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Током 2019. године Студентски културни центар Крагујевац реализовао је готово 300 програма у оквиру
своје редовне делатности. Овогодишњи програм СКЦ-а обележила су гостовања младих књижевника, издања
три нове књиге младих аутора у оквиру едиције Првенац; гостовања домаћих и интернационалних актуелних
музичких састава и уметника као што су Туристи, Stray Dogg, Bullet for a badman, Straight Mickey and the
Boyz, Порто Морто, немачки састав Sun DEW, као и аустријски Ulrich Drechsler & Peter Zirbs, Пројекат Гурђијев,
аутора Иване Граховац и Оливиеа Маурела, затим Dan Stuart и Don Antoniо, Psychedelic Cinema Orchestra,
познати амерички музичар, Delaney Davidson, затим Ратко Дивјак, два нова музичка издања група Бас и
Стега и Thrill Seeking Polymers у оквиру пројекта СКЦ-а Prvi CD. Поред тога, богат филмски програм, значајни
домаћи филмски фестивали попут Beldocs-a , Фестивала европског филма, Балканиме и других; изложбе и
излагачи попут Зорана Игњатовића, Ненада Ристовића, Шејме Фере, Марије Коњикушић, Ивана Шуковића, Given
mood, Вање Жунић, Павла Бановића, Кристине Николић, изложба Подстанари, студената IV године студијског
програма Графички дизајн са ФИЛУМ-а, затим књига Serbia Raw, изложба фотографија и издање монографије
Драгана Пешића обележили су филмски програм и још једну богату излагачку сезону.
Две премијере Академског позоришта СКЦ-а које су привукле велики број гледалаца и нових младих полазника
Драмске секције, као и радионице гостујућих предавача и целокупан рад позоришта и секције, показатељ су
великог интересовања студената за овај вид уметничког изражавања. Чланови позоришта учествовали су у
међународном пројекту Cross Border 19 и имали прилику да се, за месец дана боравка у Немачкој и Словенији,
заједно са осталим учесницима из Италије, Словеније, Немачке, Мађарске и Пољске, представе публици
Инголштата и Мурске Соботе.
Ансамбл Светозар Марковић богатији је за велики број наступа у земљи, учешће на два међународна
фестивала фолкора − Sagra delle Regne (Минтурно, Италија) и XII Међународни студентски фестивал фолклора
(Ниш), као и за традиционално учешће на престижном Филмском и музичком фестивалу Кустендорф.
Хор Крагујевачко певачко друштво обновио је сарадњу са Омладинским хором из Инголштата, наступивши
на још једном заједничком концерту у овом граду.
Иза нас је и друго издање ESTAM World Music Festivala, одржаног 13. и 14. децембра. Имали смо прилику
да угостимо неке од највећих звезда world music сцене − Фатиму Спар и њен квинтет, Трио Елине Дуни,
Квартет Бориса Ковача, као и да чујемо премијерно представљање бенда Syrinx. Фестивал је добио значајну
подршку Аустријског културног форума, Града Крагујевца, Радио телевизије Крагујевац и World music asocijacije
Srbije, као и других партнера, изазвао велико интересовање публике и наишао на одличне критике струке.
2019. година била је посебно значајна за СКЦ и као година јубилеја, 35 година постојања и рада центра. Овај за нас
веома значајан јубилеј обележен је посебном програмском целином, 35 програма поводом 35 година, која је
отворена изложбом фотографија великог формата из архиве СКЦ-а, концертом бенда Coucou Abel и наступом
хора Крагујевачко певачко друштво, који је том приликом извео песму Ако станемо ту, бенда Артан Лили.
Бројне су награде и признања за рад секција Студентског културног центра − aкадемског позоришта, књижевне
радионице, хора и фолклорног ансамбла, а пoсебно бисмо издвојили признање додељено нашем културном центру
на крагујевачком Међународном сајму туризма 2019 − за допринос култури и промоцији града.
У Крагујевцу,
јануар 2020. године
Ивана Мараш Јовановић, директор
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+ Петак, 25. јануар у 2200
Контакт галерија СКЦ-а

Ђорђе Миљеновић бенд
— Концерт

Ђорђе Миљеновић (Wikluh Sky) иза себе има дугогодишњи стаж како у соло каријери (као композитор,
текстописац и извођач) тако и у сарадњи са чувеним Bad Copy-јем. Последњих година представио је
јединствен звук и приступ музичком стваралаштву и тако заслужио искрену наклоност регионалне публике.
Иако је музика коју ради под својим именом изразито различита од претходног рада, његови поштоваоци
одлично су прихватили нови звук који је прошле године и забележен на два албума издата за Mascom Records.
Ђорђе Миљеновић је аутор два нова соло албума под називима: Сам пао, сам се убио и Амови.
Ово је свакако један од најличнијих и најинтимнијх музичких опуса које смо вероватно икада имали
прилике да чујемо на домаћој рок сцени, а који оснивач и власник Mascom Records-а, Слободан Нешовић Лока,
описује као апсолутно музичко чудо, на које је наша рок сцена чекала већ 30 година. Бенд Ђорђа Миљеновића
чине: Лав Братуша (Darkwoodub), Милан Мика Аћимовић (Сопот), Јанко Мостарлић (Канда, Коџа и Небојша),
Горан Лукић и Ђорђе Тодоровић.
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+ Понедељак, 28. јануар у 2200
Контакт галерија СКЦ-а

Sinkopa Funk
— Jazz Monday

Уживали смо уз звуке локалног фанк бенда који је извео композиције разних великана овог жанра. Само неки
од њих су Maceo Parker, Herbie Hancock... Састав чине Никола Цветковић (труба), Аца Пејчић (саксофон), Братислав
Вучковић (гитара), Александар Јевтић (клавијатуре), Немања Ристовић (бас гитара) и Јован Аћимовић (бубњеви).
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+ Петак, 08. фебруар у 2200
Контакт галерија СКЦ-а

Kansas City Jazz
— Концерт

Један од најузбудљивијих стилова џеза рођен је двадесетих година прошлог века у узаврелом Канзас
Ситију. Мноштво клубова и изобиље изванредних, страствених младих музичара формирало је снажну и
креативну сцену са својим надалеко чувеним особеностима – другачији, живахнији ритмички пулс, продужена
сола, колективна импровизација сведена на смишљање карактеристичних рифова у току нумере, музичко
надигравање солиста у веома компетитивној атмосфери задимљених клубова у којима се прашило до раних
јутарњих часова. Из овога града су потекли неки од најзначајнијих џез великана као што су Каунт Бејзи, Бен
Вебстер, Лестер Јанг, Колеман Хокинс, Бак Клејтон, Чарли Паркер, Џими Рашинг…
Kansas City правац је музика животне радости чији ритам тера на игру и подиже расположење, а притом
је музички довољно изазован и данашњим џезерима. Управо овакав репертоар и ватрени стил музицирања
окупио је екипу београдских прекаљених џез музичара којима се придружио гост из Шпаније, гитариста Раде
Милојковић. Секстет Kansas City Cats са великим задовољством верно преносе ехо најславнијих времена џез
музике, а њихови наступи се претварају у спонтане џез журке. Чланови секстета су: Владимир Крнетић (труба),
Александар Јаћимовић (саксофон), Вељко Вујичић (клавир), Бранко Марковић (контрабас), Урош Стаменковић
(бубњеви) и Раде Милојковић (гитара).
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+ Понедељак, 11. фебруар у 2200
Контакт галерија СКЦ-а

Iva Paunović Quartet
— Jazz Monday

Публика је била у прилици да чује квартет локалне младе џез певачице Иве Пауновић. На репертоару су
се нашли џез стандарди, а трио који је пратио вокалну солисткињу чине Аца Пејчић (клавир), Иван Станковић
(контрабас) и Никола Радојичић (бубњеви).
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+ Субота, 23. фебруар у 2200
Контакт галерија СКЦ-а

Плишани малишан
— Концерт

Група Отака спи је почела са радом још 1995. године у саставу: Владимир Шћепановић, Мирко Шћепановић,
Ђорђе Новаковић, Ивана Новаковић и Пеђа Милетић. Група је први наступ имала у Крагујевцу, на ШРАФ-у
(Шумадијском рок алтернативном фестивалу) у хали Језеро. Временом, групу напуштају неки људи, долазе
други и 2005. формира се Плишани малишан.
Након неколико година свирања по Горњем Милановцу и околини, Плишани одлазе у Бању Луку, где
на Јелен Демофесту на бањалучкој тврђави Кастел, 2011. године, једногласном одлуком жирија освајају
прво место. На MTV каналу приказан је њихов спот за песму МЦ3, што је највероватније први спот неке
горњомилановчаке групе приказан на овој телевизији. Исте године гитариста Иван Ковачевић постаје и члан
Бјесова.
Свој први албум под називом Плишани малишан објављују 2013. на интернету. Албум је снимљен за
Ускрс 2012, у београдском студију Дигимедија. Током априла 2014. група снима нови албум у користећи салу
Дома културе у Горњем Милановцу (некадшњи дом ЈНА) као импровизовани студио. Сниматељ је био Борис
Младеновић из Јарбола. Плишани малишан издао је други студијски албум У небраном грожђу за издавача
Rock Svirke Records.
Нови Плишани малишан првенствено доноси луцидну построк и psychedelic рок музику, у пратњи
одабраних стихова са много апстракције и интроспекције. Њих су писали чланови бенда Иван Ковачевић и
Ђорђе Новаковић, док је рефрен у песми Лепа девојко дело Силвије Митровић.
Чланови овог бенда су Ђорђе Новаковић (глас и гитара), Иван Ковачевић Ковач (гитара),
Бобан Кецовић Кецко (бас и пратећи вокали), Силвија Митровић (вокал, гитара, даире) и
Мирко Шћепановић (бубњеви).
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+ Понедељак, 25. фебруар у 2200
Контакт галерија СКЦ-а

Kaval Jazz
— Jazz Monday

Кавал је један од најсавршенијих простих инструмената јер је за разлику од фруле која је дијатонска, он
скоро у потпуности хроматски. Сматра се да је простији и старији инструмент јер је, заправо, само шупља цев
са рупама (не постоји писак као на фрули). Пошто 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, а као солистички инструмент, наравно кавал. Kaval Jazz састав чине: Аца
Пејчић (кавал), Павле Попов (гитара), Немања Ристовић (бас гитара) и Никола Радојичић (бубњеви).
+ Четвртак, 07. март у 2200
Контакт галерија СКЦ-а

Туристи
— Концерт

Туристи су по други пут наступали у Крагујевцу, овога пута у проширеном и измењеном саставу. На бини
СКЦ-а наступали су: Бошко Мијушковић, Џими Мијушковић, Ањута Јанковић и Андреј Младеновић.
Њихов први албум Лево или десно једно је 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 Seine, 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.
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+ Понедељак, 11. март у 2200
Контакт галерија СКЦ-а

– Војислав Савков и
Аца Пејчић дуо

— Jazz Monday

Овај Jazz Monday обележио је наступ дуа који чине Војислав Савков (саксофон) и Аца Пејчић (клавир).
На репертоару су се поред стандарда из разних епоха и стилова џеза нашле и композиције настале у
садашњем (тадашњем) тренутку, јер је та идеја о инстант компоновању главна конекција ова два музичара,
који то већ годинама уназад практикују у разним пројектима и саставима (Esoteric Oil Lamp, Чичини чворци...).
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+ Петак, 15. март у 2200
Контакт галерија СКЦ-а

Bullet for a badman
— Концерт

Бенд постоји на српској сцени више од деценије, а каријеру су почели под називом Метак за зликовца.
Објавили су два LP-ја, а потом су, уз неколико промена у групи, променили назив у Bullet for a badman. Овај
бенд свира инструменталну музику базирану на џез и фанк ритмовима, комбинује их са динамичним
гитарским звуком и дувачким деоницама. Чланови састава су: Иван Симић (гитара), Милан Симић (бас гитара),
Петар Милановић (бубњеви), Константин Сотировски (труба) и Душан Петровић (баритон саксофон).
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+ Понедељак, 25. март у 2200
Контакт галерија СКЦ-а

Nikola Cvetković Quartet
— Jazz Monday

Публици се представио млади локални трубач Никола Цветковић са својим квартетом. Свирали су нам џез
стандарде, а квартет чине још и Аца Пејчић (клавир), Иван Станковић (контрабас) и Никола Радојичић (бубњеви).
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+ Среда, 03. април у 2200
Контакт галерија СКЦ-а

Dan Stuart with Don Antonio
— Концерт

Легендарни фронтмен америчке групе Green on Red – Ден Стјуарт, који је у досадашњој каријери објавио преко
тринаест албума, било да је у питању Green or Red, Danny & Dusty (где му друштво прави Стиви Вин из бенда
The Dream Syndicate) или као соло уметник, у оквиру своје европске турнеје посетио је и Крагујевац. Он је овом
приликом промовисао актуелни албум The Unfortunate Demise оf Marlowe Billings, где је наступао као дуо уз пратњу
импресивног италијанског гитаристе и продуцента Антониа Граминтијерија (Дон Антонио).
Антонио Граментијери један је 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.
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+ Понедељак, 08. април у 2200
Контакт галерија СКЦ-а

Monk’s dream
— Jazz Monday

Овај Jazz Monday био је посвећен једном од највећих, а сигурно и једном од најиновативнијих пијаниста
икада. Реч је о Телонијусу Монку. Његове композиције су и дан данас неизбежне у репертоару сваког џез
музичара. Monk’s dream извео је Аца Пејчић на клавиру, а у неким композицијама придружили су му се Ива
Пауновић (вокал) и Никола Цветковић (труба).
+ Петак, 19. април у 2200
Контакт галерија СКЦ-а

Stray Dogg
— Концерт

Прва свирка коју је Stray Dogg као бенд имао ван Београда била је у Крагујевцу 2011. године, и то у СКЦ-у.
Бенд се вратио након толико година како би промовисао свој четврти студијски албум Look аt The Moon!
Публика је имала прилику да чује неке старе хитове, али и песме са овог новог албума, који је, од стране
удружења независних издавача IMPALA, номинован за најбољи албум у Европи за 2018. годину.
+ Понедељак, 22. април у 2200
Контакт галерија СКЦ-а

Sinkopa Funk
— Jazz Monday

Публика је била у прилици да ужива у звуцима локалног фанк пројекта који је извео композиције разних
великана овог жанра. Само неки од њих су Maceo Parker, Herbie Hancock... Састав чине Никола Цветковић
(труба), Аца Пејчић (саксофон), Братислав Вучковић (гитара), Александар Јевтић (клавијатуре), Немања Ристовић
(бас гитара) и Јован Аћимовић (бубњеви).
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+ Петак, 03. мај у 2200
Контакт галерија СКЦ-а

Liminal zone: AZURE
Ulrich Drechsler & Peter Zirbs
— Концерт

Улрих Дрекслер, један од најзначајнијих савремених музичара из Аустрије, домаћој публици је
ексклузивно представио програм Azure. Овај дуо, у оквиру којег је остварио сарадњу са Петером Зирбсом,
легендом електронске клупске сцене у Бечу, део је великог пројекта – Liminal Zone. У питању је Дрекслерово
монументално ауторско дело у настанку, које окупља бројне уметнике и обједињује његова различита
жанровска интересовања у музици: класику, џез, фанк, поп, филмску музику, drum’n’bass, хип-хоп, скандинавски
минимализам, персијску суфи музику, британски трип-хоп, источноевропски савремени романтизам,
медитеранску музику… Наизглед неспојиво, са софистицираношћу и мајсторством врхунског уметника,
Дрекслер спаја у три музичка поља: Chrome, Caramel и Azure, која чине Liminal Zone универзум.
Улрих Дрекслер (тенор саксофон, електроника) и Петер Зирбс (електроника) у програму Azure истражују
безгранични свет звукова, битова, електронике и мелодија, које увезују са музичким коренима. Својим
интимним читањем џеза у светлу електронике доносе нову димензију и свеж поглед на будућност овог
музичког правца.
Улрих Дрекслер је један од најуспешних аустријских и европских џез музичара, са богатом међународном
концертном каријером и издањима за Enja Yellowbird и Universal Music етикете. Са Café Drechsler Band (од 2002.
године) остварио је висок пласман на међународним музичким листама и добија бројна признања, међу
којима је и Amadeus Music Award. До сада је под својим именом објавио 15 албума, на којима је сарађивао са
бројним истакнутим колегама (Tord Gustavsen, Stefano Battaglia, Efrat Alony, Sahar Lotfi…).
Петер Зирбс, мултиинструменталиста и музички продуцент, један је од кључних аутора на рејв и техно
сцени Беча, још од 90-их година прошлог века. Својим радом у домену електронске музике брисао је
жанровске границе и досегао препознатљивост широм западне Европе, а компоновао је музику и за неколико
уметничких филмова. Његов соло деби албум What if we don’t exist? (2018, Fabrique Records), спој електронике,
експерименталне и авангардне музике и минимализма, добио је изузетне критике.
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+ Среда, 08. мај у 19 00
Универзитетска галерија

Opus Neo – Projekat Gurđijev

— (Србија, Француска), Музика тишине и контемплације
Ивана Граховац - чело, Оливиер Маурел - клавир
Opus Neo је музичка продукцијска организација која је актуелна у Француској и Европи од 2011. године,
на челу са Оливиером Маурелом. Креације и пројекти Opus Neo су до сада путовали широм Европе у
различитим саставима и пројектима: Piano et Mediterannee, Led Zep Session и сада Гурђијев пројeкат, развијене су
сарадње са разним уметницима (Bijan Chemirani, Maryam Chemirani, Philippe Botta, Maria Simoglou, Pierrick Hardy,
Jessy Rakotomanga, Guillaume Lys…) и остварена учешћа на многобројним фестивалима.
Георгиј Гурђијев је био филозоф, психолог, писац и мистик грчко-јерменског порекла. Током живота, на
својим путовањима по средњој Азији, сакупљао је примере музике, ритуала, духовних пракси. Ово је основа
на којој се темеље касније композиције које је остварио у сарадњи са својим учеником, руским композитором
Томасом де Хартманом. Гурђијев је основао Институт за хармонични развој човека где започиње записивање
музике коју је чуо на својим путовањима. Он би задавао основне теме, док је Де Хартман радио на развоју и
коначном облику музичке форме.
Њихов процес најбоље описује сам Де Хартман:
Господин Гурђијев обично би звиждао или свирао једним прстом на хармонијуму веома сложене мелодије
источног типа. Како би се ухватила ова мелодија, односно записала у европској нотацији, био је потребан
велики напор… Највеће дејство поседовала је она мелодија коју је запамтио на путовањима у далеким азијским
манастирима. Слушајући ту музику, урањаш у дубину свог бића…
Дуо Иване Граховац (чело) и Оливиера Маурела (клавир) изводи ову контемплативну и дубоку
музику кроз писану и импровизациону интерпретацију, игру звучних текстура, мелодија и хармоније са
контарпунктним елементима, истражујући волумене азијских ритмова, плеса дервиша и саида, химни и
молитви. Спој сакралне и фолклорне музике нуди мост између медитације и плеса, свести и транса. Овај
концерт био је подржан и од стране Француског института у Србији.
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+ Понедељак, 20. мај у 2200
Контакт галерија СКЦ-а

Чичини чворци
— Jazz Monday

Чичини чворци су пројекат са базом у Новом Саду, док поједини чланови овог састава долазе из Ковина
и Крагујевца. Свој наступ, који изводе у форми перформанса, описују и као експериментални културноуметнички програм. Чланови овог састава су Немања Михаиловић (вокал, фагот), Војислав Савков (саксофон),
Борис Хложан (гитара), Марко Чурчић (бас гитара), Аца Пејчић (клавијатуре) и Чик Иштван (бубањ).
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+ Четвртак, 30. мај у 2200
Контакт галерија СКЦ-а

