије, Шпаније, Француске, Италије, Швајцарске, Хрватске, Босне и 
Херцеговине, Црне Горе, Македоније, Бугарске, Грчке, Северног Кипра, Албаније, Азербејџана, који су у нашој земљи боравили 
поводом годишњег Конгреса секција CIOFF-а Јужне и Југоисточне Европе.

АФА Светозар Марковић и Певачка група Студенац имали су ту част да на сцену донесу игре и песме Шумадије.

+ Петак, 18. мај у 1800

Сала ПМФ-а

— Учешће АФА Светозар Марковић и Певачке групе Студенац 
на Концерту песама и игара из Шумадије, Војводине, 
Републике Српске и Крајине, у организацији Удружења Срба 
из Хрватске Никола Тесла
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+ Субота, 26. мај у 1900

Врњачка Бања

Џивџан фест 
— Учешће АФА Светозар Марковић на Међународном 
фестивалу фолклора 

Академски фолклорни ансамбл један је од учесника овогодишњег Међународног фестивала фолклора Џивџан фест, који је у 
Врњачкој Бањи одржан по трећи пут, у организацији Канцеларије за младе.

Фестивал има за циљ промовисање мултикултуралности и окупљање младих људи око заједничке идеје очувања и неговања 
традиционалних форми уметничког израза, првенствено игре и песме. Такође, окупљањем великог броја ансамбала из свих 
крајева Србије и ширег региона, фестивал афирмише сарадњу и заједништво млађих генерација.

Фестивал је такмичарског карактера, а Први ансамбл АФА Светозар Марковић освојио је Специјалну награду за израз најближи 
изворном, извевши кореографију Сплет игара из Шумадије – Зелене се богази.

+ Петак, 01. јун у 1900

Дом културе, Обреновац

— Учешће Ансамбла ветерана АФА Светозар Марковић на 
Сусретима ветерана, у организацији Друштва за неговање 
традиције и културе Јека

24
6Ф О Л К Л О Р Н И  П Р О Г РА М



24
7 Ф О Л К Л О Р Н И  П Р О Г РА М

+ Недеља, 03. јун у 1900

Сала ПМФ-а

Дечији концерт фолклора
Као и сваке године до сада, пред сам крај сезоне, најмлађи чланови Академског фолклорног ансамбла Светозар Марковић 

храбро су освојили сцену и публици представили традиционалне игре и песме наше земље са којима су се упозналу у току 
протеклог периода.

На концерту су се представили Дечији ансамбли, Други извођачки ансамбл, солисти, млађи чланови Певачке групе Студенац и 
Народни оркестар Светозар Марковић.

+ Субота, 09. јун у 1230

Биоскоп Врњачка Бања

— Учешће Дечијег ансамбла АФА Светозар Марковић на 
Међународном дечијем фестивалу фолклора Разиграно 
пролеће



+ Среда, 13. јун у 2000

Књажевско-српски театар

— Учешће Женске певачке групе Студенац на Концерту 
Оркестра Ненада Миловановића поводом обележавања 
двадесетогодишњице рада

+ Субота, 07. јул у 1200

Топоница

— Учешће Дечијег ансамбла АФА Светозар Марковић на 
Топоничком поселу

+ Субота, 16. јун у 1400

Влакча

— Учешће Ансамбла ветерана и Дечијег ансамбла АФА 
Светозар Марковић на манифестацији обележавања 134. 
годишњице рођења првог српског пилота Михаила Петровића
+ Субота, 30. јун у 1900

Наково

— Учешће АФА Светозар Марковић на Међународном 
фестивалу фолклора Ајмо заиграти, ајмо де



+ Петак, 20. јул у 2030

Ђачки трг

Фолкарт Дидгори (Грузија) 
и АФА Светозар Марковић 
— Концерт фолклора

Као и претходне године, Студентски културни центар резервисао је јул за необичне звуке и ритам светске плесне сцене, и у 
госте довео један од најбољих фолклорних ансамбала Грузије – Фолкарт Дидгори. Крагујевачка публика је имала прилике да 
ужива у необичном сусрету богатих традиција двеју земаља, Србије и Грузије, на Ђачком тргу

Академски фолклорни ансамбл Светозар Марковић представио је лепоту традиционалних игара своје земље, док је гостујући 
ансамбл донео грузијске традиционалне плесове, препознатљиве у свету по својој атрактивности и динамичности.