Psychedelic Cinema Orhestra
— Концерт

Psychedelic Cinema Orchestra је пројекат Кена Винокура, америчког музичара познатог као вођа трочланог
бенда Alloy Orchestra, који компонује и изводи музику за неме филмове. Alloy Orchestra је више пута проглашен
као најбољи састав у тој делатности, што је потврдио и славни амерички филмски критичар Роџер Еберт.
Psychedelic Cinema Orchestra постоји од 2013, а тренутну поставу осим Винокура чине и Џонатан Ламастер
из култног америчког построк бенда Cul de Sac, као и Дејна Коли из још култнијег бенда Morphine. Psychedelic
Cinema Orchestra свира уз серију 8мм филмова бостонског аутора Кена Брауна снимљених између 1967.
и 1969. године. Браун је био један од пионира стварања визуелних кулиса за наступе рок бендова у САД,
посебно оних који су нагињали ка психоделији. Његови 8мм филмови које смо имали прилику да видимо,
пројектовани су 60-их и 70-их као позадина на концертима Џимија Хендрикса, Нила Јанга, Френка Запе и
бендова Velvet Underground, The Who, Pink Floyd и Sly and Тhe Family Stone.
На овој турнеји двојици чланова Psychedelic Cinema Orchestrа – Кену Винокуру и Џонатану Ламастеру,
придружили су се и Хрвоје Никшић – тонски сниматељ, продуцент и музичар, и Илија Дуни – музичар. Ово је
њихова друга турнеја по региону.
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+ Четвртак, 06. јун у 2100
Контакт галерија СКЦ-а

Coucou Abel

— Концерт поводом 35 година СКЦ-а
Студентски културни центар Крагујевац овог лета обележио је 35 година рада у култури и тим поводом
организован је концерт музичког ансамбла Coucou Abel и изложба фотографија из архиве СКЦ-а. Овим
програмом СКЦ је отворио и најавио летњу сезону.
Поодмакли 21. век у популарној музици је уз слушалачки overload донео и оживљававање старих музичких
стилова, као сасвим природну реакцију на сужен креативни простор за измишљање нових револуционарних
жанрова и поджанрова. Још раних двехиљадитих је Daptone Records кренуо у soul revival, на раскршћу соула
и рока имали смо The Black Keys, потом Alabama Shakes, и многе друге. Ређали су се ревивалисти практично
за сваку епоху и декаду у музици, од старог рока до синт-попа осамдесетих. Деведесете су, вероватно, још
преблизу у сећању за оживљавање. Овај је тренд у музици карактеристичан по ауторским изразима музичара
који превазилазе кавер или омаж дискурс. Нови музичари, наслушани, насвирани и продукцијски верзирани,
стварају песме базиране на старинском наслеђу, али с ентузијазмом, уверењем и креативним набојем у духу
савременог доба.
Браћа Срђан (гитара, бас, синтови) и Павле Попов (гитаре, клавир, контрабас, чело) нису први домаћи
музичари из 21. века који су посегли у неку лепшу, романтизовану прошлост – сетимо се само поставе ВИС
Лимунада као најдоследније реализованог ретростилизованог пројекта на алтернативној сцени. Но, њихов
је креативни нерв управо на линији страних махера попут Џека Вајта (The White Stripes), Дена Ојербаха (The
Black Keys), или Џоа Хенрија, музичара који су у свом раду спојили ауторски квалитет, љубав ка традицији, и
ништа мање важно – умеће да ову музику продукцијски освеже у духу данашњег доба. Нашим је набујалим
талентима историја популарне музике непресушна инспирација, док су са друге стране незасити у свирању
и стварању са различитим поставама, било да се ради о соло пројектима, бендовима Sergio Lounge и Coucou
Abel, те гостовањима код других музичара.
Coucou Abel је њихова постава са прекаљеним музичарима – Марком Игњатовићем из Stray Dogg
бенда и Томом Феђом Френклином из бенда Fish in Oil. Као гости на истоименом дебитантском албуму,
(издавач СКЦ Крагујевац) појављују се и гитариста Братислав Радовановић, саксофониста Лука Игњатовић,
перкусиониста Папа Ник, пијаниста Милован Пауновић. Ретро оријентација је јасна и несакривена. Бенд
посеже све до педесетих и шездесетих, у слободнију и занимљивију прошлост, време у коме је истраживање
живота, емоција, света, свемира…било лишено постмодерног цинизма и изопачености модерног доба, у коме
стварност још није била посредована друштвеним мрежама и fake news културом.
Овај стварносни оквир уперен је на интелектуалне окидаче слушаоца, јер је (ваљда) сваком потребан макар
краткотрајан одмор и отпор према најгрђим тековинама савременог конзумеристичког друштва. Емотивни
окидач је музика лишена цинизма, ироније и претеране промишљености, која се не труди да помера стилске
границе или истакне техничке квалитете музичара у први план. Њен је адут лепота као таква, музика која се
ослања најпре на питку мелодију и разумљиве аранжмане.
Никола Марковић
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+ Петак, 21. јун у 20 00
Ђачки трг

Милош Тодоровски Трио
— Концерт поводом Светског дана музике

Милош Тодоровски, дугогодишњи музичар бечког Burgtheatеr-a и групе Fatima Spar & Freedom Fries, српској
публици познат по гостовању са аргентинским квартетом Минимал Танго, наступима на EXIT-у, Umbria Jazz
festivalu у Београду и Етнофесту Палић са Фатимом Спар, окупио је око себе два изузетна млада музичара за
свој нови ауторски пројекат: виолончелисту из Барселоне – Carles Muñoz Camarero (Billi & Johnni trio) и бечког
перкусионисту – Amir Wahba (Golnar & Mahan trio). Тројицу музичара везује класично музичко образовање,
наклоност према џезу, world музици и импровизацији.
Средиште репертоара чини циклично дело Македонска Свита у балканско-барокном стилу, а репертоар
употпуњују разне композиције у етно-џез стилу, Коло, румунска Сирба, а све то зачињено џез хармонијом,
ритмовима и импровизацијом.
+ 12 – 13. јул у 1700
Летња сцена СКЦ-а

Street art festival
— Street art performance

Студентски културни центар Крагујевац организовао је по други пут Street art performance, 12. и 13. јула на
својој Летњој сцени. Циљ фестивала је био да и ове године створи уличну уметност кроз перформансе,
цртање графита и музички програм.
Током дана, зидови Летње баште исцртавани су графитима, а увече су нам се кроз плес представили
Марко Нектан (буто плес) и посебни гости из Индонезије, фолклорни ансамбл Krida Budaya. Поред њиховог
традиционалног плеса. имали смо прилику и да дегустирамо јела индонежанске кухиње. За музички
програм били су задужени Софа Кру, Кида Кева Кру и ФЛМ. Стони фудбал, пикадо и стони тенис су неке од
друштвених игара које су биле на располагању нашој публици.
+ Петак, 26. јул у 2200
Летња сцена СКЦ-а

Шпајз
— Kонцерт

Бенд Шпајз настао је у марту 2010. године у Крагујевцу. Чине га Владимир Максић (гитара), Дарко Ђорђевић
(гитара), Александар Фуруновић (бубњеви) и Станко Милачић (бас гитара). Већина песама настала је и настаје
током jam session-a. У питању је инструментална музика у којој се могу препознати различити утицаји (од
Хендрикса, преко Дисциплине кичме до фјужна и џеза), а која повремено звучи и као одлична филмска
музика. Бенд је до сада објавио један студијски албум Овај лифт нема врата, у издању СКЦ-а Крагујевац, и
одржао бројне концерте по клубовима и фестивалима у Србији.
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+ Петак, 02. август у 2200
Контакт галерија СКЦ-а

Ратко Дивјак квартет
— Концерт

Ратко Дивјак, легендарни џез бубњар који је своју каријеру почео у рок музици, остаће упамћен као
бубњар популарне југословенске групе ТIМЕ, са којом постиже велике успехе. Занимљиво је да је своју пуну
афирмацију стекао тек у Љубљани, иако је у Загребу провео значајно раздобље на почетку свог рада у џез
музици.
Џез бубњар је постао након студија на Институту за џез у Грацу. Прво је свирао бубњеве у рок и поп
саставима, а са џезом се упознао слушајући грамофонске плоче. Одлази у Загреб 1968. године и постаје члан
оркестра Иће Келемена, а годину дана касније почиње да ради и са вибрафонистом Бошком Петровићем.
Био је бубњар у Петровићевим групама, тј. његовом квартету, такође и у B.P. Convention, као и члан његовог
међународног ансамбла Nonconvertabile All Stars.
Са тим ансамблима је наступао на међународним џез фестивалима – у Прагу, Монтреу, Будимпешти, Бечу,
Берлину и Љубљани. У Загребу је снимао са Леом Рајтом и Слајдом Хемптоном, а са триом Тихомира Попа
Асановића наступио је на међународном џез фестивалу у Сегедину.
Крајем 1973. године одлази у Љубљану и постаје члан Плесног оркестра РТВ Љубљана, који касније
прераста у Биг Бенд РТВ Словенија, са којим је редовно наступао на љубљанским џез фестивалима, као и џез
фестивалима широм Европе.
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+ Четвртак, 08. август у 2200
Летња сцена СКЦ-а

Sun Dew
— Концерт

Sun Dew је интернационални пројекат шест младих музичара који долазе са различитим музичким
наслеђима. Вође састава, Héloïse Lefebvre и Paul Audoynaud, начинили су у Берлину основе за плодно тло звука
састава Sun Dew, који носи назив по биљци месождерки која расте покрај мочвара и на фасцинантан начин
лови свој плен, и баш као и она, труде се да у музици буду упечатљиви, колико и очаравајући. Након њиховог
дебитантског издања 2017. године за француску издавачку кућу Laborie Jazz, које је наишло на јако позитивне
критике, бенд је прошле године објавио други ЕP – This Secret Cay, у сарадњи са Heartcore Records, лејбл који
је основан од стране чувеног гитаристе Kурта Розенвинкела. Овај динамични, нестандардни секстет тежи да
ствара моћни и сањиви универзум изграђен од амбициозно разноврсних композиција које су испоручене од
озбиљних играча. Своју турнеју по Србији започели су наступом на овогодишњем Nišville festivalu, након чега
смо могли да их чујемо и у Крагујевцу.
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+ Субота, 17. август у 2200
Летња сцена СКЦ-а

Трио Свети
— Концерт

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 (Berklee) и
Бранко Тријић (Amsterdam Conservatorium), повратком у земљу након музичких студија озбиљно утицали на
напредак савремене инструменталне музике на нашим просторима. Чланови групе Трио Свети искуство и
кредибилитиет 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, Clarence Spady и многи
други. Сва тројица су композитори и воде своје саставе.
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+ Субота, 24. август у 2200
Летња сцена СКЦ-а

Игралом
— Концерт

Игралом је рок-блуз трио из Ниша, формиран 2015. године, а у бенду свирају Младен Марјановић, Димитрије
Симовић и Иван Цветковић. Звук и грув групе су од самог почетка примарно усмерени ка музици Западне
Африке, пустињском блузу из Сахаре. Присутан је и огроман утицај рокенрола и алтернативе, поготово новог
таласа. Иза себе имају два албума, Погрешна познанства и Суноврат.
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+ Петак, 06. септембар у 20 00
Контакт галерија СКЦ-а

Фафина школа гитаре
— Радионица

Фафина школа гитаре, у сарадњи са Студентским културним центром Крагујевац, организовала је музичку
радионицу Владимира Самарџића.
Владимир Самарџић је басиста, музички педагог и музички уредник из Новог Сада. Један је од ретких у
Србији са дипломом престижног Беркли колеџа. У току своје каријере свирао је са великим именима домаће
и светске сцене. Музичка радионица – јавни час који је одржао није био намењен само басистима, већ и
свим инструменталистима и музичарима, а теме које су обрађене кроз предавање су ритам и грув, музичка
импровизација и музичка комуникација.
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+ Субота, 07. септембар у 1700
Летња сцена СКЦ-а

Софа Кру – 10 година буке
— Концерт

Софа Кру je прославила првих 10 успешних година активности. Локална екипа продуцената и ди-џејева
окупила се са циљем промоције алтернативнијих музичких праваца, организације догађаја и продуцирања
музике коју пропагирају на својим концертима и бројним гостовањима у земљи и региону. Звук који краси
њихове наступе је пре свега drum’n’bass у свим својим формама, а на репертоару се често могу наћи и
правци као што су фанк, хип-хоп, УКГ...Планирани програм почео је у 17 часова, а Софа Кру је на овом јубилеју
угостила само неке од актера са којима су имали дугогодишњу сарадњу. Осим drum’n’bass-а, пуштао се фанк,
хип-хоп, било је live наступа streetart-а.
Line up: Sofa Kru – All Stars (Madafaktor – MDF, LuckeyZ, SheliZ, StekkaH, Tishy, Sashimi Sako, SickSoul MC), FTP Cojkana
(БГ), SKRECh Majstor Ljuban (УЕ), Fokus King (ЗА), Kida Keva Crew (КВ), BassForce (КГ). Графити: Fokus и Spor
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+ Субота, 21. септембар у 2200
Контакт галерија СКЦ-а

Delaney Davidson
— Концерт

Дилејни Дејвидсон је новозеландски господин и пробисвет који поседује један од најзанимљивијих
вокала у модерној рок музици. Вокал који ћете моментално препознати, ако га чујете пре тога. Не само што
је јединствен и сугестиван, већ је истовремено мрачан и меланхоличан, а на моменте такав да леди крв у
жилама. Bowie + Murphy + Brel на неконвенционални и ишчашени кантри начин који Дилејни складно меша
са другим, махом европским стиловима. Дилејни Дејвидсон је врло плодан аутор. За дванаестак година
снимио је осам соло и пет албума са новозеландским сарадницима. 2018. године објавио је сјајни албум
Shining Day, а 2019. чак два у првој половини: One Hand Loose експериментални blues/noise пројекат са Брусом
Раселом, Word Gets Around са Беријем Саундерсом. Истовремено, пропутовао је планету и свирао у сваком
бару и клубу у Америци, Аустралији и Западној Европи.
Треба рећи и да је Дилејни заинтересован и за друге сфере уметности, понајвише сликарство, позориште
и филм. Сходно томе је добар број видео спотова које је снимио сам осмислио, а исто важи и за омоте плоча,
постере за наступе итд. Стога није необично што га данас многи виде као једног од најозбиљнијих DIY уметника.
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+ Петак, 27.септембар у 2200
Контакт галерија СКЦ-а

Бас и Стега

— Промоција Првог CD-a
Музика коју бенд Бас и Стега изводи је углавном инструментална и мешавина је више музичких праваца
који укључују даб, функ, пост–рок и џез и многе друге. Заснива се на стабилним ритмовима који су подржани
разиграним бас линијама. Све је обојено психоделичним звуковима испреплетаних гитара.
Година 2012. овог бенда била је обележена многим успесима, снимањем деби албума Забава бадава, као
и освајањем прве награде на два музичка фестивала – 46. Зајечарска гитаријада и Шумадијски Демо Фест.
Крајем 2012. снимили су свој први EP под називом Устај сад! са 4 песме (Вожња, Пољана, Са Ђаволом куле
градим и Устај сад). Наступали су у многим клубовима и на фестивалима широм земље.
Током 2018/2019. бенд снима албум Негде далеко у београдском Hills River Studiju и у студију 3×2 у Панчеву.
Мастеринг албума урађен је у Загребу у сарадњи са Вишеславом Лабошем а кавер албума уредила је
уметница Лариса Ацков. Албум је објављен у јуну 2019. године на YouTube каналу и изабран је на конкурсу за
Први CD Студентског културног центра Крагујевац. Бас и Стега су Синиша Ступар (бубњеви), Стеван Ђорђевић
(бас), Драган Влајић Гале (гитара/вокал) и Милош Спасић (синт).
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+ Понедељак, 14. октобар у 2200
Контакт галерија СКЦ-а

Thrill Seeking Polymers
— Промоција Првог CD-a

Thrill Seeking Polymers је ауторски трио из Србије који своје композиције изводи са великом дозом
импровизације и интеракције. Њихов јединствен звук открива утицаје џеза, соула, афричке, индијске и
балканске музике. Трио чине клавијатуриста Аца Пејчић (Бликс, Esoteric Oil Lamp…), басиста Јован Јовановић и
бубњар Саша Ранковић (Рамбо Амадеус бенд). У оквиру СКЦ-овог пројекта Први CD издали су први албум
под називом Dusk of monorhythm.
+ Понедељак, 28. октобар у 2200
Контакт галерија СКЦ-а

Пројекат Свецки
— Jazz Monday

Свецки је један од пројеката који је настао у клубу УММУС, у склопу Jazz Monday циклуса, а све у циљу
стварања музичког диверзитета у Крагујевцу. Они се баве музиком света (world music) која спаја примесе
традиционалног мелоса разних народа са џезом и његовим подправцима. Овог понедељка извели су
композиције Бојана Зулфикарпашића, Васила Хаџиманова, Ибрахима Малоуфа, Јана Гарбарека, Јулиена Лоура
и других... Свецки чине Аца Пејчић (тенор сакс, сопран сакс и кавал), Данијел Армуш (клавијатуре), Николај
Петронијевић (бас гитара) и Давид Армуш (бубњеви).
+ Петак, 01. новембар у 2200
Контакт галерија СКЦ-а

Shay Hazan Quintet
— Концерт

Музика Хазановог квинтета своја упоришта налази у естетици чикашке сцене шездесетих и седамдесетих,
блиске постави Art Ensemble of Chicago, надовезује се на спиритуалност Вилијама Паркера и његов богат тон
контрабаса, али и на апстрактније форме слободног и савременог џеза, хип-хопа, магично царство Gnawa
музике из Марока, карактеристичне за музичаре са португалске етикете Clean Feed Records.
Његова је музика снажна и бунтовна, баш као и њен аутор. Темама својих песама он скреће пажњу и на
глобалне проблеме попут мигрантске кризе, те десничарских политика, испред којих ставља љубав и отвореност
према другим културама као врховну вредност. Shay Hazan Quintet су: Tal Avraham (труба), Eyal Netzer (саксофон),
Milton Michaeli (клавир), Shay Hazan (контрабас) и Haim Peskoff (бубањ).

+ Понедељак, 12. новембар у 2200
Контакт галерија СКЦ-а

Sinkopa Funk
— Jazz Monday

Овај наступ протекао је у знаку локалног фанк
пројекта који је извео композиције разних великана овог
жанра. Само неки од њих су Maceo Parker, Herbie Hancock...
Састав чине Никола Цветковић (труба), Аца Пејчић
(саксофон), Братислав Вучковић (гитара), Александар
Јевтић (клавијатуре), Немања Ристовић (бас гитара) и
Јован Аћимовић (бубњеви).