Ансамбл настао је 1994. године у оквиру Центра за културу и младе и један је од најбројнијих фолклорних ансамбала Грузије. 
Необични традиционални плес своје земље представио је на сценама широм света и иза себе има велики број запажених и 
награђиваних наступа.

20. јула њихова сцена био је Ђачки трг и крагујевачка публика је била у прилици да се упозна са необичним традиционалним 
плесовима Грузије, за које важи мишљење да пркосе законима физике.

Грузијски традиционални плесови дочаравају и истичу природну лепоту, префињеност и нежност грузијских жена као 
и храброст, борилачке вештине, спретност и окретност мушкараца. Играчи изводе невероватне окрете и скокове, а једна од 
специфичности начина извођења ових игара је то што се изводе махом на прстима, па чак и на коленима, као и коришћење 
реквизита попут мачева и бодежа.

Раскошну визуелност употпуњује живописна ношња разноврсних боја која осликава нежност и елегантну појаву женских 
ликова, као и ратнички лик мушкарца.



+ Четвртак, 02. август у 1800

Велики парк

— Учешће Женске и Мушке певачке групе Студенац на 
манифестацији Илиндан у Крагујевцу, у организацији 
Удружења Интерактив и Канцеларије за младе
+ Понедељак, 13. август − субота, 18. август
Острава, Чешка

Фолклор без граница 
— Учешће АФА Светозар Марковић на Међународном 
фестивалу фоклора  

Као и сваке године до сада, Академски фолклорни ансамбл Светозар Марковић поново је био учесник једног од 
међународних фестивала фолклора. Ове године ансамбл је уврштен у програм Међународног фестивала фолклора Фолклор без 
граница, одржаног у чешком граду Острава од 13. до 18. августа.

Овогодишње издање фестивала било је 21. по реду, а фестивал се налази у званичном календару CIOFF фестивала и одржава 
се под окриљем чешке Националне секције CIOFF-а. Током одржавања фестивала, улице и тргови Остраве постају фестивалска 
сцена, а фолклорни ансамбл Светозар Марковић делио је сцену са ансамблима из Италије, Индије и различитих делова Чешке.



+ Уторак, 02. октобар у 1100

Стара црква

— Учешће АФА Светозар Марковић на манифестацији Два 
века Старе цркве

+ Субота 22. септембар у 1830

ТЦ Плаза

Пријем нових чланова  
— Концерт фолклора

У суботу 22. септембра, Академски фолклорни ансамбл Светозар Марковић одржао је целовечерњи концерт фолклора пред 
многобројним посетиоцима Тржног центра Плаза. Концерт је одржан као једна од активности промоције ансамбла у оквиру 
пријема нових чланова, који се традиционално одржава током септембра и октобра сваке године. Динамичност, разноврсност 
и атрактивност наступа постигнути су учешћем свих категорија ансамбла, како оних најмлађих тако и најискуснијих, учешћем 
Певачке групе Студенац и Народног оркестра Светозар Марковић. Поред Тржног центра Плаза, ансамбл је пријем нових чланова 
промовисао у току вишенедељне прмотивне кампање, како у основним и средњим школама, тако и на факултетима Универзитета 
у Крагујевцу.



+ Субота, 06. октобар у 1800

Дом културе, Ваљево 

— Учешће Ансамбла ветерана АФА Светозар Марковић на XII 
концерту ветеранских ансамбала Колубарски златни вез

+ Четвртак, 08. новембар у 1200

Епархијски дом

— Учешће Женске певачке групе Студенац на Сајму 
рукотворина, у организацији Удружења Арт Маниа

+ Недеља, 14. октобар 
Вински трг, Топола

— Учешће АФА Светозар Марковић и Певачке групе Студенац 
на 55. Опленачкој берби

+ Петак, 16. новембар у 1800

Сала ПМФ-а

— Учешће АФА Светозар Марковић и Певачке групе Студенац 
на Концерту песама и игара, у организацији Удружења Срба из 
Хрватске Никола Тесла

+ Субота, 24. новембар у 1500

Шумадија сајам

— Учешће АФА Светозар Марковић и Певачке групе Студенац 
на X међународном сајму туризма и сеоског туризма

+ Субота, 17. новембар у 1700

Центар за културу Влада Дивљан, Београд

— Учешће АФА Светозар Марковић и Певачке групе Студенац 
на концерту Манифест пријатељства, у организацији 
Удружења Хрвата Тин Ујевић
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+ Недеља, 25. новембар у 1900

Kњажевско-српски театар

Традиција у покрету 
— Концерт фолклора

„Лепота је у општем утиску игре, у колективном игрању, у утапању свакога појединца у општу хармонију, у колу које час 
благо трепери, таласа се и повија уздржано и достојанствено, или се захукће у силном замаху и неодољивом ритму, који 
носи и, чини се, руши све пред собом.”