+ Петак, 15. новембар у 2200
Контакт галерија СКЦ-а

Фитнес
— Концерт

Бенд Фитнес је инструментални рок састав из
Крагујевца чије стваралачко језгро чине браћа
Фуруновић (Саша, Горан и Александар). Група постоји
од 2003. године и за то време је променила неколико
постава. Саша и његов најмлађи брат Александар су
основали бенд, а 2009. године им се прикључује Горан,
па Фуруновићи заједно крећу у слободну адаптацију
својих музичких идеја, под именом Фитнес. Једно од
првих музичких издања СКЦ-а је први албум овог бенда
– Ударци и варнице.
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+ Понедељак, 25. новембар у 2200
Контакт галерија СКЦ-а

Crack Fox
— Jazz Monday

Crack Fox састав постоји још од 2013, када су се
чланови окупили око различитих музичких идеја око
којих би експериментисали као индивидуални музичари.
Састав је као трио сарађивао са многим музичким
инструменталистима тражећи свој индентитет кроз
експериментални фанк-џез-рок. Crack Fox су Јован
Аћимовић (бубањ), Немања Ристовић (бас гитара) и Лука
Миркоњ (гитара).
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+ Четвртак, 28. новембар у 20 00

Свечана сала Прве крагујевачке гимназије

Metamorphosis
— Концерт

Ансамбл Метаморфозис се од свог оснивања 2005. године позиционирао на српској музичкој сцени
као узбудљив састав који нуди врхунске иновативне интерпретације дела класичног репертоара, домаћих и
страних савремених аутора. Од пажљивог и одмереног грађења медитативне атмосфере, преко покретљивих
и виртуозних одсека, до снажних, фуриозних крешенда, оркестар посвећено и суверено влада огромним
распоном инструменталних боја и израза. Метаморфозис најчешће наступа без диригента, предвођен
харизматичним и енергичним Сашом Мирковићем, и према потреби проширује или мења свој основни састав
додатим инструментима, електроником и сценским елементима. На програму су била дела: Гражина Бацевич
– Концерт за гудаче, Драгана Јовановић – Четири годишња доба за виолу и оркестар, Александра Вребалов –
Бескрајна Панонија, Петер Махајдик – Wie der Wind in den Dünen, Стеван Ковач Тикмајер – After Gould.
Концерт ансамбла реализовали су СКЦ Крагујевац и Музички центар Крагујевац, а сезону ансамбла
подржало је Министарство културе и информисања.
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+ Петак, 06. децембар у 1800
ШЦ Крагујевац Плаза

Пут око музичког света
— Радионица

У оквиру програма и промоције овогодишњег фестивала ESTAM у центру Плаза организована је
интерактивна радионица – Пут око музичког света, намењена најмлађима и свима онима који се тако осећају.
Цртали смо и правили инструменте од различитих материјала, а затим смо и свирали и играли уз музику.
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+ Петак, 06. децембар у 2200
Контакт галерија СКЦ-а

Straight Mickey and the Boyz
— Концерт

Straight Mickey And The Boyz су динамична, фуриозна тројка одличних музичара који су утицаје из разних
стилова рока стиснули у препознатљив и карактера пун израз.
Стилове и жанрове, попут хард рока, пaнка, хард кора, гаражног рока, фaнка па чак и авант џеза Straight
Mickey And The Boyz су страсно и добро прекували, те стопили у јединствену смесу, која има опојан мирис по
добром духу Београда, који букти од прогресивних музичких замисли и жестоке енергије.
Од када у јавности презентују свој груверски рок торнадо, Straight Mickey And The Boyz етаблирали су се
као један од најперспективнијих нових бендова у Србији и регији и због експлозивних наступа стекли епитет
бенда који се мора видети уживо.
Бенд се вратио на сцену СКЦ-а да представи своје дугоочекивано друго издање под називом Човек који има
обавезе. Видео-спотом за нумеру Снажна воља, који су објавили пред почетак лета на свом YouTube каналу,
бенд је започео концертну промоцију овог албума.
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+ Понедељак, 09. децембар у 2200
Контакт галерија СКЦ-а

Soul Purpose
— Jazz Monday

Овај Jazz Monday протекао је у знаку састава Soul Purpose, неосоул/џез квартета из Крагујевца. Чине га
Ива Пауновић (вокал), Аца Пејчић (клавијатура), Немања Ристовић (бас гитара) и Давид Армуш (бубањ). На
репертоару су биле нумере са соул битовима обојене звуцима фанка и RnB-a.

+ 13. децембар у 20 00

Књажевско-српски театар

ESTAM02 world music festival

СКЦ Крагујевац организовао је друго издање јединственог музичког фестивала – ЕSТАМ world music festival,
који се одржао 13. и 14. децембра у сали Књажевско-српског театра. ESTAM је представио афирмисане извођаче
европске сцене, као и музичке великане домаћих простора. Током два дана фестивалског програма наступали
су Syrinx, Fatima Spar Quintet, Elina Duni Trio i Boris Kovač New Ritual Quartet.

— FATIMA SPAR QUINTET
Фатима Спар са својим бендом The Freedom Fries наступа више од 15 година широм света у реномираним
клубовима и на познатим фестивалима. Већ 2004, у години оснивања, бенд осваја престижну награду
публике и жирија на такмичењу Austrian World Music Award. Следе номинације за Amadeus Austrian Music Award
и BBC World Music Award за албуме Zir Zop и Trust. Fatima Spar & The Freedom Fries је први аустријски бенд који је
наступао у официјалном програму WOMEX-a у Шпанији и Eurosonic-a у Холандији.
Фатима Спар пише хумористичне и социјално – критичке текстове песама на енглеском, немачком
и турском језику док је музички стил мешавина живахног свинга тридесетих година, попа и елемената
балканске музике. Са њом су у Крагујевцу наступили Милош Тодоровски – хармоника, Orges Toçe – гитара,
Philipp Moosbrugger – бас, Саша Николић – бубњеви.

— SYRINX
Ансамбл Syrinx је млади пројекат који чине врсни музичари из Србије – Аца Пејчић (саксофон, кавал,
клавијатуре), Павле Попов (бас и гитара) и Том Феђа Френклин (бубњеви и перкусије). Настао је као резултат
дугогодишње сарадње пре свега у оквиру студијског рада, као и наступа у најразличитијим бендовским
поставама. Музика коју изводи Syrinx не може се сврстати ни у један жанр, она је променљива и неухватљива,
са јаким ослонцем на традиционалну музику нашег поднебља, као и упливима америчког џеза и нове
електронске музике. Њихов сет је у великој мери спој хипнотишуће електронске и балканске народне музике.

+ 14. децембар у 20 00

Књажевско-српски театар

ESTAM02 world music festival

— ELINA DUNI TRIO
Елина Дуни је реномирана певачица европске сцене, швајцарско-албанског порекла. Кроз свој ауторски
рад спаја традицију балканских песама са модерном шансоном и џезом. Иза себе има више дискографских
издања у разним пројектима и једна је од значајнијих извођача у домену џеза и музике света, а у Крагујевцу
је наступила у саставу са једном од најперспективнијих звезда лондонске џез сцене – гитаристом Робом
Луфтом, као и акордеонистом Гентом Рушијем.

— BORIS KOVAČ NEW RITUAL QUARTET
Нови пројекат војвођанског композитора и инструменталисте Бориса Ковача логичан је наставак развоја
његовог камерно-музичког стваралаштва. Свођење оркестра на квартет нови је изазов за Ковача и његове
вишегодишње сараднике клавиристкињу Слободанку Бобу Стевић, контрабасисту Синишу Мазалицу и
перкусионисту/бубњара Лава Ковача.
Музички језик којим се изражава овај војвођански композитор високог међународног реномеа измиче
свим актуелним стереотиповима, у њему се спајају постмодерни идиом савремене камерне музике са
искуствима савременог џеза и world музике, са примесама традиционалне музике југоисточне Европе и
Медитерана. Стилски музички и духовни синкретизам овог аутора јединствена је појава на овим просторима.

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

Порто Морто
— Концерт

Порто Морто је бенд из Загреба који је активан од
2011. године. У периоду између 2011. и 2016. бенд активно
свира на фестивалима и у клубовима по Хрватској и
региону. Током тог раздобља бенд ради на песмама
које су крајем 2016. изашле на истоименом деби албуму
продуцираном у Крамасоник студију у сарадњи са
Хрвојем Никшићем. Специфичним аудио-визуелним
изразом одбијају жанровске поделе, а публика их
дочекује као позитивно освежење на сцени.
У 2017. свирају бројне концерте и фестивале,
распродају КСЕТ и пуне Велики погон Творнице Културе
поводом промоције албума врло добро прихваћеног
од стране публике и критике.
Албум првенац проглашен је другим најбољим
домаћим албумом у 2017. години од стране Илка
Чулића из 24sata express. Током 2018. године свирали су
на многим фестивалима у Хрватској попут Zagreb Beer
Festа, SuperUho Festivalа, Tam Tam Music Festivalа, Velvet
Festivalа и другима.
Бенд крајем 2018, синглом Кућа, најављују други
албум Портофон, који је изашао у марту 2019.
Чланови бенда су Роко Црнић (глас, бас гитара), Хрвоје
Клеменчић (клавијатуре, глас), Матија Брајковић (гитара),
Матеј Перић (бубњеви), Маријан Уроић (удараљке),
Антун Алекса (тромбон, глас), Јурај Борић (труба, глас) и
Марин Живковић (саксофон).
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+ Понедељак, 23. децембар у 2200
Контакт галерија СКЦ-а

Fusion Delight
— Jazz Monday

У оквиру циклуса Jazz Monday имали смо госта
који дуго није наступао у Крагујевцу. У питању је
Рамон Хамел, холандски бубњар који живи у Србији
последњих неколико година. Локалну подршку и остатак
бенда чинили су Братислав Вучковић (гитара), Немања
Ристовић (бас гитара) и Аца Пејчић (клавијатуре). На
репертоару су се нашли познати фјужн, џез-рок и фанк
стандарди.
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+ Уторак, 29. јануар 20 00

Контакт галерија и Галерија СКЦ-а

Дислокације

— Фотографска колонија у Орловату
Изложбу су отвориле Маида Груден и Мара Прохаска Марковић, историчарке уметности и оснивачи
фотографске колоније у Орловату. Изложба је била отворена до 18. фебруара 2019.
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Фотографије често представљају повод, мотивацију, окосницу или заплет за комплексније наративе
и догађаје. То нам доказује доминантно постојање фотографског медија у свакодневном животу данас.
Фотографије су такође догађаји сами по себи. На социјалним мрежама учествују у грађењу жељеног
идентитета, умрежавају људе, места и друге догађаје. Фотографије најчешће немају статус јединственог
документа, већ чине део бесконачног процеса уланчавања чињеница које претендују на обликовање перцепције
стварности и индуковања реалних догађаја. У савременој уметности, пак, фотографије одавно немају статус
искључиво појединачног уметничког рада већ учествују као део већих целина у оквиру уметничких инсталација,
уметничких књига или објеката, уметничких дела, који имају природу документације или перформанса.
Сведоци смо да се фотографски медиј, којег карактерише невероватна мобилност, налази у свим чвориштима
и прожимањима савременог света, да се налази у свим комуникацијама, па чак и када наизглед не постоји, или
када се комуникација ослања на текст, разговор или додир.
Изложба Дислокације: фотографска колонија у Орловату обухвата уметничке радове петнаест уметника
и једног уметничког пара, настале за четири године на фотографској колонији у селу Орловат, а који су део
колекције Легата Уроша Предића. У питању су афирмисани уметници и њихове млађе колеге: Борис Бурић, Миа
Ћук, Марија Коњикушић, Андреа Палашти, диСТРУКТУРА, Иван Арсенијевић, Nidaa Aboulhosn, Иван Петровић,
Стефана Савић, Горан Мицевски, Нина Тодоровић, Михаило Васиљевић, Александрија Ајдуковић, Миљан Вулетић,
Невена Поповић и Денис Јеремић.
Представљени радови, реализовани у комуникацији са локалним становништвом и контекстом, укључују
различите аспекте фотографије као документа, архивског предмета, комуникативног средства, методе
за истраживање визуелне перцепције и културних конвенција. Свакодневни живот житеља села и дошљака,
њихово окружење, занимања и интересовања, приказани су кроз фотографске жанрове, као што су пејзаж,
жанр сцене, портрети. На тај начин једно село у Војводини оживљено је бројним визурама заснованим на
различитим перцепцијама, искуствима и сензибилитетима уметника.
Контекст и рад са контекстом данас представља један од круцијалних елемената савремене уметничке
праксе. Кроз резиденцијалне програме и уметничке колоније улога контекста се испољава у вишеслојним
релацијама. Уметнички радови на тим манифестацијама често настају у повезивању уметника са
простором, пезјажом, архитектуром, историјом, специфичностима места у коме су се нашли, а посебне везе
се остварују у комуникацији са људима – локалним становништвом – без којих ови уметнички радови не би
могли бити изведени.
Искуство у организацији традиционалних ликовних колонија које је претходило оснивању фотографске
колоније у Орловату показало је да су уметници који су радили у медију фотографије интегрисали своју
праксу у село и успоставили комуникацију са мештанима кроз непосредан и интерактиван приступ. Због
тога је 2014. године основана фотографска колонија у Орловату са циљем да се испитају и развију потенцијали
фотографског медија. Поред уметника у селу је боравила и психолошкиња Дубравка Радусиновић која је
реализовала психолошко-фотографске радионице са младим житељима села засноване на посматрању и
разумевању туђих и на креирању сопствених фотографија.
Радови са фотографске колоније у Орловату представљени су у Српском културном центру у Паризу 2015.
године, у оквиру изложбе Serbie Photo, и 2017. у Савременој галерији у Зрењанину.
Колонију су подржали: Министарство културе и информисања Републике Србије, Друштво завичајаца
Орловат, Месна заједница Орловат, ОШ Урош Предић Орловат, Уружење Културна периферија, агенција Earth
PR и житељи Орловата.
Маида Груден и Мара Прохаска Марковић (кустоски дуо марамаида)
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+ Уторак, 26. фебруар у 20 00
Галерија СКЦ-а

Приче од кише
— Даница Јевђовић

Изложбу је отворио Иван Арсенијевић, уредник ликовног програма СКЦ. Овом изложбом Галерија
СКЦ је започела излагачку сезону у 2019. години. Изложба је била отворена до 17. марта 2019.
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Изложба Приче од кише повезује два наизглед контрадикторна аспекта у јединствену поставку. Наиме,
спаја илузионизам призора и искуственост објекта.
Традиционалне слике, илустрације и фотографије, ма колико велике или мале, упркос илузији реалности
држе посматрача на дистанци. Та дела су попут прозора који гледају у неко друго место. Пред њима је
посматрач свестан да је у питању илузионистички призор. Уметнички објекти, попут инсталација су пак
стварни у својој просторности и самим тим ближи искуственом, јер пружају реални доживљај за посматрача.
Даница је у свом раду спојила дуалитет призора и објекта, узевши најбоље из оба света. Дело Хајрудина
Рамадана, Приче од кише, пуно je фантастичних предела које је могуће видети само кроз урамљени прозор
слике. Поред тога, Даничина визуелна интерпретација нам омогућује да истовремено доживимо стварни
простор, ваздух и светло између слојева од којих је сачињена инсталација. У тој тензији фантастичног и
стварног, у нама се дешава врста когнитивне дисонанце, где се реално искуство меша са имагинарним.
Феномен светла привлачи уметнике и филозофе од антике до данас. У алегорији пећине, Платон је управо
светло прогласио врховном истином, где обасјане форме-идеје бацају сенке по пећинским зидовима. Те сенке,
људи несвесни онога што се дешава иза њих доживљавају као реалност. Даничини радови се на још један начин
баве дуалитетом, јер приказују мотив пећине у којој је светло веома благо, насупрот мотиву пустиње у
којој је оно немилосрдно. Такав распон моћи говори да се овој теми мора прићи са великим поштовањем, како
ликовно, интелектуално, тако и духовно. Даница је преко светла ређала слојеве фантастичних облика, који
својим сенкама дају слику посебне реалности. Каже се да се истина може прочитати између редова, а у овом
случају истина се може видети између слојева.
Даница је у једном ранијем тексту указала на потребу за уникатним: У садашњем свету конзумеризма,
кратког трајања и приближавања свега свакоме јавља се потреба за уникатом. Пролазност и поновљивост
с једне, непоновљивост и трајање с друге стране. Уметнички свет нам даје нешто између. Даје нам галерије
пуне слика, скулптура и других уметности, али такође и каталоге, монографије и друге видове публикација
које су пуне репродукција. Примењене уметности доносе принтове, дигиталне илустрације, мурале, керамике
и њихове фотокопије. Недостаје времена за удубљивање и истраживање структуралности тих дела
већ се она узимају здраво за готово. Велики број уметничких дела се данас конзумира преко електронских
дисплеја, од екрана телефона, таблета, до лаптопова. Чак се може рећи да услед популарности друштвених
мрежа долази до презасићења илузионистичким призорима које конзумирамо на тај начин, пре свега у виду
фотографија, видео снимака, дигиталних репродукција слика и дигиталних илустрација. Уметничко дело које
видимо на екрану је заправо распоред пиксела обасјаних позадинским осветљењем LED панела. Даница у свом
раду користи управо LED расвету, али уместо пиксела испред осветљења стоји нешто уникатно. Слојеви
различитих материјала, цртежа и колажа у интеракцији са светлом производе непоновљиве, племените,
ликовне случајности.
Драган Бибин

Даница Јевђовић рођена 1992. у Ужицу. Дипломирала на Академији уметности у Новом Саду
школске 2014/2015, на департману ликовних уметност, студијска група Сликарство, у класи проф. Драгана
Матића. Завршила мастер студије на Академији уметности у Новом Саду 2017, на студијској групи Графичке
комуникације, под менторством проф. Ивице Стевановића. Члан уметничке групе СУЕуКИ и Удружења
визуелних уметника Ужица (УВУУ).
Учесник више самосталних и групних изложби и пројеката у земљи и иностранству. Награђена из Фонда
за подстицање уметничког и истраживачког стваралаштва студената студијског програма мастер академских
студија Графичких комуникација Nomen est omen – Добановачки наградом 1000 Зато.
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+ Уторак, 12. март у 20 00
Контакт галерија СКЦ-а

GIVEN
MOOD
— Вања Жунић, Павле Бановић, Кристина Николић
Кустос Душан Савић
Изложба је била отворена до 5. априла 2019.
if i’ve got all the knowledge in the world
of how things i want lead to more possession and waste
why am i not happy
there’s a quote from the hours that says being able to imagine happiness is happines
but all i come to is – this ain’t it
do i imagine happiness or possession? do i imagine holding instead of feeling
do i imagine beholding instead of enjoying, instead of living
can you imagine living? can you symbolize it?
and does your happiness depend on how good you are at it at the given moment?
’cause for all i know we’re living regardless
yet it rarely feels like it
it really comes as a defeat to be of a species that’s aware of the frailty of all its identities
that there’s no selves as such and therefore no real or fake selves
and yet we physically bar ourselves from certain actions ’cause we don’t feel real enough
i denounce all that’s on the surface
i denounce visual identity
but then i’d also have to denounce language
and then erase myself
so where do you draw the line?
did we have this coming? the fact that we contain more data by the day
the fact that every idea multiplies into countless variants
and that every one of them has a name fo itself
what’s artificial then? what’s superficial?
i will denounce all that’s superficial by looking at open wounds until i faint
i will denounce all that’s superficial by blinding myself
so then do i lose my touch as well?
do i communicate by fisting?
the shell will exist as long as the need for there to be one
is that the ultimate atheism?
not disbelief in god, but disbelief in the self?
is this all too philosophical?
why can’t i draw?
make doodles?
cause i think of them as graphs and it stresses me out
Немања Николић
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Оно што Вања Жунић, Павле Бановић и Кристина Николић деле кроз свој рад јесте заинтригираност
данашњим друштвом, начином на који у њему постојимо, колико је оно ригидно, које су нам могућности дате
да бисмо постојали унутар њега, на који начин нас ограничавају постојеће норме, правила и присиљавају
нас на преживљавање унутар њих. Главни мотив којим се ова изложба бави јесте у ствари повлачење једне
паралеле између пројектованог начина живота и оног постојања које нам заправо годи. Сви увиђамо да је
свет у константној промени и да је он, у суштини, једна неодређена форма у којој нема правила, односно
нема једне ултимативне истине, било да проблем сагледавамо кроз друштвене конвенције, идентитете,
емоције које проживљавамо или начин на који комуницирамo кроз језик. Шта значи бити слободан, како се
можемо ослободити, да ли је слобода уопште могућа и ако јесте како она изгледа?
Вања Жунић је рођена 1997. године у Београду. Тренутно је на другој години основних студија на одсеку
за Нове медије на Факултету ликовних уметности у Београду, у класи Зорана Тодоровића. Бави се и занима
тражењем поетике свакодневног живота у сваком раду, карактеристикама празних простора, ствари које често
остају заборављене, питањима о кохерентности и функционалности колективних система, (не)стабилностима
правила, језиком. Ради са фотографијом, видеом, просторним инсталацијама, керамиком.
Изложбе и пројекти у којима је до сад учествовала: Продајна изложба малог формата, Трансформарт галерија
(2017), Напуштање безбедног режима, Гете институт Београд (2018), пројекат Умјетник на одмору, Пореч,
Хрватска (2018).
Павле Бановић је рођен 1998. године у Београду. Тренутно је друга година студија на Факултету ликовних
уметности, на одсеку за Нове медије. За најбољи рад на одсеку за Нове медије осваја Телеком награду 2018, а
исте године учествује и на групној изложби Напуштање безбедног режима, у Гете институту у Београду, затим
на пројекту Summer school as school (Летња школа савремене уметности), у организацији Stacion-a, у Приштини
и у октобру 2018. године на pop-up изложби уметничког колектива Института за аплауз у Београду.
Кристина Николић (Деска Деска) је рођена 1996. године у Новом Саду. Похађала Факултет примењених
уметности у Београду на одсеку Савремено одевање. Тренутно је студент одсека Нови медији на Факултету
ликовних уметности у Београду. Део је уметничког колектива Институт за аплауз (ИЗА). Своју прву самосталну
изложбу So Much Furniture and Light in Dis Room отворила је, у сарадњи са Вождовачком галеријом, у Галерији
Дома омладине Београда.
Душан Савић је кустос и историчар уметности који је тренутно запослен као кустос Легата Франклин и
Музеја савремене уметности у Београду. Оснивач уметничког колектива Институт за аплауз.