Олга Сковран
 
Академски фолклорни ансамбл Светозар Марковић, као вишедеценијски чувар традиционалног и културног 

наслеђа наше земље, створио је и сачувао богат фонд народних игара и песама, а многе од њих биле су представљене 
крагујевачкој публици на концерту који је одржан 25. новембра у Kњажевско-српском театру. Носиоци концертног 
програма били су извођачки ансамбли – Први и Други, уз пратњу Народног оркестра Светозар Марковић. Као гост 
концерта наступио је Први ансамбл Културно-уметничког друштва Абрашевић из Чачка.



+ Петак, 7. децембар у 1900

Сала ПМФ-а

Дечији концерт фолкора
Студентски културни центар Крагујевац организовао је Дечији концерт фолклора у петак 7. децембра, у Сали ПМФ-а, са 

почетком у 19 часова.
Најмлађи чланови Академског фолкорног ансамбла Светозар Марковић, традиционално, на завршетку године, представили су 

своје познавање традиционалних игара и песама.
На концерту су се, поред дечијих ансамбала, представили и чланови Другог извођачког ансамбла, Певачка група Студенац у 

свом млађем саставу, као и Народни оркестар Светозар Марковић.
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+ Субота, 15. децембар у 2000

Центар за културу, Бијељина

— Учешће Ансамбла ветерана АФА Светозар Марковић на II 
међународном сусрету фолклорних ансамбала ветерана К о́ 
некад у 8
+ Субота, 22. децембар у 1800

Сала ПМФ-а

— Учешће АФА Светозар Марковић на Завршном концерту 
КУД-а Дукати
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+ Четвртак, 15. фебруар у 1200

Стара скупштина, Крагујевац

Свечанa академијa 
— Учешће Крагујевачког певачког друштва на Свечаној 
академији поводом обележавања Дана државности, Сретења

Дан државности Републике Србије ове године у Крагујевцу обележен је низом манифестација. У оквиру тродневног 
програма, поред изложбе Архитектура престоног Крагујевца и научне конференције на тему улоге града Крагујевца 
у стварању модерне Србије, као централни догађај одржана је Свечана академија, осмишљена по сценарију редитеља 
Драгана Јаковљевића и реализована у порти Старе цркве и у простору Старе скупштине. Као и претходних година, један од 
учесника Свечане академије био је и хор Студентског културног центра – Крагујевачко певачко друштво. 

+ Недеља, 06. мај у 1000

Стара скупштина, Крагујевац

— Учешће Крагујевачког певачког друштва на Свечаној 
академији поводом обележавања Дана града



+ Четвртак, 24. мај у 2000

Галерија Народног музеја

Хорски звуци Баварске и Шумадије
Након путовања у Баварску и заједничког концерта у Мориц катедрали у Инголштату, Крагујевачко певачко друштво 

угостило је Омладински камерни хор из Инголштата на заједничком концерту под називом Хорски звуци Баварске и 
Шумадије. Концерт је одржан у оквиру Мајских свечаности, под покровитељством Скупштине града Крагујевца.

Од свог оснивања 1982. године, Омладински камерни хор из Инголштата има за циљ да код младих људи пробуди 
интересовање за хорску музику високог квалитета. Захваљујући свом младалачком полету, али и високом нивоу 
професионалности, ансамбл је привукао пажњу и постао важан чинилац на културној сцени Инголштата. На многим 
концертима и такмичењима у земљи и иностранству, Омладински камерни хор освојио је бројна признања и награде. 
Ева-Марија Ацерот води хор од 1990. године, а данашњи састав хора чини 45 чланова.

Крагујевачко певачко друштво се као млад, али професионално веома зрео хор, наметнуо на музичкој сцени града као 
један од најзанимљивијих новитета. Хор је, захваљујући групи ентузијаста, основан 2014. године, а за кратко време успева да 
се успешно позиционира на музичкој сцени Србије, освојивши неколико награда у земљи и иностранству. Они ангажовано 
„коментаришу” стање у култури и јасно указују на проблеме које треба решити. Од самог оснивања хор је иницирао и 
сталну сарадњу са културним и просветним институцијама града Крагујевца, а од 2017. године хор постаје и део „породице” 
Студентског културног центра Крагујевац. 