+ Уторак, 26. март у 20 00
Галерија СКЦ-а

Књига
дежурстава
— Марија Коњикушић
Изложбу је отворио Иван Арсенијевић, уредник ликовног програма СКЦ-a.
Изложба је била отворена до 12. априла 2019.
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Радови Марије Коњикушић, младе уметнице и историчарке уметности из Београда, настали су као
резултат трогодишњег узастопног учешћа у уметничкој колонији у селу Градац у Рашкој. Током летњег
периода, колонија окупља уметнике различитих генерација и поетско-стваралачких опредељења са циљем да у
специфичном стваралачком амбијенту – просторије сеоске основне школе – индивидуално и/или колективно
реализују радове ослобођени строгог тематског оквира.
Сугестивни наслови фотографских циклуса Књига дежурстава 2000/2001 и Школске табле ситуирају
радове у јасан просторно-временски контекст. Марија посвећено истражује наличје живота школе, цикличну
трансформацију када се његов устаљени дневни ритам и енергетски ток модификује у својеврсну фазу
школског сна. Такође, у њеном фокусу је и сама колонија која у летњем периоду представља врсту сурогата
школске вреве. Уметница на слојевит начин испитује два изолована микросвета дефинисана једним
простором, њихову истинитост и метапојавност. Интенција Маријиног рада је двојака и оба аспекта се тичу
повезивања апартних светова: света идеалног друштва које има способност да се репродукује, друштва у
коме је опстанак школског система неупитан и реалне ситуације која је управо супротна. Тема демографског
колапса и школе у нестајању као једне студије случаја, концептуално и ликовно је сублимована у носталгичну
слику идеалне, жељене школе или њене визуелно стилизоване реалности. Фотографије су изведене као
бележење инсценација уобичајених ситуација из школских ходника, учионица, трпезарија и других школских
просторија. Маријина намера није документарна фотографија, нити критика друштвене стварности. Она
се суптилно дотиче препознатих проблема, а књига дежурстава је примарни извор информација на основу
којих се граде сликовити евокативни наративи. Пажљиво осмишљени кадрови попут вермеровских жанр сцена
плене композиционим складом. Ови високо естетизовани театарски призори стављају у други план опор траг
друштвеног контекста.
Други део овог site-specific пројекта, насталог међусобним интегрисањем две реалности јесу радови
учесника колоније реализовани на школским таблама. У питању су субјективни ликовни записи настали на
иницијативу Марије Коњикушић, ауторке овог уметничког концепта. Сваки од учесника пројекта је, следећи свој
препознатљив рукопис, у рад инкорпорирао природу амбијента, неретко на духовит и луцидан начин, било
кроз текстуални или неки други графички елемент. Резултат су мале имагинарне приче, ефемерне забелешке
на зеленим палимпсестима. Делујући на први поглед као исход доколице у паузи између два школска часа, израз
неспутане гестуалности, ови радови јесу аутентичне поруке летњих добрих духова, чувара виталности
Места. Цртежи кредом дочекаће у септембру основце који потом и сами постају реципијенти и актери
визуелно-когнитивног процеса уосећавања и проблематизовања питања присуства/одсуства, постојања,
нестајања, трајања.
Марија Бацкић

Марија Коњикушић, рођена у Београду 1978. године. Дипломирала је на Филозофском факултету
у Београду, одсек Историја уметности, и веб дизајн на ИТ Академији у Београду. Фотографијом се бави
последњих 17 година, а као професионални фотограф радила је за Дом ку лтуре Студентски град, Музеј
Савремене уметности у Београду као и фриленс фотограф за различите институције. Излагала је на четири
самосталне и више групних изложби у земљи. Тренутно живи и ради у Београду као независни историчар
уметности, фотограф и дизајнер.
Предавач и идејни творац фото-радионице Out of the box, која се неколико пута годишње одвија на
различитим локацијама у Београду.
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+ Уторак, 19. април 20 00
Галерија СКЦ-а

Драган Пешић – фотографије
— Изложба и промоција монографије

О радовима и књизи говорили су Мирослав Карић, историчар уметности, Ђорђе Одановић,
професор фотографије, и Иван Арсенијевић, уредник ликовног програма СКЦ-а.
Изложба је била отворена до 13. маја 2019.
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Отвореност и потенцијали медија у аналитичком и критичком пропитивању језика и природе саме
уметности и у том контексту ново разумевање фотографије која тражи активног/ангажованог посматрача
у декодирању њених садржаја/порука, Пешић је брзо усвојио као правац својих интересовања у уметности.
Концептуална истраживања слике присутна су већ у неким раним појединачним радовима а нарочито у
потоњим серијама као што су Левитације и Цртање помоћу светлости, које су дефинисале тематске и
проблемске фокусе и успоставиле већ препознатљив приступ у пажљивом избору мотива, анализирању
и режимима њихових снимања пре коначног транспоновања у фотографску слику. Општим називом
Левитације, Пешић означава низ експеримената где фотографисаним призором доминира мекани/текстилни
предмет који аутор баца у ваздух и затим бележи кратком експозицијом у слободном паду што за крајни
резултат/ефекат има лебдећи/левитирајући објекат најчешће контрастиран неком природном амбијенту.
Издвајајући предмете из уобичајених контекста или ситуација у којима бисмо их препознавали, одређујући
им специфичним кретањем узлета и пада апстрактни облик, Пешић регистровањем њихових догађања у
тренутку, иначе, неухватљивим за људско око, настоји да слику појавног/предметног света окарактерише
заправо нашим доживљавањем истог односно у процесима сталних уодоношавања чулно-опажајног са
психолошко-емотивним стањима. У даљој разради ове идеје аутор ради на групи фотографија у којима
понавља сличан поступак са бацањем предмета, с тим што овај пут уводи огледало као важан градивни и
концептуални елемент у креирању финалног снимка.
Преокретом, у овом случају, просторних дешавања испред и иза камере, де/конструисањем слике у слици,
Пешић ствара својеврсну оптичку игру којој ће се, варијацијама примењеног поступка у употреби ефеката
рефлективних површина, враћати и у неким каснијим визуелним истраживањима.
Серија фотографија Цртање помоћу светлости доноси извесне промене, најпре у поступку где аутор више
није иза камере, већ у центру посматрачеве пажње, док у мраку на оронулим фасадама и зидним површинама
светлосним извором батеријске лампе изводи акцију исцртавања геометријских форми (круг, спирала,
правоугаоник), региструјући их дугом експозицијом. Настали облици тако феномен светла у основи имају и као
техничко својство и процедурални аспект самог медија, али и као медиј пер се, док је гестуланост у функцији
симболичког спровођења везе духовног и физичког/телесног, евоцирања, како каже уметник, светлости
у метафизичком смислу речи, који се тумачи симболом једне унутрашње истине. Још једна новина у
Пешићевом раду долази са серијалом Захватање простора, у којем, за разлику од ранијег поступка односно
низа припремних и контролисаних радњи пре и током фотографисања, акценат ставља на истраживање
спонтаних исхода примене различитих техничких могућности медија.
Помицање од реалног, нестабилност призора, посматрача суочава са пројекцијом готово сноликих,
несвесних садржаја, а својеврсно психолошко сондирање простора Пешић у појединим приликама излагања ових
фотографија додатно интерпретира краћим пратећим текстуланим опсервацијама о фотографисаним
мотивима, сензибилирајући њихову појавност и чулну искуственост кроз метафоричка значења. Драганова
интересовања за усложњено поље перцепције, за одразе променљивих слика стварности континуирана су
и настављају се са једном од каснијих фото серија у којој ће експериментисањем са дуплом експозицијом
удвајањем, преклапањем, супротстављањем истих призора креирати визуелне представе зачудних садржаја.
Дуплицирања или мултиплицирања модела и предмета Пешић има за идејно полазиште и у Паровима
последњој групи фотографија на којој је радио, бавећи се сфером дестабилисаног реалног кроз артифицијелно
у низу аранжираних сцена и режираних ситуација у којима су главни актери, лутке, забележени у симулацији
живота и односа иманентног свету људи. Био је то, пре свега, одговор и Пешићево промишљање о појави и
све већем преимућству дигиталне слике, њеним утицајима, проширењима, мењањима, иначе непрегледног и
контаминираног простора визуелног.
Мирослав Карић, У славу фотографије, извод из текста

Драган Пешић је рођен у Краљеву (1947–2006). Завршио је Машински факулет у Београду. Учио је
фотографију у атељеу оца Борисава, а доцније наставио самостално као члан Фото-клуба Електромашинац
у Београду. Звање мајстора фотографије Фото-савеза Југославије је добио 1985. Био је члан Секције уметника
фотографије УЛУПДС-а, и Секције проширених медија УЛУС-а. Одржао је преко 50 самосталних изложби (у
Београду више пута, Новом Саду, Загребу, Крагујевцу, Марибору, Нишу, Чачку, Врању, Пожаревцу, Сремској
Митровици, Руми, Краљеву, Трстенику). Излагао је на преко сто групних изложби у земљи и иностранству
(Француска, Аустрија, Италија, Шпанија, САД, Бразил) и добио преко педесет значајних награда и признања
(1979 – Откупна награда за полароид фотографију на Бијеналу експерименталне фотографије Коштабона
79, Пиран, Словенија, 1980 – Гран-при Златно око, Нови Сад, 1982 – Откупна награда за фотографију Београд
– инспирација уметника, 1984 – Откуп фотографије на XVII Мајскoј изложби УЛУПУДС-а, 1995 – Годишња
награда УЛУПУДС-а за изложбу фотографија у Галерији графичког колектива, Београд). Више пута уврштаван
у селекције савремене српске и југословенске фотографије модерне оријентације. О његовом стваралаштву
писали су многобројни ликовни критичари и историчари уметности: Милена Марјановић, Лидија Мереник,
Душан Ђокић, Александер Басин, Александaр Богојевић. Као професор фотографије деловао од 1997. године
и предавао црно-белу фотографију на Академији уметности у Београду. Радови му се налазе у јавним и
приватним колекцијама (Музеј савремене уметности у Београду, Академија уметности у Београду).
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Ноћ музеја, The New Standards –
Izgubljene poetike
— Зоран Игњатовић

Изложбу су отворили Марија Коњикушић, историчарка уметности, и Иван Арсенијевић, уредник
ликовног програма СКЦ-a. Изложба је била отворена до 14. јуна 2019.
Уметничка пракса Зорана Игњатовића обухвата рад у различитим ликовним техникама, преко слика
великих и малих формата, колажа и цртежа, па све до различитих објеката и скулптура. Изазови који
су се десили са сваким новим материјалом или преласком на другу технику, створили су услове за
вишедимензионално промишљање, на константну стваралачку игру, померање граница како у самом
медијуму тако и у изналажењу нових инспирација кроз разноликост. Нови стандарди – Изгубљене поетике
представљају скупину радова насталих током двадесет девет година интензивног посвећеног рада. То су
радови који су често стварани независно од неких већ започетих циклуса, радови који су до сад остали
неизлагани, у атељеу. Они груписани и изложени заједно образују пресек свих вишегодишњих стваралачких
импулса, уметниковог проматрања света и жеље да искомуницира са истим тим светом кроз свој рад,
постављајући питања, и желећи да се посматрач кроз гледање рада и сам запита.
Занимљиво ми је што изложба носи назив The New Standards – Izgubljene poetike, да
ли си тим називом пожелео да утврдиш неки нови стандард у својој уметности или у
уметности генерално, или се односи на нешто треће?
Мислим да свакога ко је креативан у било ком пољу, иритирају границе. Оне, у ствари, и постоје да би се
помериле када постану окови, али је загонетно јесмо ли ми спремни да променимо устаљен начин мишљења
и стваралачку церемонију претворимо у игру, то је уосталом питање личне слободе …
Одакле идеја да се на овој изложби нађу радови који до сад нису излагани? Да ли
је ова изложба ретроспектива или повезивање радова који су остали затурени
у атељеу, који се нису уклопили у неке досадашње изложбене целине? Колико сам
разумела то су радови који су настајали дуги низ година.
Након двадесет девет година интензивног рада потпуно је природно да се изнедри једна скупина радова која
нема директну повезаност са неким циклусом. Није замишљено да изложба буде ретроспектива, већ да покаже
оно што (није затурено) је рађено у паралелном свету… И ово што ће бити показано опет је само један део.
Делује ми као да ова изложба пружа пресек твојих интересовања, како у темама
тако и у употреби различитих материјала које си користио приликом изградње неког
дела. Ту се смењују технике цртежа, колажа, слике, објекти и скулптуре. Одакле
толико различитих интересовања?
Једноставно ме привлачи разноликост. Метал, дрво, туш, уљана боја, све мирише на свој начин.
Разноврсност техника и материјала ствара услове за вишедимензионално промишљање, шире се врата
перцепције, нови су изазови када пређете са цтрежа на, рецимо, скулптуру, а све је опет ризомски повезано.

Како долазиш до инспирације за рад? Да ли унапред имаш скицирану идеју водиљу,
или се она мења током самог рада. Да ли те сам одабир технике или материјала
повуче у неочекивано?
Инспирација је свуда око нас и у нама само ако си довољно присутан да то опазиш, остало произлази из
рада. Понекад је материјал иницијал или идеја тражи одређени материјал, итд.
Човечуљак који се појављује као чест моменат на већини радова – ко је он, шта он
представља?
Човек је универзална тема и инспирација уметника свих епоха, па тако и на мојим радовима није нико
други него ја и ти и сви ми што смо се овде појавили (по ко зна који пут) и путујемо терасама илузије.
Да ли се као уметник чешће у свом раду постављаш у улогу посматрача,
интерпретатора живота или ти је ближа улога критичара? Чини ми се да
кокетираш са оба приступа.
Није ми намера да критикујем, само понеки пут поставим питање.
Како би укратко описао своју уметност, шта покушаваш да поручиш? Како желиш
да будеш схваћен?
Како ћу бити схваћен? Искрено, веома ми је важан процес настајања, стварање, то ми је значајније од свих
порука и описа. Порука ће се појавити ако треба да се обзнани, а препознаће је онај ко уме да одгонета.

Шта нас тачно очекује на овој изложби, који су то радови? Осим што нису већ
излагани, они свакако нису мање значајни од неких већ излаганих.
У сваком случају, то ће бити изненађење и за мене. Нема занимљивијег момента него када слика, скулптура
или цртеж напусти атеље и постане артефакт одласком у галерију или неку приватну колекцију, а тада у
ствари видимо да ли он (осим за ствараоца) има било какав значај.
Марија Коњикушић, Зоран Игњатовић, април 2019.

Зоран Игњатовић је рођен 1961 у Љубљани. Дипломирао 1990. год. на Академији ликовних уметности у
Сарајеву, одсек Сликарство у класи проф. Миливоја Унковића. Члан УЛУС-а од 1992. год. Излагао је на више од
100 групних изложби (у Србији, Босни и Херцеговини, Црној Гори, Македонији, Румунији, Мађарској, Немачкој,
Шпанији, Италији, Јапану, Мексику, Америци, Мозамбику, Јужној Африци). До сада је имао 33 самосталне изложбе.
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Подстанари

— Уметнички пројекат студената IV године
студијског програма Графички дизајн, ФИЛУМ
Изложбу је отворила мр Ирена Кнежевић, доцент ФИЛУМ-а Крагујевац.
Изложба је била отворена до 1. јула 2019. Организација изложбе: СКЦ Крагујевац и ФИЛУМ Крагујевац
Истински хумор извире из срца, не мање него из главе; то није презир, његова суштина је љубав; он се не
појављује у смеху већ у благим осмесима који леже много дубље.
Томас Карлајл
Уметнички пројекат студената Подстанара у потпуности је проткан хумором. Хумор је покретачка
снага, хумор је израз, хумор је уточиште… Духовито, ведро, на тренутке горко и иронично, аутори
посматрачу приближавају сопствено искуство студирања које је поред свих уобичајених студентских
брига и изазова, обележено и дугогодишњим нерешивим проблемом Филолошко-уметничког факултета –
непостојањем сопствене зграде. Различити изнајмљени простори у скоро свим деловима града, уклапање
сатнице, журба и јурњава, њихова су свакодневица. Кроз стилизоване форме, илустрације, анимацију,
стриповски представљене анегдоте, Подстанари су успешно искористили хумор као средство за стварање
атмосфере поверења, добре воље, искреног заједништва, и као прави оквир ума усмерен ка идеји или производу.
Мапирајући проблем, свесни да моћ да се он реши лежи негде другде, студенти су пронашли начин да каналишу
свој бунт и да визуелним дискурсом отворе питања која се тичу образовног система, културе али и општег
стања у друштву. Елементе визуелних комуникација – пиктограме, стилизоване форме, симболе – аутори су,
иако различитих сензибилитета, вешто инкорпорирали у јединствену целину надилазећи њихову примарну
функцију. Служећи се универзалним језиком створили су уређен систем знакова који окупирају посматрачеву
пажњу допуштајући му да заузме позицију активног учесника.
На трагу Челантове идеје да уметност данас настаје од свега и свугде, без језичких и територијалних
граница, будући професионални графички дизајнери, су показали да се стварање слободно креће, надилазећи све
поделе, без граница и оквира које је образовни систем ставио пред њих. На почетку свог стваралачког пута,
одважили су се да јасно, промишљено и одговорно проговоре о важним темама које се тичу како њих самих
тако и друштва у целини.
Ирена Кнежевић

Аутори изложбе:
Милош Ђорђевић, Ивана Јанковић, Јована Јовановић, Милан Максимовић, Јелена Маринковић, Марија
Милић, Јована Милојевић, Јасмина Шућур, Ива Витошевић, Сара Вранић, Теодора Здравковић
Уметнички пројекат Подстанари реализован је у оквиру редовне наставе на предмету Графичке
комуникације 2 код наставника доцента мр Ирене Кнежевић.

+ Уторак, 19. април 20 00
Галерија СКЦ-а

Serbia
Raw
— Промоција фотографске књиге Serbia Raw
фото-колектива Belgrade Raw

На промоцији су говорили чланови колектива Лука Кнежевић Стрика и Мане Радмановић.
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У периоду од 2014. до 2017. године, у оквиру истоименог пројекта, посетили смо 13 градова у Србији, а под
другим пројектима посетили смо и Јагодину и Белу Цркву. У свим градовима смо, уз помоћ локалних партнера,
одржавали дводневну фотографску радионицу, на тему документарне фотографије, контекстуализације
фотографија у шире целине и значаја формирања фото-архива.
У Крагујевцу смо у четвртом циклусу одржали радионицу 2017. године у сарадњи са Студентским
културним центром Крагујевац.
За нас је ово била прилика да упознамо Србију и то не само кроз фотографије полазника радионица, којих
је било укупно 149. У сваки град ишли смо са жељом да га осетимо, доживимо и разумемо, наравно, све време
служећи се алатом који најбоље умемо да користимо. Ову годину посветили смо томе да материјал настао
за време претходне четири године уобличимо у фото-књигу, коју вам овом приликом представљамо.
Све фазе пројекта, укључујући и овогодишњу фазу продукције књиге, подржало је Министарство културе и
информисања републике Србије.

+ Уторак, 2. јул у 20 00

Контакт галерија и Галерија СКЦ-а

Немушти језик

— Раде Тепавчевић и Немања Миленковић
Изложба је била отворена до 23. јула 2019.
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Освешћујући паралеле унутар њихових пракси, новосадски аутори, Раде Тепавчевић и Немања
Миленковић, из различитих перспектива представљају сопствене доживљаје односа људи и животиња у
савременом друштву. Поентирајући одређену животињу чију улогу унутар тог односа константно преиспитују,
стварају ликовне поетике кроз које пружају лични став и постављају питања која не захтевају од посматрача
моментални одговор. Остављањем простора да се редефинишу сопствени морални и етички ставови, отварају
дијалог који актуализује универзалне проблематике данашњег друштва.
Користећи се адвертајзинг триковима, Раде Тепавчевић кроз форму огласа сликарским поступком креира
сцене из сопственог окружења чији је главни актер пас, човеков најбољи пријатељ. Употребом текста концизне
форме, градивног елемента сваке ситуације, пренаглашава се суштина изостављањем свих сувишних речи из
познатих народских узречица. Комбинација ова два лајтмотива добитна је за Тепавчевићеву намеру да створи
слике пуне ироније, апсурда и баналности које нам јасно указују на знак једнакости који смо ставили између
живих бића и ствари.
Интересовање Немање Миленковића за однос животиња и људи у савременом друштву проистиче из
личног ангажмана у пољу активизма за животињска права. Измештање из зоне комфора, преиспитивање
и реорганизовање животних навика посматрача његовог рада представљају ауторове основне намере.
Процес почиње истраживањем данашњих индустрија које свој профит постижу нехуманим односом
према животињама, те тиме изнова доводе у питање ставове друштва и појединца. Резултат истраживања
манифестује се, у овом случају, приказом обезглављеног јелена који својом симболиком одражава колективне
животињске жртве индустрије лова, користећи се медијима цртежа и инсталације.

Раде Тепавчевић рођен је 1994. год. Завршио основне академске студије на Академији уметности у
Новом Саду, у класи проф. Босиљке Зиројевић Лечић, смер сликарство. Тренутно похађа мастер студије на
истом факултету под менторством проф. Драгана Матића. Од 2014. године активно излаже на 30 групних
изложби и имао је 10 самосталних изложби. Добитник је неколико награда од којих су најзначајније награда
из Фонда Миливој Николајевић за цртеж/студију 2014. године као и Годишњу награду Департмана ликовних
уметности за најуспешнији уметнички рад из уметничке дисциплине сликање 2017. године, на Академији
уметности у Новом Саду. Био је на резиденцијалном боравку на летњој Академији ликовних уметности
у Салцбургу, у Аустрији, под менторством Паулине Оловске. Поред сликарства, бави се илустрацијом
и дизајном. Тепавчевић кроз своје радове алегорички представља односе људи и животиња (паса) у
савременом друштву.
Немања Миленковић, рођен је 1996. године у Новом Саду. Завршио средњу школу за дизајн Богдан
Шупут, смер ликовни техничар. Студент IV године Академије уметности у Новом Саду на студијском програму
Сликарство у класи професора Драгана Матића. До сада је свој рад приказао на шест самосталних изложби,
а учествовао је на преко 25 групних изложби и неколико креативних радионица у земљи и иностранству.
Добитник је неколико признања и награда. Стипендиста је Доситеје – Фонда за младе таленте 2018/2019.
године коју додељује Министарство омладине и спорта. У свом раду примарно истражује однос људи и
животиња у савременом друштву, истражујући простор колективног идентитета, односно идентитета индивидуе.
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+ Уторак, 24. септембар у 20 00
Галерија СКЦ-а

Дистопијски конструктивизам
— Бојан Милојевић

Изложбу је отворио Ђорђе Савић, издавач. Изложба је била отворена до 17. октобра 2019.
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Опскурне страсти у атомизираном друштву
Наслов јасно сумира два најприсутнија градивна елемента ове серије цртежа. Цртачки стил који је најчешће
био инспирисан, у најширем смислу, фантастиком, детаљније – футуризмом, сајберпанком, научном
фантастиком и на крају естетиком трансхуманизма.
Конструктивистичко размишљање је коришћено за оцртавање људи, биохакованих тела, мутаната и
чистих енергетских бића у својим апстрактним окружењима кроз њихове свакодневне активности, нама
неприступачне алгоритмове и директиве, навике и неспоразуме. Бића са мрачним амбицијама и моћним
сновима о покоравању закона физике. Ови цртежи су прокријумчарене секвенце из постојања у коме сваки
камен има своју омиљену synthwave композицију, а архитектура је клесана слављењем емпирије и обећањем
дивљег и богатог сутра.
Поред мита о моћи и превазилажењу, ту је и низ комичнијих цртежа који неспретно али и топлије нагађају
природу будућих ноћних мора. То су призори смешних и приступачних створења која пре информације
стављају дух, која чувају права имена за старе и нове ствари и усуђују се да се играју иако се свет око њих
освајачки устремљује ка свему што је изнад и испод људског.
Хладна и оштра дистопијска естетика меритократских фаланги удружена са призорима мекшег, готово
дечијег света цртаних филмова и авантуристичких стрипова, заједно настоје да склопе потпунију визију
једног нихилистичког (и ескапистичког) света најмање могућих реалности. Визију која не жели да прогнозира
било шта. Визију света који не жели да буде призван или изазван, већ референтан само свету људског
стваралаштва, свету заумних иницијатива, фијук идеја, неупрљане инспирације, нове филозофије и неспутаног
живота нове психе.

Бојан Милојевић је рођен у Краљеву 6. 6. 1985. године. Завршио је Основну школу Бранко Радичевић у
Витковцу, општина Краљево. Дипломирао је на Одсеку за графички дизајн на Високој школи струковних студија
– Београдска политехника.
Бави се илустровањем књига, цртањем стрипова и графичким дизајном. Објављивао је своје радове најпре
у фанзинима и самиздатима, а потом и у стрип антологијама, новинским и уметничким часописима у Србији
и иностранству. Редовно посећује и учествује на сајмовима, фестивалима, изложбама и радионицама које се
баве стрипом, илустрацијом и другим визуелним уметностима.
Тренутно завршава свој први самостални научно-фантастични стрип албум – Онтократија. Добитник је
награде за најбоље остварење у домену алтернативног стрип језика на шеснаестом Међународном стрип
салону у Београду.

+ Уторак, 8. октобар у 20 00
Контакт галерија СКЦ-а

Objects of desire
— Иван Шуковић

Изложбу је отворио Иван Арсенијевић, уредник ликовног програма СКЦ-а.
Изложба је била отворена до 28. октобра 2019.
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Objects of desire покушава да реконструише информације о непосредној прошлости које се третирају
као део сопственог сећања, а преузимају посредством приче или помоћу архивске грађе. Изложбу чини серија
рељефа насталих по узору на фотографије из породичне збирке која је селектована и презентована као
друга целина поставке. Objects of desire наглашава питање архивске грађе и њене везе с реалношћу, региструје
интимно памћење које произилази укрштањем архиве и меморије као концепта. Фотографије се у овом раду
не успостављају као посебани објекати, већ је сам садржај на њима предмет жеље и недостајања.
Рељефи настали по узору на фотографије презентују представе живота и људе који позирају у ванредним
или неформалним приликама. То је заправо репродукована реинтерпретација некадашњих догађаја, која тим
истим стварностима намеће нове перцепције и смешта их у другачији контекст.
Други сегмент заснива се на отвореној претпоставци која је окупирана одсуством, јер да бисмо имали
одсуство прво је потребно да имамо или да смо свесни присуства. Део ове поставке чини колекција
различитих експоната (исечци из новина, употребни и декоративни предмети), а међу њима и фотографије
на чијим су полеђинама исписане поруке које наслућују визуелни садржај заправо присутан на рељефима.
Иван Шуковић
Иван Шуковић (1981) тренутно завршава докторски уметнички пројекат на Универзитету уметности у
Београду, одсек Вишемедијска уметност. Магистрирао на одсеку Дигиталне уметности и нови медији (ФМК)
у Београду, а диплому основних студија стекао из области књижевности на Филозофском факултету на
Универзитету Црне Горе. Похађао је интернационалну летњу школу у Норвешкој (University of Oslo), a био је и
учесник пројекта Takt, резиденција у Немачкој (Берлин). Организовао је бројне уметничке пројекте у земљи и
иностранству. Члан је Удружења ликовних умјетника Црне Горе (УЛУЦГ).
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+ Недеља, 21. октобар у 20 00
Галерија СКЦ-а

Mail
Art
— Изложба радова из колекције

сталне галерије антиратне дигиталне уметности
Стална галерија антиратне дигиталне уметности је наставак и проширење традиционалне мејл-арт
изложбе, која је себи поставила циљ да најупечатљивији датум у локалној историји, а то је 21. октобар, држи
као кључну тему, како по одашиљању антиратне поруке тако и по артикулацији обе стране те наше велике
историје, а то је како страдалнички тако и ослободилачки карактер његов.
Почетна идеја се, после петогодишњег јубилеја од прве изложбе, сасвим у складу са авангардним
дискурсом мејл-арта, развила у правцу стварања једне сталне архиве антиратних и еманципаторских радова
који су или направљени дигиталним алаткама или су просто дигитализовани, а која ће увек бити доступна са
сваког места које има интернет.
Претходних година, неколико стотина радова је убачено у архиву наше поступно растуће дигиталне
галерије и тај број се непрестано повећава. Ова колекција представљена је публици из Крагујевца, 21. октобра у
Галерији СКЦ-а.
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+ Уторак, 5. новембар у 20 00
Контакт галерија СКЦ-а

Простори душе

— цртежи и слике, Ненад Ристовић
Изложбу је отворио Здравко Вучинић, историчар уметности и ликовни критичар. Изложбa је била отворена
до 24. новембра 2019.
Дело духом прожето
Ко приљежније прати токове савремене српске уметности, морао је запазити осетљиву, уз то ненаметљиву
сликарску личност Ненада Ристовића. Далеко од повишене температуре текућих догађања, на излагачкој
сцени се појављује само онда кад има шта да каже и покаже. Ристовић је излагао самостално у престижним
галеријским просторима и учествовао на замашном броју рецентних заједничких смотри. То га је учинило
познатим и признатим на текућој уметничкој сцени. Шта то одликује његов цртачки опус. Чиме се издваја?
Треба најпре казати да је Ненадове радове отежано повезати са асоцијативним, још мање, са конкретним
реалним појавама, дакле тешко је говорити о могућим рефлексијама ослоњеним на природу. Да појасним,
њихово извориште се не може приближити било којој и каквој фактографској перцепцији у односу на свет из
окружења. Ако тога има у оном латентном, почетном подстицају, током извођења губи свој смисао, измиче
пред другом визуелном представом, преобликованом у битно другачије, беспредметне кодове.
Попут сваког истинског ствараоца, Ненад је подједнако окренут слици и цртежу, али не цртежу као скици,
припреми и пројекту за коначну реализацију, већ самосталној ликовној дисциплини. Он је свестан његове
законите, унутрашње нужности, што значи да му се повинује свешћу суштаствене креативне потенције.
Насупрот сликарској енергији, која плени формом али и магичним својством колористичких вредности,
Ристовић у цртежу показује сличан, али и нешто друкчији рукопис. Блискост са сликом је приметна у начину
компоновања и иконографском слоју, док се разлика очитује у поступку који у цртежу почива на огољеном,
спонтаном, светло-тамном третману, те знатно редукованим односима маса, напокон у коначном
визуелном исходу.
Радови Ненада Ристовића су сведени на основне упрошћене назнаке. Њихов садржај је реализован слободним
збиром потеза који се разлажу у осетљива шрафирања појединих површина. Њима је супростављен скуп
линија, неки попут лелујавих кретњи, док су некад у питању снопови дужих или краћих црта до овлаш
нанетих, смишљено ритмованих акцената и мрља које употпуњавају визуелну оптику дела. Његов цртеж
нема форму али има светлост која у акционом пољу губи обликујућу улогу. Светлосни ефекти допиру однекуд
из дубине, из материјалне структуре. Они пливају по острвима недефинисаног простора и смисао доживљаја
упућују ка тријумфу временске бесконачности.
Ристовић је успео да изгради дело властите цртачке нерватуре, која га, у том домену, смешта у ред
запажених ствараоца новије српске уметности.
Разматрајући овај сегмент радова, при разумевању њихове улоге и места у контексту ближе феноменолошке
датости, треба казати да су они блиски узвишеним, тешко докучивим релацијама, којима свака права
уметност тежи или настоји да досегне. Судећи по овде изложеним делима, која овом пригодом први пут показује
суду овдашње јавности, цртежи Ненада Ристовића су, нема сумње, у домену тог и таквог одређења.
Здравко Вучинић

Ненад Ристовић, рођен 1965. године у Крагујевцу. Дипломирао на Факултету уметности у Приштини
1997. године на Одсеку за сликарство у класи професора Хилмије Ћатовића. Магистарске студије завршио
на Факултету ликовних уметности у Београду 2002. године, на сликарском одсеку, ментор професор Зоран
Вуковић. Самостално излагао 30 пута и учествовао на више од 200 колективних изложби, такође учесник
у раду бројних ликовних колонија у земљи и иностранству. Добитник шест награда из области ликовне
уметности. Члан УЛУС-а од 1997. године. Кустос Градске галерије Мостови Балкана у Крагујевцу.

+ Уторак, 12. новембар у 20 00
Галерија СКЦ-а

Триколажа
— Шејма Фере

Изложбу је отворила Милица Ракић, визуелна уметница.
Изложба је била отворена до 5. децембра 2019.
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На изложби су представљене три серије колажа који у континуитету настају од 2004. године: Четкице,
колажи унутар паковања четкица за зубе; Матине програм, колаж као театар; Минут колаж, збирке и збирке
масмедијских слика. Наслов Триколажа подсећа на реч трикотажа: радионица где се израђује плетена роба;
сличност је намерна.
У колажима Четкицe истражујем антропоморфну форму (подсећа на главу, труп, стопало) провидне
амбалаже четкица за зубе. Транспарентна шкољка деформише папирни садржај и истовремено приказује
облик паковања и композицију наглашене многострукости израза, подсвесних слика и незграпне фигурације.
Настали колаж се скенира, дигитално обрађује и штампа на шпер-плочи у формату 45х8цм.
Кроз колажне слике Матине програм тематизујем покушај појединца да се адаптира на масовну
културу, родне стереотипе и економске стандарде наметнуте споља. Представљени су слојеви обичног
живота који покушава да од делова идеја и слика из хомогенизованог света масовне културе дође до личног
израза. Употребљени су различити материјали, стари и нађени папири, шеме за шивење, стари уџбеници,
статистике, дневна штампа, фотографије каталога намештаја, туристичких брошура и модних магазина,
рекламе и амбалажа, измењени цртежом, бојом, кадрирањем и преклапањем. Мрежом односа разнородног
садржаја гради се нелинеарна нарација и коментарише спектакл света потрошње и усамљеност појединца у
тако уређеном систему.
Минут колаж је серија слика и објеката која рефлектује стање човека углављеног у технолошко доба,
културу потрошње и потребу да се нађе смисао у траговима и новој употреби ствари. Методом слободних
асоцијација, контрасним односима речи и слика поигравам се са апсурдним аспектима и поплавом слика у
потрошачкој култури.
Игром са елементима свакодневице, кроз превођење, померање, калемљење, мења се устаљена дефиниција
ствари и даје облик и тежина невидљивим процесима. Употребом старог и нађеног материјала за грађење
својих радова, желим да покажем да је систем отворен и да вредност добија у употреби.
Одлучио сам да не желим да додајем нове у свет слика, већ да радим са оним које су већ ту.
Џон Стезакер, колажист
Шејма Фере

Шејма Фере је дипломирала сликарство и графику на Факултету ликовних уметности у Београду.
Скорашње изложбе су Матине програм, у Галерији Коларчеве задужбине, Лепе српске уметности, у
Оставинској галерији у Београду, АИР, у галерији Равникар у Љубљани и КОЛ, у галерији Луис Аделантадо
у Валенсији. Добитница је посебне награде за сликарство Фондације Александар С. Оназис. Радови јој се
налазе у више јавних колекција (Шумарски факултет и Факултет организационих наука Универзитета у
Београду; Огранак САНУ у Новом Саду; Колекција Међународног Бијенала уметности у Пекингу; Народни
музеј ликовних уметности, Тајван, Музеј уметности, Vila Nova de Cerveira). Живи и ради у Земуну, у статусу
самосталног уметника.

+Уторак, 10. децембар у 20 00
Галерија СКЦ-а

Уметникова
књига
— Избор радова студената Архитектонског факултета
Универзитета у Београду

Изложбу је отворила проф. Мариела Цветић.
Изложба је била отворена до 10. јануара 2020.
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Изложбу Уметникова књига чини избор радова студената Архитектонског факултета Универзитета у
Београду насталих на истоименом изборном предмету на првој години мастер студија претходних пар година.
Под уметниковом књигом разуме се један облик текста, уређеног поретка знакова који може бити не
само писани, већ и визуелни, просторни или звучни, а чије се значење у овом случају производи у форми књиге.
Уметникова књига зато није уметничка књига већ књига (као) уметнички рад, уметничка форма коју ствара,
прави и/или организује уметник.
Уметникова књига може да буде обликована од руком рађеног папира, може да буде књига скулптура, али,
пре свега, произвести ову форму значи ослободити саму књигу њених традиционалних одређења – она не
мора искључиво да буде везана за codex као начин повезивања папира између корица, већ може да постоји и
као ролна, свитак, кутија која садржи, као метафизички концепт – књига концепт, неотелотворена, чак и као
перформанс, може да буде у дигиталној форми (DVD књига или књига видео) или постављена као website на
интернету (www). Произвести уметникову књигу зато значи мислити у различитим медијима и укључити
поред њих и различите технике (монопринти, компјутерски цртежи, графички отисци), а пре свега монтажу и
колаж као начин повезивања хетерогеног материјала у значењски поредак. Уметникова књига може да настане
од класичних цртежа, може да се пише на класичној куцаћој машини; може да буде сечена, пробадана или
прошивана, рециклирана од других књига. Њаној великој популарности управо доприноси оваква флексибилност,
прилагодљивост и могућност варијација.
Уметникова књига постоји или као једна једина, јединствена, (one of a kind) или – ако је рађена у материјалу и
медију који то омогућује – у ограниченом тиражу штампана. У том случају, као мултипликована, репродукована
у више примерака, она поставља подједнако и питање ауре и ауратичности у значењу Бењаминовог концепта
јединствености и појавности уметничког дела, али и аутора, ауторства и ауторског концепта.
Овај предмет установљен је на Архитектонском факултету 2006/07 године. Студентски радови су до
сада излагани у Београду: у оквиру 3. фестивала стваралаштва младих на 62. међународном београдском сајму
књига 2017. године; на Изложби радова студената уметничких факултета и Архитектонског факултета
из Београда, у оквиру гостујућег програма међународног пројекта Књига – уметнички објекат 3, Пункт за
уметнички експеримент у Легату Петра Лубарде 2016. године; у оквиру 2. фестивала стваралаштва младих
на 61. међународном београдском сајму књига 2016. године; у Галерији Факултета ликовних уметности 2014.
године, заједно са студенатима ФЛУ; у Гете институту 2013. године; у Галерији Универзитетске библиотеке
Светозар Марковић 2011. године.
Као приручник за предмет, 2014. године одштампана је књига Уметникова књига/Artist’s Book, (двојезично:
српски/енглески) у издању Архитектонског факултета. О студентским радовима ауторка књиге и
руководилац предмета говорила је на конференцијама: Artist’s Book as a Form of Text: Toward WWW, Artists’ Books
since c.1970: Making, Teaching, Collecting, Association of Art Historians 2014, AAH 40th Anniversary Annual Conference,
Royal College of Art, London и била key note speaker са текстом The Artist’s Book и the Age of Digital Technology на
трећој међународној конференцији Going Digital: Innovation in Art, Architecture, Science and Technology in Digital Era,
Conference Block 2 Going Digital #ART на Архитектонском факултету у Београду 2018. године.
Будући да до сада ови радови нису излагани ван Београда, значајно је за студенте обе академске заједнице, и
Београда и Крагујевца, што су биле изложене у простору Галерије Студентског културног центра Крагујевац.
Мариела Цветић