На концерту Хорски звуци Баварске и Шумадије хор је извео неколико композиција локалних аутора, и на тај начин 
започео реализацију пројекта Хорско стваралаштво Шумадије. Руководилац хора и један од оснивача је Ђорђе Цатић, 
професор солфеђа и теорије музике у Музичкој школи др Милоје Милојевић, у Крагујевцу.





+ Петак, 26. октобар у 2000

Центар за културу, Свилајнац

— Учешће Крагујевачког певачког друштва на Свечаној 
академији поводом обележавања стогодишњице ослобођења 
Свилајнца у Првом светском рату

+ Понедељак, 16. јул 
Мећавник

Бољшој  
— Учешће Крагујевачког певачког друштва 
на Фестивалу руске класичне музике 

Један од учесника овогодишњег Фестивала руске класичне музике Бољшој био је и хор Студентског културног центра − 
Крагујевачко певачко друштво. Шесто издање фестивала одржано је од 14. до 17. јула на Мећавнику, а хор је по први пут био 
учесник овог престижног фестивала класичне музике, наступивши 16. јула у ревијалном делу.

Кључна идеја Фестивала руске класичне музике Бољшој је подршка талентованим младим људима из музичких школа 
и академија широм Србије и Републике Српске, као и талентованим младим људима широм Русије.

Фестивал обухвата обавезан такмичарски програм, у коме се руски и српски студенти и ђаци, изводећи класична 
и савремена дела руских и српских композитора, такмиче у две старосне категорије за златну, сребрну и бронзану 
Матријошку.

Вечерњи програм укључује концерте матичног симфонијског оркестра Бољшој са познатим руским и српским 
уметницима. Досадашње фестивале обележило је учешће неких од најеминентмнијих савремених аутора и стваралаца, 
као што су – маестро Валериј Георгијев, пијанисти: Денис Мацујев, Александар Маџар, Јуриј Розума, виолинисти: Немања 
Радуловић, Роман Симовић, Аљона Бајева, Татјана Самуил, виолончелисти: Нарек Хакназаријан и Јустус Грим, као и тенор 
Зоран Тодоровић, бенд Емир Кустурица и Но Смокинг Оркестра.

+ Субота, 20. октобар у 2030 
Музеј 21. октобар

Бдење 
— Учешће Крагујевачког певачког друштва на манифестацији 
Бдење, у оквиру Октобарских музичких свечаности, ОКТОХ 

Као и претходне године, хор Крагујевачко певачко друштво наступио је на манифестацији Бдење, одржаној 20. 
октобра у Музеју „21 октобар”, у оквиру Октобарских музичких свечаности. Поред хора Студентског културног центра, на 
манифестацији је наступио и Градски камерни хор Лицеум.

„Октобарске музичке свечаности дугогодишњи су допринос култури сећања на невине крагујевачке жртве, страдале 
октобра 1941. године у крагујевачким Шумарицама.

Од седамдесетих година до данас на овој манифестацији узели су учешће многи најеминентнији домаћи и страни 
уметници, водећи рачуна да се између њихових концерата нађе довољно етра и за оне тек долазеће, талентоване 
музичаре. ОКТОХ тако постаје једна од оних културних константи која успева да победи време, да подучи и оплемени.”
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У 2018. години Медијатека и читаоница Студентског културног центра настављају утабаним стазама из претходних година. 
У оквиру образовног рада, настављено је са курсевима енглеског језика. Као и претходних година, највећу популарност 
код полазника курсева бележи припрема за полагање теста за добијање IELTS (International English Language Testing System) 
сертификата. Годишње, овај тест полаже више од три милиона кандидата у преко сто четрдесет земаља, што IELTS чини 
најпопуларнијим сертификатом за сврхе имиграције и високог образовања у свету. Британски савет, један од зачетника овог 
система и инситуција надлежна за спровођење сертификовања, 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.

У априлу су организоване, сада већ традиционалне, билингвалне радионице са темама из англосаксонске књижевности. У 
оквиру ових радионица, ученици средњих школа кроз мултимедијалне презентације проширују и продубљују своја знања из 
матерњег и страног језика, која по плану и програму стичу кроз редовно образовање. Ученици су више од пуких посматрача, 
јер кроз обавезна излагања и дубинске анализе кључних елемената обрађених књижевних дела, на страном језику, осим 
проширивања вокабулара и вежбања својих конверзацијских способности, такође обнављају знања из теорије књижевности. 
Две радионице одржане су у сарадњи са ученицима и професорима средње Музичке школе др Милоје Милојевић из 
Крагујевца. Прва од две радионице бавила се животом и делима чувене канадске књижевнице Маргарет Атвуд, са посебним 
освртом на њено дело Пенелопијада. Друга радионица била је посвећена средњевековном епу Беовулф, где су ученици поред 
компаративне анализе енглеског епа и српског циклуса епских народних песама о Краљевићу Марку, допунили своја знања о 
епици, епу, епској фантастици и осталим блиским појмовима из теорије књижевности.