+Уторак, 10. децембар у 20 00
Контакт галерија СКЦ-а

Свет
по
мени
— Мариела Цветић
Изложбу је отворио Владимир Ранковић, ванредни професор ФИЛУМ-а Крагујевац.
Изложба је била отворена до 10. јануара 2020.
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Изложба у Контакт галерији Студентског културног центра Крагујевац представља актуелно стање
вишегодишњег пројекта Свет по мени. Овај пројекат, флуидног карактера, започет је изложбом у Галерији
Културног центра Београд 2013. године. Централни део пројекта за ову галерију била је инсталација рађена
према кући за лутке, али у стварној величини, 1:1. Мала кућа је била полазни/указни елемент за градњу велике,
као што је велика првобитно била у случају градње мале куће за лутке. У новој размери (1:12) грађена је ручно
цела кућа, соба по соба, сто, столице, кревет, ормани, купатило, кухиња… Изложене су биле дуж галерије у низу
просторије (дневна соба, кухиња, спаваћа соба, купатило, радна соба) у које се улазило из коридора. На екрану
су биле изложене дигиталне фотографије оригиналних делова куће за лутке.
Наставак пројекта је кренуо од фотографија насталих на изложби као мобилног архива, где су излагане
велике, у произвољној размери, фотографије и први пут је у овој форми пројекат излаган на изложби Das
Unheiliche: o (нe)преводивом, (Das Unheiliche: Über das (Un)Übersetzbare) у Гете институту у Београду 2017.
године. Поред фотографија били су изложени и цртежи, колажи, писане белешке у дигиталном формату
(на екрану таблета). У међувремену, пројекат је у једном свом облику (као дигитална пројекција) излаган
на Међународном тријеналу проширених медија у Уметничком павиљону Цвијета Зузорић 2016. године. На
Нишком салону: 12/2, 2018. године, излаган је део пројекта који је представљен и на овој изложби. Као коначни
повратак равни, тачније слици, настали су колажи од површинских делова намештаја развијени у мрежу, као
технички цртеж, са осама x и y маркираним рол грађевинским метром, сада поново у размери 1:1.
Као резултат заједничке сарадње од почетка пројекта ауторке проф. др Јасмина Чубрило и проф. др Мариела
Цветић написале су књигу о пројекту, његовом развоју и току О размери: монументализовање минијатуризованог,
која је 2018. године одштампана у издању Архитектонског факултета у Београду и на овој изложби има своје прво
представљање. Радови су велике фотографије димензија 200x158 цм и детаљи 50x70 цм.
Мариела Цветић

Мариела Цветић, уметница и теоретичарка уметности, редовни професор на Архитектонском
факултету Универзитета у Београду. Дипломирала је на Факултету ликовних уметности Универзитета
уметности у Београду, где је и магистрирала; дипломирала је на Машинском факултету Универзитета у
Београду. Докторирала је на Интердисциплинарним докторским студијама Теорије уметности и медија
Универзитета уметности у Београду. Ауторка је четрнаест самосталних изложби и већег броја групних
изложби, као и изложби студената Архитектонског факултета. Објавила је књиге Das Unheimliche: psihoanalitičke
i kulturalne teorije prostora (Београд, 2011), Уметникова књига/Artist’s Book (Београд, 2014), О размери:
монументализовање минијатуризованог, у коауторству са Јасминoм Чубрило (Београд, 2018), и више поглавља
у монографијама. Учествовала у раду великог броја конференција. У уметничком и теоријском раду бави се
проблемима односа субјекта и простора.
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+ Уторак, 15. јануар у 20 00
Контакт галерија СКЦ-а

Старатељство
— Француска, 2017

Филм говори о Жилијену, једанестогодишњем дечаку који је због одлуке суда после развода његових
родитеља растрзан између мајке и оца против чијег је старатељства негодовао и на суду. Публика, постављена
у центар интриге, полако открива, из сцене у сцену, како насиље у породици функционише – скоро увек иза
затворених врата.
Награде: Венеција 2017 – Лав будућности (награда за најбољи дебитантски филм), Сребрни лав за најбољу
режију.
Режија: Гзавије Легран
Жанр: драма
Трајање: 93 минута
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+ Уторак, 22. јануар у 20 00
Контакт галерија СКЦ-а

Бабица

— Француска, 2017
Када јој се тридесет година касније јави некадашња потенцијална маћеха Беатрис (игра је Катрин Денев),
због чијег одласка се њен отац убио, а она понела трауме, бабица Клер покушава да опет врати свој живот
у нормалу. Она је коначно уредила свој живот. Као самохрана мајка послала је сина на студије медицине,
сада вози бицикл и поседује своју викендицу на обали реке и коначно може да проведе живот по својим
правилима. Беатрис, која је некада јурила за коцком и алкохолом, сада се као руина враћа у њен живот и то
баш у моменту када и породилиште, у коме Клер ради као искусна бабица, пролази кроз реформе које јој не
пријају. Бабица је филм јаких емоција са елементима ведрог хумора и драме.
Режија: Мартин Прово
Жанр: драма
Трајање: 117 минута
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+ Уторак, 30. јануар у 20 00
Контакт галерија СКЦ-а

Vip Kinoteka

— Мирис пољског цвећа
Пројекат Vip Kinoteka удахнуо је нови живот још једном филмском класику који је обележио домаћу
кинематографију. Мирис пољског цвећа, филм редитеља Срђана Карановића у продукцији Центар филма из 1977.
године, остао je запамћен по изузетној глумачкој екипи, као и по оригиналом редитељском приступу.
Вишеструко награђиван филм, за који су сценарио писали Срђан Карановић и Рајко Грлић, памти се по главној
улози Љубе Тадића, који игра Ивана Васиљевића, глумца који одлучује да се повуче са посла и из породице.
Кроз необичан редитељски приступ у коме се смењују играни и документарни делови, Срђан Карановић нам
представља побуну, индивидуални чин који најављује промене које ће се десити. У овом филму улоге су остварили
многи познати глумци попут – Александра Берчека, Олге Спиридоновић, Чедомира Петровића, Слободана
Алигрудића, Богдана Диклића, Горице Поповић, Бранка Цвејића, Миливоја Миће Томића и многих других.
На Канском фестивалу 1978. године, филм осваја Награду Међународне федерације филмских критичара, на
Филмском фестивалу у Пули исте године, осваја чак три награде – Златну арену за режију, музику и фотографију.
Филм је добио награду Мала Пула у Београду и Плакету Дома омладине за филм и филмску музику.
Југословенска кинотека и компанија Vip Mobile покренули су пројекат Vip Kinoteka са циљем да класици
југословенске кинематографије који су проглашени за национално културно добро од великог значаја, остану
сачувани у врхунском квалитету слике и тона. Процес дигиталне рестаурације има за циљ да национално филмско
стваралаштво буде сачувано и за будуће генерације, али и за поновно приказивање на домаћим и међународним
фестивалима.
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+ Уторак, 12. фебруар 20 00
Контакт галерија СКЦ-а

Без додира

— Румунија, Немачка, Чешка, Бугарска, Француска, 2018
На танкој граници између реалности и фикције, филм који је освојио Златног медведа на Берлиналу 2018.
године, прати емотивно путовање Лауре, Томаса и Кристијана нудећи дубоко емпатичан поглед у њихове
животе. Све троје заједно улазе у истраживачки пројекат о интимности. Лаура не може да поднесе туђе додире
и устукне сваки пут кад је неко ухвати за руку. Одлази на терапије и чак унајмљује и мушку проститутку, али
њено тело је и даље као оклоп. Кристијан живи са многим физичким недостацима, али искрено прича о томе
шта га привлачи, а шта не, а Тјудор, кога ћелавост чини веома рањивим, још увек није открио и прихватио
многоструке облике своје пожуде.
Режија: Адина Пинтилие
Жанр: драма
Трајање: 125 минута
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+ Уторак, 19. фебруар у 20 00
Контакт галерија СКЦ-а

Бикини Мун
— САД, 2017

У свратишту за бескућнике у Њујорку, екипа која снима документарне филмове проналази Бикини Мун Дејвис
која тражи помоћ и преноћиште. Са крупним, живим очима и широким осмехом, Бикини је провокативна, одважна
и динамична и у очигледно лошем менталном стању. Тврдећи да је возила виљушкар у рату у Ираку и учила за
столара, често одлази са улице и труди се да стабилизује живот како би повратила ћерку из хранитељске породице.
Овај филм је најновије филмско остварење вишеструко награђиваног редитеља Милча Манчевског (Пре кише –
Златни лав, Венеција, Прашина).
Режија: Милчо Манчевски
Жанр: драма
Трајање: 102 минута

117

Ф И Л М С К И П Р ОГ РА М

+ Уторак, 05. март 20 00
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После љубави
— Белгија, 2016

Филм прати причу пара са двоје деце који, након петнаест година брака, одлучује да се разведе. Борба око
модерног стана открива сву комплексност њиховог односа и дубину раскола између њих. Међутим, док муж
не нађе нов стан, они треба да пронађу начин да деле ствари и живе заједно.
Режија: Јоаким Лафос
Жанр: драма
Трајање: 100 минута
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+ Уторак, 19. март у 20 00
Контакт галерија СКЦ-а

Шаулов син
— Мађарска, 2015

Два дана у животу Шаула Аусландера, мађарског логораша који ради као члан специјалног тима који уклања
тела убијених логораша у једном од крематоријума Аушвица. Откривши тело дечака кога сматра за свог сина,
покушава немогуће, да спасе тело од кремирања, пронађе рабина и достојно га сахрани. Иако ће и њихов тим бити
сваког тренутка ликвидиран, Шаул се окреће од преживелих и њихових планова за отпор, како би спасао остатке
сина о коме никад није водио рачуна док је био жив.
Режија: Laszlo Nemes
Улоге: Geza Rohrig, Levente Molnar, Urs Rechn, Mendy Cahan
Жанр: драма
Трајање: 107 минута
Фестивали: Cannes Film Festival 2015 - Grand Prix
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+ Четвртак, 28. март у 20 00
Контакт галерија СКЦ-а

Vip Kinoteka

— Три карте за Холивуд
Овог месеца у оквиру пројекта Vip Kinoteka, биће приказан десети дигитално рестаурисани филм Три карте
за Холивуд, филмско остварење из 1993. године у режији Божидара Николића, у којем су запажене улоге
остварила нека од највећих имена српске кинематографије. Три карте за Холивуд је носталгична прича и
драматична комедија која се дешава у руралној Југославији у време Кубанске ракетне кризе из 1962. године.
Прича о три дечака који, опчињени магијом седме уметности, одлучују да из своје забите варошице побегну,
ништа мање, него право у Холивуд. У исто време локални полицајац еуфорично организује дочек Маршала
Тита, председника државе, а његови строго контролисани грађани под утиском драматичних догађаја око Кубе
почињу да се деле на два табора, решена да истерају до краја оно што неће успети Хрушчову и Кенедију.
Незаборавне улоге на овом филму остварили су: Љубиша Самарџић, Велимир Бата Живојиновић, Драган
Николић, Неда Арнерић, Милутин Мима Караџић, Данило Лазовић, Јосиф Татић, Данило Бата Стојковић и
многи други.
Овај култни филмски наслов више пута је награђиван: Награда публике за најбољи филм и Сребрна Мимоза
за режију на Херецгновском филмском фестивалу, Награда за најбољу камеру на Фестивалу европског филма
Палић, награде за најбољу мушку и женску улогу на Филмском фестивалу у Нишу припале су глумцима
Браниславу Јеринићу и Неди Арнерић.
Овим филмом завршава се први циклус рестаурације филмова у оквиру пројекта Vip Кinоteka.

+ 29 - 30. март у 19 00 и 2100
Контакт галерија СКЦ-a

Француски филмски караван
— циклус Комедије

Француски институт у Србији је у првом тромесечју 2019. године
представио нови циклус француских комедија. Протагонисти одабраних
филмова и њихова настојања да се извуку из необичних и тешких
животних ситуација, одвели су нас далеко од свакодневице и добро нас
насмејали. Француски филмски караван је одржан у више од четрдесет
градова у Србији, а Француски институт је са поносом истакао да је
компанија Млекопродукт била партнер у 2019. години. Филмови су
приказани у Контакт галерији СКЦ-а, у петак и суботу, 29 и 30. марта 2019,
у терминима од 1900 и 2100. Улаз на све филмове био је слободан.

Јавна личност
— Француска, 2018

Некадашња звезда малих екрана, Кастро, живи од старе славе и бави се водитељством. Возач га
одвози на журку поводом усељења његове продуценткиње и дугогодишње пријатељице Натали, која је
купила прелепу кућу надомак Париза. Њена сестра, Елен, уједно Кастрова бивша жена, такође је позвана
на прославу. Кад су били млади, делили су исте идеале, али је успех учинио Кастра прагматичнијим (и
циничнијим), док је Елен остала верна својим уверењима. Њихова ћерка Нина, која је написала књигу
инспирисану животом својих родитеља, такође им се придружује. Док је Кастро сведок вртоглавог пада своје
популарности, Елен га очајнички наговара да у своју емисију позове мигранткињу из Авганистана…
Режија: Ањес Жауи
Улоге: Ањес Жауи, Жан-Пјер Бакри, Леа Дрикер
Трајање: 99 минута

Пулен

— Француска, 2018
Млади политичар Арно Жорес, игром случаја, придружује се тиму који води изборну кампању једног
председничког кандидата. Он је асистент Ањес Караџић, задужене за односе са јавношћу, моћне жене,
чије га искуство привлачи и фасцинира. Она га, не штедећи, учи тактици вођења кампање и уз њу сведочи
бројним играма и ривалитетима између чланова тима, да би и у њему самом порасла велика жеља за
бескрупулозним пењањем на лествици моћи.
Режија: Матје Сапен
Улоге: Александра Лами, Финеган Олдфилд, Жил Коен
Трајање: 97 минута

Лепотица и лепотица
— Француска, 2018

Двадесетогодишња Марго упознаје четрдесетпетогодишњу Марго: све их спаја, и делује као да је реч о
једној истој особи у различитим добима живота…
Режија: Софи Филијер
Улоге: Сандрин Киберлен, Агат Бонитзер, Мелвил Пупо
Трајање: 95 минута

Kaо дечаци

— Француска, 2018
Ремс, година 1969 - искусни заводник и спортски новинар Пол Кутар одлучује да организује фудбалску
утакмицу женских тимова како би напакостио директору спортског журнала у ком ради. Његова омиљена
непријатељица, Емануел Брино, директорова секретарица, принуђена је да му у томе асистира. Не
бивајући свесни својих дела, њихове размирице ће проузроковати рађање прве женске фудбалске екипе у
Француској.
Режија: Жилијен Алар
Улоге: Макс Бублил, Ванеса Гид, Солен Риго
Трајање: 90 минута
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+ Уторак, 02. април у 20 00
Контакт галерија СКЦ-а

Жена у рату

— Француска, Исланд, Украјина, 2018
Хала је тајна еко герилска активисткиња која се бори против корпорација за производњу енергије које
освајају Исланд. У знак протеста, искрада се ван града и саботира електричне водове – стубове које мрзи
из дна душе јер уништавају лепоту исландских висија. Циркуларом сече носаче стубова, а луком и стрелом
испаљује каблове који доводе до кратког споја на водовима. Нико не сумња да то ради управо плашљива Хала,
а полиција почиње да прати туристу сумњивог изгледа верујући да је то његово дело.
Међутим, све се мења када Хала један дан код куће затиче писмо од власти у коме јој се коначно одобрава
усвајање сирочета из Украјине на које је чекала годинама. Да ли ће њен матерински инстинкт стати на пут
њеној борби?
Режија: Бенедикт Ерлингсон
Жанр: акција/трилер
Трајање: 101 минут
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+ Уторак, 09. април у 20 00
Контакт галерија СКЦ-а

Неруда
— Чиле, 2016

У најновијем филму Пабла Ларајна, Гаел Гарсија Бернал игра инспектора који гони чилеанског песника и
нобеловца Пабла Неруду због чланства у Комунистичкој партији. Овим антибиографским делом, редитељ
затвара трилогију филмова о животу под диктатуром Пиночеа. Иако значајним делом заснован на историјски
познатим чињеницама из Нерудиног дисидентског живота, филм радњу гради у фикцији, управо онаквој
какву би он сам, као осведочени љубитељ детективских романа, читао и стварао.
Режија: Пабло Ларајн
Жанр: драма
Трајање: 107 минута
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+ Уторак, 16. април у 20 00
Контакт галерија СКЦ-а

Грејс Џонс: црвено светло и хлеб
— Ирска, Уједињено Краљевство, 2017

Већа од живота, дивља, застрашујућа, мушкобањаста, а опет изразито суптилна – Грејс Џонс игра са
лакоћом разне улоге. У филму је ипак откривамо и као љубавницу, ћерку, мајку, сестру, па чак и баку.
Онако како се открива нашем погледу и дозвољава нам да разумемо шта то чини њену персону. Сцена је
место на коме се отеловљава њена екстремност и ослобађа њена машта. Филм приказује и њено јединствено
извођење хитова као што су: Slave to The Rhythm, Williams blood, Pull Up to The Bumper, I’ve seen that face before,
Love is the drug. У јамајканском жаргону bloodlight је црвено светло укључено док уметник снима, а bami је хлеб,
основна супстанца свакодневнице. Филм преплиће слојеве њеног приватног и јавног живота, без напора, баш
као што се она креће кроз различите улоге: она је боем, уметнички и забављачки хедонист, топла и забавна,
али исто тако и жестока и истрајна пословна жена.
Режија: Софи Фајнс
Жанр: документарни
Трајање: 95 минута

125

Ф И Л М С К И П Р ОГ РА М

+ Уторак, 07. мај у 20 00
Контакт галерија СКЦ-а

Патријарх

— Нови Зеланд, 2016
Патријарх је евокативна драма о породичном ривалству и помирењу, смештена 60-их година у руралном
Новом Зеланду. Две маорске породице – Махана и Поата, које воде посао шишања оваца, боре се за превласт
у шупама за шишање, као и у својим срцима. Најмлађи Махана, четрнаестогодишњи Симеон, узнемирен
размирицама међу њима, почиње да открива истину која се скрива иза дугогодишњег непријатељства. Филм је
рађен према роману Булубаша, Вити Ихимере, који је написао Јахача кита (Whale Rider)
Режија: Ли Тамахори
Жанр: драма
Трајање: 103 минута
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+ Субота, 11. мај у 20 00 и 2130
Контакт галерија СКЦ-а

U susret BELDOCS-u

Срећна зима
– Италија, 2017

Сваког лета на плажи Мондело у Палерму гради се преко хиљаду кабина како би се угостило исто толико
породица које тамо проводе одмор. За њих су кућице на плажи савршен сценарио за скривање иза сећања на
друштвени статус који је криза последњих година неизбежно компромитовала. Породице се задужују да би себи
омогућиле летњи одмор на морској обали и одржале привид богатства у очима других посетилаца плажа.
Режија: Giovanni Totaro
Трајање: 91 минут

Величанствени губитници:
Другачији свет

Литванија, Италија, Швајцарска, Белгија, Летонија, Северна
Ирска – УК, Ирска, Шпанија, 2017
За већину од нас, бициклисти који возе на зачељу трке једноставно су губитници. Arunas Matelis пратио је
ове Санче Пансе професионалног бициклизма током седам година престижне трке Giro d’Italia и приказао
невидљиви свет ових дивних губитника професионалног бициклизма из угла лекарског тима. Наши
бициклистички хероји падају, устају – и поново возе.
Режија: Arunas Matelis
Трајање: 72 минута

+ Уторак, 07. мај у 20 00
Контакт галерија СКЦ-а

Чујте и почујте: Маштање о
новом конектованом свету
— Немачка, 2016

Какав је и колики егзистенцијални утицај робoтике, интернета ствари и вештачке интелигенције на живот
човека? Друштво данас зависи од интернета у скоро сваком погледу, али ретко када заиста застанемо да
преиспитамо његову бесконачност, свемогућност и незаустављиву омниприсутност.
Херцог истраживање нашег убрзаног оnline живота у којем смо сви повезани, документује причама
различитих чудних и забавних појединаца – од интернет пионира до жртава радијације wi-fi уређаја, чије
анегдоте и искуства приказују комплексну слику нашег врлог, новог света. Херцог описује интернет као једну
од највећих револуција коју тренутно проживљавамо, али ипак свој ентузијазам приземљује узнемирујућим
причама сајбер булинга и зависности од интернета. Уз детаљно приказане анализе садашњег стања интернета
и wоrld wide wеб корисника, постављају се смислена питања о његовој будућности. Између осталог, и да ли ће
нам ускоро – уколико већ није – он донети више штете него користи?
Режија: Вернер Херцог
Жанр: документарни
Трајање: 98 минута
+ Уторак, 21. мај у 20 00
Контакт галерија СКЦ-а

Ефекат воде
— Француска, 2016

Романтична драма славне савремене уметнице Солвејг Анзбах обојена карактеристичним француским
хумором прати Самира који се заљубљује у Агату, инструкторку пливања. Иако је савршени пливач, прави се
да не зна да плива како би је завео. Међутим, његов романтични план је потрајао само три часа пливања –
учитељица не подноси лаж. Агата путује на конгрес инструктора пливања, а заљубљеном Самиру не преостаје
ништа друго него да је прати…
Овај филм је приказан у оквиру програма Directors’ Fortnight на прошлогодишњем фестивалу у Кану, где је
освојио SACD награду.
Режија: Солвејг Анзбах, Жан Лик Гажет
Жанр: драма
Трајање: 83 минута
+ Уторак, 28. мај у 20 00
Контакт галерија СКЦ-а

Mустанг
— Турска, 2015

Савремена драма која истражује супротности религије и секуларизма, традиције и модернизма, кроз причу
о пет младих девојака које живе у удаљеном селу у северној Турској. Лале и њених пет сестара се враћају
кући из школе и безазлено играју са дечацима. Али неморалност њихове игре покреће скандал који ће
имати неочекиване последице у патријархалној средини. Породични дом се постепено претвара у затвор,
подучавање кућним пословима замењује школу и уговарају се бракови. Пет сестара којима је заједнички
слободарски дух, проналазе начин да заобиђу ограничења која су пред њих постављена.
Филм је са великим успехом приказан на фестивалу у Кану 2015, где је и редитељка освојила две награде
(C.I.C.A.E. Award, Label Europa Cinemas).
Режија: Deniz Gamze Erguven
Жанр: драма
Трајање: 97 минута

+ 11 – 17. јун у 2100
Летња сцена СКЦ-а

13. Tурнеја Слободне Зоне
Седам најбољих филмова са 14. фестивалског програма филмског фестивала Слободна Зона, по избору
публике и селектора фестивала, приказани су у крагујевачком Студентском културном центру од 11. до 17. јуна
2019. године.
Филмски фестивал Слободна Зона основан је 2005. године са идејом да се кроз популаризацију
ангажоване кинематографије, која није део уобичајеног биоскопског репертоара, отвори простор за
промоцију, промишљање и разумевање актуелних друштвених појава и проблема у свету, земљи и региону.
На првом Фестивалу 2005. године, у једној биоскопској сали, приказано је 20 документарних, играних и
краткометражних ангажованих филмова из целог света награђених на престижним светским фестивалима. На
програму фестивала Слободна Зона приказује се у просеку 30 до 40 целовечерњих играних и документарних
филмова. Фестивал се од 2013. године организује истовремено у три града (Београд, Нови Сад, Ниш). Филмови
се приказују у 10 биоскопских сала, а свечано отварање се одржава у Великој сали Сава Центра пред више
хиљада гледалаца.

+ Уторак, 11. јун, у 2100
Летња сцена СКЦ-а

Лето

— Русија, Француска, 2018
У Лењинграду 80-их рок музика се слуша пред комисијом за цензуру у строго контролисаним условима.
Упркос томе, група младих рокера и панкера и њихови обожаватељи кришом се окупљају у становима да
би слушали музику са Запада, компонују и свирају по малим клубовима за младе. Током једног топлог лета
раних осамдесетих, Мајк, некрунисани краљ те мини андерграунд сцене помаже младом и талентованом
Виктору Тсоју да постане звезда. Када се Мајкова жена Наташа заљуби у Виктора, настаје несвакидашњи
љубавни троугао. Сјајни глумци и феноменалан саундтрек звезда совјетског рока и панка 80-их допуњују
Bowie, Dylan, T-Rex, Sex Pistols, Velvet Underground, Led Zeppelin.
Режија: Kirill Serebrennikov
Жанр: музички
Трајање: 126 минута
+ Среда, 12. јун у 2100
Летња сцена СКЦ-а

Бергман – година живота
— Шведска, 2018

У периоду од шест година, средином 20. века, дешава се нешто невероватно. Високи, мршави Швеђанин,
на прагу четрдесете, улази у креативни период без преседана. Између 1957. и 1963. године он режира неке од
најзначајнијих класика у историји филма, продуцира велики број позоришних продукција за сцену и радио,
и поред тога режира шест телевизијских филмова. У оквирима савремених филмских стваралаца Ингмар
Бергман остаје ненадмашан до данашњег дана.
Режија: Jane Magnusson
Жанр: документарни
Трајање: 117 минута
+ Четвртак, 13. јун у 2100
Летња сцена СКЦ-а

Транзит

— Немачка, Француска, 2018
Немачке трупе су надомак Париза. Георг бежи у Марсеј у последњем тренутку. Његов пртљаг садржи легат
писца Вајдла, који је окончао сопствени живот из страха од прогона. Овај легат садржи манускрипт, неколико
писама и одобрену визу од стране амбасаде Мексика. У овај лучки град примљени су само они који могу да
докажу да ће га напустити, што значи да вам је неопходна дозвола уласка од потенцијалне земље домаћина.
Преузевши Вајдлов идентитет, Георг покушава да се домогне једне од ретких пропусница за брод.
Режија: Christian Petzold
Жанр: драма
Трајање: 102 минута
+ Петак, 14. јун у 2100
Летња сцена СКЦ-а

Капетан

— Немачка, Пољска, Португалија, Француска, 2017
У последњим данима Другог светског рата млади немачки војник, борећи се да преживи, проналази
униформу нацистичког официра. Лажно се представљајући, он уз униформу преузима и његов идентитет и
постаје монструозни злочинац попут истих оних људи од којих покушава да побегне.
Режија: Robert Schwentke
Жанр: драма/ратни
Трајање: 118 минута
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+ Субота, 15. јун у 2100
Летња сцена СКЦ-а

Србенка

— Хрватска, 2018
У зиму 1991. године у Загребу је убијена дванаестогодишња девојчица српске националности. Четврт
века касније редитељ Оливер Фрљић режира позоришну представу о том случају. Пробе постају колективна
психотерапија, а дванаестогодишњој глумици Нини се чини као да се рат никада није завршио.
Режија: Небојша Слијепчевић
Жанр: документарни
Трајање: 72 минута
+ Недеља, 16. јун у 2100
Летња сцена СКЦ-а

Три лица
— Иран, 2018

Иако је Џафару Панахију од 2010. године забрањено да снима филмове, он наставља са радом без
одобрења иранских власти. Његов најновији филм, Три лица, на Канском фестивалу прихваћен je са
ентузијазмом. Режисер се поново нашао за воланом, овог пута у друштву иранске глумице Бехназ Џафари, и
њих двоје крећу на пут у једно село на граници са Азербејџаном. Млада девојка Марзије Резаи се путем видео
поруке обраћа редитељу. Она би хтела да студира глуму и чак бива примљена на студије глуме. Међутим,
њени родитељи поштујући традицију намеравају да је удају и на тај начин стају на пут њеној жељи. Три лица
је road movie против патријархата и представља филмску оду глумицама и свима који то желе да буду.
Режија: Jafar Panahi
Жанр: road movie
Трајање: 100 минута
+ Понедељак, 17. јун у 2100
Летња сцена СКЦ-а

Најбољи ортаци
— Велика Британија, 2018

Само најјачи опстају је главна филозофија у енглеском мушком интернату у Калдермаунту. Ако ниси
снажан, атлетски тип, ти си губитник. То нико не зна боље од штребера Амберсона, који је био на дну школске
друштвене лествице од када га сећање служи. Амберсонов живот се окреће наглавачке када се у школи појави
Агнес, неодољива ћерка наставника француског. Одједном Амберсон постаје љубавни посредник између
Агнес и Винчестера, школске звезде и спортског хероја. Винчестер дефинитивно има изглед којим може да
освоји Агнес, али Амберсон има харизму. Да ли ће Амберсон имати храбрости да јој призна истину и покаже
ко је у ствари?
Режија: Toby MacDonald
Жанр: komedija
Трајање: 95 минута

+ 24 – 30. јун у 2100
Летња сцена СКЦ-a

Beldocs Eho

— Ревија филмова са
Фестивала документарног филма BELDOCS 2019.
Студентски културни центар Крагујевац, у сарадњи са Међународним фестивалом документарног филма
Beldocs, представио је крагујевачкој публици нека од најзначајнијих остварења са овогодишњег, 12. по реду,
одржаног фестивала Beldocs.
Публика је била у прилици да погледа занимљив избор дугометражних документарних филмова из целог
света, награђених на престижним светским филмским фестивалима.
+ Понедељак, 24. јун у 2100
Летња сцена СКЦ-а

RBG

— САД, 2018
У својој 85. години, судија Врховног суда САД, Ruth Bader Ginsburg, иза себе је оставила дуготрајно правно
наслеђе и постала неочекивана икона поп културе. Но, јединствено особно путовање њеног успона до
највишег народног суда у великој је мери непознато јавности, чак и неким од њених највећих обожаватеља –
све до сада. RBG истражује њен живот и каријеру.
Режија: Julie Cohen, Betsy West
Трајање: 98 минута
Фестивали: Edinburgh 2018, Deauville 2018, DOC NYC 2018
+ Уторак, 25. јун 2100
Летња сцена СКЦ-а

Добродошли у Содому
— Аустрија, 2018

Паметно испреплетане судбине разних протагониста откривају комплексну причу овог апокалиптичног
друштва. Њихови веома лични унутрашњи гласови омогућавају дубок увид у живот и рад на овом месту –
Содоми. Живот на депонији постаје загонетна слика наше модерне, глобализоване цивилизације, краткотрајна
технологија постаје метафора капиталистичког луксуза, одбаченог друштва. Наизглед апокалиптично
окружење је за оне који тамо живе место које пружа перспективу.
Режија: Florian Weigensamer, Christian Krönes
Трајање: 90 минута
Фестивали: CHP DOX: 2018, Ji.hlava IDFF 2018, Zurich 2018
+ Среда, 26. јун у 2100
Летња сцена СКЦ-а

И даље снимамо

— Сирија, Либан, Француска, Катар, Немачка, 2018
Saeed је млади филмски љубитељ који покушава да подучи друге младе људе у источној Гути, у Сирији,
правилима прављења филмова, али стварност с којом се суочавају сувише је оштра за обазирање на правила.
Његов пријатељ Милад налази се у оближњем Дамаску, али изгледа као да је далеко, под контролом режима
и студира ликовне умјетности на универзитету. У једном тренутку Милад одлучује да напусти главни град
и придружи се Saeed-у који живи под опсадом у Думи, где су оспособили локалну радио станицу и студио
за снимање. Покупили су камеру да би заблежили све што могу пре него што једног дана и њих не сними
камера.
Режија: Saeed Al Batal, Ghiath Ayoub
Трајање: 120 минута
Фестивали: Venice International Film Critic’s Week, 2018, International Federation of Film Critics 2018
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+ Четвртак, 27. јун у 2100
Летња сцена СКЦ-а

Осећање

— Холандија, 2019
Arvo Pärt је најизвођенији живи композитор на свету, познат по свом минималистичком стилу који користи
композицијску технику коју је сам изумео tintinabuli. Управо тај складни, духовни и минималистички приступ
музици чини темељ тог осећања Arvo-а Pärta-а осећаја целовитости, лепоте и сржи бића, који су пригрлили
милиони људи широм света.
Режија: Arvo Pärt, Paul Hegeman
Трајање: 75 минута
Фестивали: ZagrebDox 2019
+ Петак, 28. јун у 2100
Летња сцена СКЦ-а

Нек ми је Бог у помоћи
— Белгија, Француска, 2017

Истражна суткиња Gruwez дозволила је филмским ствараоцима да је прате више од три године. Видимо је
док се у канцеларији сусреће са претходно кажњаваним починиоцима (Лепо је кад се задовољне муштерије
враћају). Сведоци смо њеног необичног односа са полицијским истражитељима који раде на нерешеном
случају (она их замоли да укључе своју сирену када жели да се негде брзо врати) и чак стичемо и увид у њен
кућни живот, где се игра са својим љубимцем белим пацовом.
Режија: Yves Hinant, Jean Libon
Трајање: 100 минута
Фестивали: Palm Springs 2018, San Sebastián 2017
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+ Субота, 29. јун у 2100
Летња сцена СКЦ-а

Сплав

— Шведска, Данска, САД, Немачка, 2018
Године 1973. петорица мушкараца и шест жена прешло је Атлантик на сплаву, у склопу научног
експеримента који је проучавао социологију насиља, агресије и сексуалне привлачности у људском понашању.
Иако је пројекат у штампи постао познат као Секс сплав, нико није очекивао оно што се на крају догодило на
том тромесечном путовању. Више од четрдесет година касније, преживели чланови Ekspedicije Acali, поново се
окупљају у филмском студију.
Режија: Marcus Lindeen
Трајање: 98 минута
Фестивали: Athens 2018, Chicago 2018
+ Недеља, 30. јун у 2100
Летња сцена СКЦ-а

Bird on a Wire: Leonard Cohen
— Велика Британија, 1974

18. марта 1972. Леонард Коен започео је европску турнеју у 20 градова, почевши у Даблину и завршавајући
у Јерусалиму 21. априла. Други градови су били Лондон, у Royal Albert Hall-у, Стокхолм, Амстердам, Копенхаген,
Беч, Берлин, Париз и Тел Авив. Овај филм је један утисак о ономе што се десило током те турнеје.
Режија: Tony Palmer
Трајање: 121 минут
Фестивали: HotDocs 2017, Titanic IFF 2017, Vancouver Jewish Film Festival 2017
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+ 15 – 20. јул у 2100
Летња сцена СКЦ-а

Фестивал европског филма

Фестивал европског филма је ове године први пут био на турнеји у Крагујевцу. У периоду од 15. до 20. јула,
у СКЦ-у Крагујевац приказано је укупно шест филмова европске продукције. Фестивал је отворио шпански
филм Тишина других, настао под продуцентском палицом браће Алмодовар.
Фестивал европског филма део је кампање #EUzaTEBE, којом грађанима и грађанкама приближава
Европску унију. Фестивал у Крагујевцу организовале су Делегација Европске уније у Србији и ЕУ инфо мрежа
у Београду, Нишу и Новом Саду, у сарадњи са СКЦ Крагујевац.
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+ Понедељак, 15. јул у 2100
Летња сцена СКЦ-а

Тишина других
— Шпанија, САД, 2018

Тишина других открива велику борбу жртава четрдесетогодишње шпанске диктатуре под генералом
Франком, које и дан данас траже правду. Сниман током шест година, филм прати преживеле који припремају
револуционарну аргентинску тужбу и боре се против тишине о злочинима против човечности и приказује
земљу која је и даље подељена после четири деценије демократије.
Награда публике Панорама на Међународном филмском фестивалу у Берлину, Мировна награда на
Међународном филмском фестивалу у Берлину, награда Гоја, за најбољи документарац.
Режија: Алмудена Караседо, Роберт Бахар
+ Уторак, 16. јул у 2100
Летња сцена СКЦ-а

Дијамантино

— Португалија, Француска, Бразил, 2018
Дијамантино, највећа светска фудбалска звезда, губи свој карактеристични осећај за лопту и, осрамоћен,
завршава каријеру. Трагајући за новим смислом живота, интернационална икона креће на урнебесну одисеју
и на том путу сусреће се са неофашизмом, избегличком кризом, генетским модификацијама и потером за
извором генијалности.
Престижне награде: Велика награда критике у Кану, Cine Ceará Feature Film Trophy, Награда жирија на
филмском фестивалу у Филаделфији.
Режија: Габријел Абрантес, Даниел Шмит
+ Среда, 17. јул у 2100
Летња сцена СКЦ-а

Белгијски краљ

— Белгија, Холандија, Бугарска, 2016
Краљ Николас III је усамљеник који осећа да живи погрешан живот. Креће у званичну посету Истанбулу
са британским редитељем Данканом Лојдом, ког је Палата унајмила да сними документарац који треба да
прикаже монарха у бољем светлу. Краљ сазнаје да је Валонија, регија на југу Белгије, прогласила независност
и он мора сместа да се врати кући како би спасио краљевство. Чак је објавио да ће сам написати говор. Док
се спремају да крену, соларна олуја удара земљу и изазива прекид комуникације и ваздушног саобраћаја.
Нема телефона. Нема авиона. Да ствари буду горе, обезбеђење у Турској одбија краљев предлог да се кући
врате колима. Међутим, краљ нема намеру да седи и чека да олуја прође. Лојд смишља план за бекство које
укључује цветне хаљине и Бугаре који певају.
Награда филмског фестивала у Аванси за најбољи играни филм, награда Дон Кихот филмског фестивала у
Аванси, посебно признање за најбољи сценарио филмског фестивала у Аванси, награда Magritte, за најбољег
глумца, Велика награда Међународног филмског фестивала у Одеси.
Режија: Петер Бросенс, Џесика Вудворт
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+ Четвртак, 18. јул у 2100
Летња сцена СКЦ-а

Крваво млеко
— Француска, 2017

Пјер је тридесетогодишњи млекар. Живот му се врти око фарме коју је наследио, крава, сестре која је
ветеринар и родитеља. Када се у Француској појаве први случајеви епидемије, Пјер сазнаје да је једна од
његових крава заражена. Фарма је све што има и он ће урадити све како би је спасио.
Награда Цезар за најбољи филм првенац, награда Цезар за најбољег глумца, награда Цезар за најбољу
глумицу у споредној улози.
Режија: Ибер Шаруел
+ Петак, 19. јул у 2100
Летња сцена СКЦ-а

Странац у рају
— Холандија, 2016

У једној учионици на Сицилији, унутар зидина Тврђаве Европа, недавно пристигле избеглице слушају
предавања наставника који има неке прилично неуравнотежене особине. У једном тренутку он немилосрдно
одбацује избеглице, у другом их смирено грли. На граници документарца и фикције, Странац у рају истражује
односе моћи између Европе и избеглица. Европа је представљена као наставник који вуче свој разред
избеглица у очај. Молба која се граничи с неморалним; добродошлица пуна кривице и компромис између
њих који постаје званична политика: Странац у рају је непоколебљив филмски есеј о механизмима уз помоћ
којих Европа задовољава потребу избеглица за срећом.
Специјална награда жирија на Међународном фестивалу документарног филма у Амстердаму, посебно
признање Међународног фестивала документарног филма у Мадриду.
Режија: Гвидо Хендрикс
+ Субота, 20. јул у 2100
Летња сцена СКЦ-а