Осим организoваних активности, читаоница и фонд Медијатеке Студентског културног центра Крагујевац на располагању 
су свима заинтересованима сваког радног дана. 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 2018. завршена је прва фаза каталогизације целокупног фонда читаонице, тако да смо корак ближе дигиталном 
представљању библиотечког фонда у стандардној форми на интернету.

Рад 
медијатеке 
и читаонице
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+ Петак, 02. фебруар  
Сала ПМФ-а

Техничка реализација 
— Друштво гуслара Карађорђе

+ Субота, 24. март  
Контакт галерија СКЦ-а

Техничка реализација  
— Представа Рихтерова скала 
ФИЛУМ, студенти Катедре за германистику 

+ Четвртак, 12. април
Сала ПМФ-а

Техничка реализација 
— Дан ПМФ-а, студенти ПМФ-а

+ Четвртак, 12. април
Сала ПМФ-а

Техничка реализација 
— представа Ухваћен у мрежу? 
Драмска секција студената ПМФ-а

+ Петак, 13. април  
Сала ПМФ-а

Техничка реализација 
— Дан ПМФ-а, хор ФИЛУМ-а

+ Петак, 4. мај 
Трг слободе, Крагујевац

Техничка реализација  
— Манифестација Свет маште, поводом Дана града 
Удружење Арт Маниа 
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+ Среда, 16. мај  
Сала ПМФ-а

Техничка реализација  
— представа Ухваћен у мрежу?  
Драмска секција студената ПМФ-а

+ Петак, 18. мај 
Контакт галерија СКЦ-а

Посебно вече Француза 
— ФИЛУМ, Катедра за романистику

+Недеља, 02. децембар 
Друга крагујевачка гимназија

Техничка реализација  
— концерт Хармонија међу нама 
Крагујевачки оркестар

+ Уторак, 11. децембар 
Кутија шибица СКЦ-а

La Grande Guerre 
— Пријатељство два народа, ФИЛУМ, Катедра за романистику

+ Уторак, 25. децембар 
Кутија шибица СКЦ-а

Вече германиста  
— ФИЛУМ, Катедра за германистику
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Награда за издаваштво
Награда Матићев шал за књигу из Едиције Првенац − У уху дух(а/у), Слађана Бранислава Бушић

Награде Књижевне радионице СКЦ-а и њених чланова
На Међународном конкурсу за франкофони хаику у Белгији Сoncours Haikus, у организацији Удружења професора 
француског језика Фландрије, чланови Књижевне радионице СКЦ-а освојили су 2 награде:
• Друга награда − Ања Лазић и Мартина Јовановић

На манифестацији Рајићеви сусрети чланови Књижевне радионице СКЦ-а освојили су 2 награде: 
• Награда за песничку оригиналност − Жељко Јовановић, 
• Награда за најперспективнију младу ауторку − Ива Херц

На манифестацији Ђурђевдански венац:
• Награда Ђурђевдански венчић за најбољег крагујевачког аутора − Ива Херц,
• похвала жирија − Жељко Јовановић

Награде Академског позоришта Студентског културног центра Крагујевац
На Фестивалу академских позоришта Србије (ФАПС), у Новом Саду, Академско позориште Студентског културног центра 
Крагујевац извело је представу Пешчаник и освојило укупно 6 награда:
• II награда за најбољу представу у целини 
• II награда за најбољу режију – Костадин Стојадинов
• I награда за најбољу мушку улогу – Илија Ивановић
• Награда за најбољу женску епизодну улогу – Јулија Вучковић
• Награда за најбољу сценографију – Костадин Стојадинов
• Награда Веља Мацут за несебичан допринос аматерском позоришном стваралаштву – Академско позориште СКЦ-а

Награде Академског фолклорног ансамбла Светозар Марковић
На Међународном фестивалу фолклора Џивџан фест, АФА Светозар Марковић освојио је:
 • Специјалну награду за извођење најближе изворном
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Студентски културни центар Крагујевац у 2018. години реализовао је преко 260 програма различитог садржаја 
намењеног младима, студентима и свим суграђанима. Кроз излагачке просторе представљени су неки од значајнијих 
аутора савремене ликовне и визуелне сцене, као и студенти Филолошко-уметничког факултета Универзитета у Крагујевцу. 
У оквиру књижевног и говорног програма угостили смо домаће и стране ауторе, представили неке од књижевних 
удружења као и добитнике значајних награда за књижевност. Музички програм, као и претходних година, био је 
конципиран тако да представи наше најактуелније и најзначајније ауторе и извођаче у оквиру разних жанрова, али и да 
угости велики број интернационалних уметника.

Град је добио нови, први крагујевачки World music festival ESTAM, на ком су се овдашњој публици представили неки од 
најзначајнијих актуелних представника овог правца, светски признати и афирмисани Јован Павловић и Марко Марковић, 
Шира Утфила, Дамир Имамовић и Севдах Такт, као и новоосновани оркестар Студентског културног центра Еклектик 
Оркестра. Оркестар је почео са радом у октобру 2018, са циљем оплемењивања уметничког садржаја, ширења музичке 
сцене, колаборације и едукације и за само два месеца самостално наступио и наишао на сјајне реакције публике и стручне 
јавности. Репертоар чине ауторске композиције локалних музичара које у сржи носе традицију Балкана, попут народних 
мелодија и непарних ритмова, а све то кроз хармонију џеза.

У јулу смо започели нови Street Art festival и угостили једну од највећих street art уметница TKV. За три дана програма, 
које су употпунили музички и забавни садржаји, Александра Петковић – TKV, The Kraljica Vila, oсликала је простор летње 
сцене Студентског културног центра.

Иза нас је још један, четврти по реду, фестивал академских и аматерских позоришних ансамбала – Златна кулиса. У 
домену позоришне уметности, сезону нашег академског позоришта обележила је нова представа Пешчаник, по роману 
Данила Киша, а чију режију потписује Костадин Стојадинов. Представа је учествовала на многим значајним фестивалима 
академских позоришта у Србији, попут Урбан феста у Нишу и ФАПС-а у Новом Саду, на ком је добила и шест награда.

Мешовити хор Крагујевачко певачко друштво богатији је за нове чланове и шест одржаних концерата – на Бољшој 
фестивалу, на Мећавнику, затим заједнички концерт са Омладинским хором из Инголштата, Звуци Баварске и Шумадије, 
у Народном музеју, концерт у оквиру Октобарских свечаности и ОКТОХ-а, као и наступ на Свечаној академији поводом 
обележавања Стогодишњице ослобођења у Првом светском рату, у Центру за културу у Свилајнцу.

Фолклорни ансамбл, поред бројних наступа у земљи и иностранству, наступио је на међународном фестивалу 
у Чешкој (Острава), сада већ традиционално на филмском фестивалу Кустендорф, на Мећавнику, затим уз најбоље 
ансамбле Србије на концерту одржаном у Нишу, на Конгресу CIOFF-а, Међународнoг савета организатора фестивала 
фолклора и традиционалне културе, чији је СКЦ члан. 

Представљена су и најзначајнија остварења на пољу филмске уметности, документарног и анимираног филма код 
нас, у сарадњи са фестивалима Beldocs и Балканима, као и рестаурисани српски филмови у оквиру пројекта Vip Kinoteka, 
у сарадњи са Југословенском кинотеком. Настављен је циклус филмова у оквиру програма Француски филмски караван, 
реализован у сарадњи са Француским институтом у Београду. Такође, у оквиру ове сарадње, организовани су Молијерови 
дани и представљање књиге Могла бих то бити ја, ауторке Камиј Лоранс, значајне француске списатељице, која је за ову 
књигу добила награду Фемине и била номинована за престижну награду Гонкур. 

Издавачку делатност обележиле су три нове књиге младих аутора, издатих у 17. колу едиције Првенац (Стефан Симић, 
Јелена Палигорић Синкевић и Миломир Гавриловић), два прва албума у оквиру музичког пројекта Prvi CD (Coucou Abel, 
Yokono), као и књига цртежа Једноминутни танго, Горана Димића.

Унапређена je сарадња са крагујевачким универзитетом, факултетима као и са другим институцијама, културним 
центрима и омладинским удружењима, а све са циљем стварања услова у којима се, кроз диверзитет културних програма 
и  активно учешће у раду секција СКЦ-а, подстиче друштвена укљученост, креативни, стваралачки и свестрани развој 
студената, ученика и младих.

У Крагујевцу, 
јануар 2019. 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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