Далеки лавеж паса
— Данска, Шведска, Финска, 2017

Десетогодишњи Олег живи у источном делу Украјине, у ратној зони у којој често одјекују противваздушне
ватре и ракете. Понекад су ови звуци далеко, а некад застрашујуће близу. Иако су многи напустили ово опасно
подручје, Олег је остао са својом баком која је о њему бринула откако му је умрла мајка. Немају куда да оду.
Чекајући да се рат заврши, Олег проводи време са својим млађим рођаком Јариком и старијим дечаком
Костјом. Заједно иду у авантуре, причају о томе шта чини правог мушкарца, тестирају своје границе – али
некад оду предалеко. Овај филм прати једну годину Олеговог живота и наглашава везу коју има са баком.
Држећи се Олегове приче, Далеки лавеж паса приказује какав ефекат рат има на децу.
Награда за деби на Међународном фестивалу документарног филма у Амстердаму, награда DocAviv за
најбољи филм у међународној конкуренцији.
Режија: Симон Леренг Вилмонт
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+ Уторак, 15. октобар у 20 00
Контакт галерија СКЦ-а

Клуб

— Чиле, 2015
Саветника за кризне ситуације Католичке цркве шаљу у један мали градић на чилеанској обали, у коме
живе изопштени свештеници и калуђерице осумњичени за разна криминална дела, од злоупотребе деце
до трговине новорођенчади невенчаних мајки. Склоњена од очију јавности, та чудна екипа као да живи у
предсобљу пакла који је несумњиво и заслужила, све док један чудни инцидент не узбурка духове.
Режија: Pablo Larrain
Жанр: драма/црна комедија
Трајање: 98 минута
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+ Уторак, 22. октобар у 20 00
Контакт галерија СКЦ-а

Чиамбра

— Француска, Италија, Немачка, Шведска, Бразил, САД, 2017
У Чиамбри, малој ромској заједници у Калабрији, Пио Амато очајнички жели да што пре порасте. Већ са 14
он пије, пуши и један је од ретких који се лако сналази међу локалним Италијанима, афричким мигрантима
и својим Ромима. Пио свуда прати свог старијег брата Козима учећи неопходне вештине преживљавања на
улицама њиховог родног града. Када Козимо нестане и ствари почну да се отимају контроли, Пио искорачује
одлучан да покаже да је способан да га наследи. Улази у процес у коме мора да докаже да је потпуно спреман
да постане мушкарац.
Режија: Jonas Carpignano
Жанр: драма
Трајање: 118 минута
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+ 25 – 26. октобар у 19 00 и 2100
Контакт галерија СКЦ-a

Француски филмски караван
— циклус Нови француски филм

Француски филмски караван је програм који за циљ има промовисање
француског филма широм Србије у партнерству са локалним културним
центрима. Нови циклус представљао је наставак успешне сарадње између
Француског института у Србији и Студентског културног центра Крагујевац.
Филмови су приказани у Контакт галерији СКЦ-а, у петак и суботу,
25. и 26. октобра у терминима од 1900 и 2100. Улаз за све филмове био је
слободан.
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Сећања

— Француска, 2014
Када његова 85-годишња бака једног дана изненада нестане из свог старачког дома, Роман креће у
потрагу за њом, негде у својим сећањима. По роману Давида Фоенкиноса, деликатан породични портрет
у коме Annie Cordy, чаробна у свом полутонском регистру, далеко од успеха на сцени, оживљава баку која
живот види далеко и воли га још више.
Режија: Jean-Paul Rouve
Улоге: Michel Blanc, Annie Cordy, Chantal Lauby, Mathieu Spinosi
Трајање: 92 минута

Љубомора

— Француска, 2017
Натали Пеше, разведена професорка књижевности, мења расположење од данас до сутра, од брижне до
болесно љубоморне мајке. Њена прва мета, дивна осамнаестогодишња ћерка, Матилда, играчица класичног
плеса. Међутим, њен опсег се убрзо шири и на пријатеље, колеге, па чак и комшије. Између узбуркане
комедије и психолошке неизвесности, пратимо неочекивано љуљање емоција једне жене.
Режија: David Foenkinos, Stéphane Foenkinos
Улоге: Karin Viard, Dara Tombroff, Anne Dorval
Трајање: 97 минута

Лице анђела
— Француска, 2018

Марлен, млада и неодговорна жена, живи сама са својом осмогодишњом ћерком. Једне ноћи, након што
је упознала младића у клубу, одлучује да оде, оставља ћерку препуштену самој себи. Филм представљен на
Канском фестивалу 2018 године, у селекцији Известан поглед.
Режија: Vanessa Filho
Улоге: Marion Cotillard, Ayline Aksoy-Etaix, Alban Lenoir
Трајање: 108 минута

Број један

— Француска, 2017
Емануел Блаше је бриљантни инжењер, попела се на врх своје компаније у извршни одбор. Једног дана,
мрежа утицајних жена понудила је да јој помогне како би преузела вођство компаније CAC40. Емануел би
била прва жена на таквој позицији. Међутим, у сферама у којима још увек доминирају мушкарци, гомилају
се како професионалне тако и интимне препреке. Освајање је узбудљиво, али значи и рат.
Режија: Tonie Marshall
Улоге: Emmanuelle Devos, Suzanne Clément, Richard Berry
Трајање: 110 минута
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+ 28 – 30. октобар

Контакт галерија СКЦ-a

Академски КРАФ

— Крагујевачки фестивал антиратног,
ангажованог и академског филма
28. октобар
•
Отварање манифестације
•
Додела 10. признања за децентрализацију филмске уметности у Србији Тори Јанковић
•
Промоција филмске библиотеке нишког културног центра (књиге о Мелвилу, Џону Форду, Шабролу,
Бати Живојиновићу, филмски часопис Филаж)
•
Пројекција филма о 50 година најстаријег српског филмског фестивала играног филма, Филмских сусрета
•
Пројекција филма о историји крагујевачког џеза – Пољубац Еле Фицџералд
29. октобар
•
Јавни мастерклас – искуства продукције студентских филмова
•
Пројекције филмова из продукције ФДУ – Соба смрти и филмови по избору водитеља мастеркласа
30. октобар
•
Пројекције три студентска филма (ФДУ, Београд)
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+Понедељак, 18. новембар у 20 00
Контакт галерија СКЦ-а

Балканима

— Награђени филмови са
XVI европског фестивала анимираног филма
Доделом награда, 5. октобра у Великој сали Дома културе Студентски град, незванично је затворен 16.
европски фестивал анимираног филма Балканима. Манифестацијом под називом 24 сата цртања стрипова,
коју је осмислио амерички стрип цртач Скорт Меклауд и која се организује широм света од 2004. године,
фестивал је настављен и у недељу 6. октобра. Преко 150 краткометражних анимираних остварења било је
на програму у току фестивала, а верна публика је и ове године показала огромну заинтересованост и жељу
за новим анимираним акробацијама и обртима. Чланови међународних жирија за главни такмичарски и
студентски програм изабрали су најбоље филмове, а Лазар Бодрожа, филмски редитељ и дизајнер, донео је
одлуку да је најбољи домаћи филм у конкуренцији филм Флоригами, ауторке Иве Ћирић. 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 је било приказано 8 филмова који су освојили награде. Дужина програма: 83 минута.
•
•
•
•
•
•
•
•

Најбољи дечји филм
The Bird & the Whale – Птица и кит
Carlo Freeman, 07:03, Ирска
Награда SAE institute за најбољи домаћи студентски филм
Светлост
Горан Ракић, 8:54, Србија
Најбољи студентски филм
Daughter – Ћерка
Daria Kashceeva, 14:44, Чешка
Специјално признање у главном такмичарском програму
Egg – Јаје
Martina Scarpelli, 12:07, Француска
Најбољи домаћи анимирани филм
Флоригами
Ива Ћирић, 5:36, Србија, Хрватска
Специјално признање у главном такмичарском програму
Deep Love – Снажна љубав
Mykyta Lyskov, 13:58, Француска
Најбољи филм Југоисточне Европе
Прелазак
Игор Ћорић, 6:50, Србија, Хрватска
Grand Prix за најбољи филм фестивала
And then the Bear – Време медведа
Agnès Patron, 13:52, Француска

+ Уторак, 19. новембар у 20 00
Контакт галерија СКЦ-а

Нека светлост уђе
— Француска, 2017

Изабела, коју игра маестрална Жилијет Бинош, je разведена сликарка и мајка која је спремна да опет пусти
љубав у свој живот. Упознаје занимљиве партнере и пролази кроз узбудљиве периоде јер не зна, а чак ни не
наслућује шта уопште од жели од живота. Ово је романтична комедија о љубавним грешкама које се мање
више понављају: сваки пут кад помислимо или се понадамо да је Изабела нашла своју другу половину, ствари
се отргну контроли или се распадну. Све док у филм не закорачи Жерар Депардје…
Режија: Клер Денис
Жанр: романтична комедија
Трајање: 94 минута
+ Уторак, 26. новембар у 20 00
Контакт галерија СКЦ-а

Сафари

— Аустрија, 2016
Аустријски вечити провокатор Улрих Зајдл (Пасји дани, Увоз-извоз, Рај) поново нас води у Африку и њена
дивља пространства, где антилопе, зебре, гнуи и друга створења пасу у крдима, а немачки и аустријски ловни
туристи су на одмору. Они се провлаче кроз грмље, вребају, прате свој плен, пуцају, циче од узбуђења и
позирају пред уловљеним животињама.
Режија: Улрих Зајдл
Жанр: документарни
Трајање: 91 минут
+ Уторак, 3. децембар у 20 00
Контакт галерија СКЦ-а

Избачени
— Шведска, 2019

Најновији филм Фредрика Гертена нас упознаје са једном од најважнијих савремених тема, а то је тема
становања широм света и истог проблема који имају људи широм планете. Док цене становања расту, плате
остају на истом нивоу. Да ли градови постају све више затворени за своје грађане? Да ли су станови постали
део имовине богатих корпорација – актива којом тргују, а стоје празни јер су избачени људи који више не
могу да приуште да живе ту где су рођени? У чијем су власништву зграде које стоје празне насупрот бројних
бескућника и оних који су протерани са земљишта на ком су подигнуте? На ова питања одговоре дају Саскиа
Сасен, Џозеф Штиглиц, Роберто Савиано и пре свега Лелиани Фарха – специјални извештач Уједињених нација,
која се бави проблемом адекватног становања људи широм света и правом на пристојан кров над главом.
Продуценти кажу да је Избачени више од филма – прерастао је у покрет, у борбу за супротстављање
кризи која прети градовима широм света. Филм о корпорацијама и њиховој непојмљњивој моћи, о корупцији,
обесправљености слабих у које полако почињу да се убрајају и владе јер како у филму тврде – вредност
свих некретнина које функционишу као корпорацијска имовина којом се тргује на планети је 217 билиона
долара што је неколико пута више него збир БДП-а свих економија света заједно. И како извештач УН-а тврди
– некретнине су постале валута којом се тргује, као злато, само што злато не спада под основна људска права,
а становање ипак да.
Режија: Фредрик Гертен
Жанр: документарни
Трајање: 91 минут
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+ Среда, 23. јануар у 19 00
Контакт галерија СКЦ-а

Готам блуз

— Александар Петровић Бабић

Александар Петровић Бабић је рођен 1984. године у Јагодини. Освојио је треће место на Фестивалу културе
младих у Књажевцу, био финалиста фестивала младих песника Дани поезије, у Зајечару. Објављивао је у
часописима Кораци и Градина, заступљен на пројекту Реч у простору београдског СКЦ-а, као и у зборнику
Рукиoпiси 31, у Панчеву. Иза њега су две збирке песама, Песме и остале метаморфозе (2002, Награда фондације
Дејан Манчић из Ниша), и Богови отворених прозора (2017, Награда за другу књигу Сомборског књижевног
фестивала)
О његовој трећој књизи Готам блуз говорио је уредник књиге Звонко Карановић.
+ Петак, 25. јануар у 1700
Музеј 21. октобар

Холокауст и филозофија
— Kонференцијa

Уредник књижевног и трибинског програма позван је да представи један од програма који је у току 2017.
године изведен у СКЦ Крагујевац, а који се тиче теме холокауста. Реч је о америчком песнику Полу Поланском,
који се више од 20 година бави објављивањем сведочења и поезије о страдању Рома, како у Другом светском
рату тако и након бомбардовања 1999. године.

+ Среда, 6. фебруар у 19 00
Контакт галерија СКЦ-а

Иза запаљене шуме
— Звонко Карановић

Из збирке у збирку, Звонко Карановић проналази нове поетске изразе, нове тематске изазове и слике
поетских светова, а умножавајући емоције и ликове своје поезије као да се поиграва линеарним структурама
овог књижевног рода. У својој новој књизи Иза запаљене шуме, у издању ЛОМ-а, која наликује на шетњу кроз
„кодирани космополитски луна-парк”, још једном уверава у визуелну и звуковну снагу свог стваралаштва.
Временска раван збирке је смештена у блиску будућност, и Боб Дилан и Џулијан Асанж су још живи, као
и потреба за добром поезијом коју једна од јунакиња цитира, а друга тетовира на рамену. Епиграф збирке
о свету као шуми у тесној је вези с насловом. Ако свет гори, шта остаје после и иза њега? Да ли постоји
уточише које стихија не може да досегне? Да ли је то уметност? Вера? Секс? Где су простори хуманости? Да
ли постоји место за поезију? То су била питања од којих сам почео. Тако је настао хотел високо у планини,
како сам замислио то сигурно, повлашћено место спасења, ка коме иду јунаци књиге. Али, планински путеви
су неосветљени, успон је стрм, на путовању се догађају непредвиђене ствари и потребно је много упорности
како би се доспело тамо.
Десета песничка књига Звонка Карановића, Иза запаљене шуме, наликује шетњи кроз собу с огледалима
где се мултипликовани идентитети селе из заменице у заменицу, из пола у пол, из статуса у статус.
У том кодираном космополитском луна-парку, с објектима за меланхолију и одмарање, вожњу или
егзибиционистичке шетње под окриљем месеца, Карановић нам у тридесет слика, ситуација, мини-филмова
говори о љубави, припадању, магији поезије, дужности песника.
Звонко Карановић (1959) је песник и прозаиста рођен у Нишу. Радио је као новинар, уредник, водитељ на
радију, ди џеј, организатор концерата, 13 година био је власник музичке продавнице.
Почео је да пише поезију под утицајем бит књижевности, филма и поп културе. У својим каснијим књигама
експериментисао је с надреализмом и формом песме у прози. Добитник је неколико српских награда за
поезију, као и неколико међународних књижевних стипендија, између осталих и оне коју додељује Хајнрих
Бел Фондација, Келн, Немачка, 2011. Објављивао је у свим најзначајнијим књижевним часописима старе и нове
земље, као и у многим часописима у иностранству. Песме су му преведене на шеснаест језика.
Написао је трилогију Дневник дезертера, коју чине романи Више од нуле (2004), Четири зида и град
(2006) и Три слике победе (2009), чија радња је смештена у период април 1998 – 5. октобар 2000. Трилогија
прати животне приче тројице урбаних момака који, борећи се за свој поглед на свет, покушавају да живе
по своме у земљи опхрваној ратом и економским тешкоћама. Она је посвета изгубљеној генерацији која се
деведесетих или иселила из Србије, или страдала у најновијим балканским сукобима, или постала друштвено
маргинализована захваљујући свом космополитизму. Сва три романа била су веома запажена у српској
књижевној јавности. Више од нуле је доживео три издања, док су романи Четири зида и град и Три слике
победе били у најужој конкуренцији за НИН-ову награду.
Карановић је члан Српског књижевног друштва и Српског ПЕН центра. Живи у Београду. Оснивач је и
главни уредник ППМ Енклаве.

+ Среда, 13. фебруар у 20 00
Контакт галерија СКЦ-а

Bече љубавне поезије
—Отворени микрофон

По тринаести пут је у Студентском културном центру одржано Вече љубавне поезије, које је било отворено
за све оне који је пишу, читају или макар воле да раде нешто од тога.
Студентски културни центар и Књижевна радионица СКЦ позвала је све поетске ентузијасте, заљубљене
и оне који ће се тек заљубити да узму учешће у традиционалној светковини песме и љубави. Том позиву
одазвало се 27 песникиња и песника.
+ Среда, 20. фебруар у 19 00
Контакт галерија СКЦ-а

Историја илегалне науке:
(зло)употреба психоактивних
супстанци

— Предавање

Психоактивне супстанце у великом броју случајева представљају табу тему и нешто о чему се јако мало
зна. Но, у научним заједницама у последњих седамдесет година прича је нешто другачија. Након 30 година
мрака у погледу истраживања у овом пољу, насталог после Никсонове реформе и започињања пројекта Рат
против дроге, у последњих пар година видимо поновно интересовање научне заједнице у погледу онога што
добар део ових супстанци може да пружи.
Организатори и предавач се ограђују од препоруке конзумације легалних или илегалних психоактивних
супстанци без претходне консултације са стручним медицинским лицем.
Предавање је одржао Огњен Угљеновић.
+ Субота, 23. фебруар у 20 00
Кутија шибица СКЦ-а

Грбаве Танге

— Кабаре Миодрага Стошића

Грбаве Танге Шоу је удружење уметника посвећено концептуалној комедији, настало у Београду 2011. године.
Основна идеја на којој се базира ова форма је комбиновање неколико класичних облика комедије као
што су: хумористички сонгови, физичка комедија, импровизација, слем-поезија и скечеви. Стога, перформанс
Грбавих Танги изгледа као једноипочасновни програм у којем се поменуте форме смењују уз пожељно
укључивање публике. Идеја Грбавих Танги је стална промена програма у складу са актуeлним темама у земљи
и свету. Кроз, на први поглед, познат речник и забавне теме желимо да укажемо на битне апсурде времена у
којем живимо и да на шаљив начин натерамо људе да погледају ствари око себе из другог угла.
Аутор књиге која је послужила као подлога за овај кабaретско-концептуални програм је Миодраг Стошић,
сатиричар, тв сценариста и радио-водитељ.

+ Уторак, 26. фебруар у 19 00

Народна библиотека Вук Караџић

Дани крагујевачке књиге
— Учешће

Књижевна радионица СКЦ уврштена је у програм који организује Народна библиотека Вук Караџић –
Дани крагујевачке књиге. О раду и програмима говорио је уредник Ненад Глишић, а своје књижевне радове
представили су: Ивана Ђокић, Мирослав, Милетић, Жељко Јовановић, Мирјана Андрић, Оливера Марковић,
Олга Драгаш и Весна Максимовић.
+ Субота, 2. март у 20 00
Контакт галерија СКЦ-а

Паника и анксиозност
— Предавање

Зашто су проблеми у вези са паником, фобијама и анксиозношћу толико чести? Шта су и која је разлика
између анксиозности, страха и панике?
Да ли само ја или и други људи осећају анксиозност? Како и када људи уводе себе у стање анксиозности
и које су њене манифестације? Како себе да подржимо и које вештине су нам потребне у превазилажењу
анксиозности и панике?
Ово су питања на која су Божица Вуксановић Ђуричић, дипломирани психолог и гешталт психотерапеут,
и Нина Мићовић, мастер психолог и мастер психотерапеут гешталт психотерапије, давале одговоре
заинтересованој публици.

+ Среда, 6. март у 19 00
Контакт галерија СКЦ-а

Шахиста

— Мирјана Марковић
Мирјана Марковић рођена је 1965. године у Осијеку. Дипломирала на Филозофском факултету у Новом
Саду, одсек историја и стекла звање професора историје – мастер историчар.
На Факултету политичких наука у Београду као стипендиста Konrad Adenauer – Stiftung Foundation
специјализирала на одсеку за Политичке партије и изборе и стекла звање струковног политиколога и
специјалисте за политичке партије и изборе. Тренутно запослена у Градској управи за културу, спорт и
омладину у Сремској Митровици. Режирала многобројне позоришне представе и водила драмски студио
Арс при центру за културу Сирмијумарт. Такође, била аутор и менаџер пројеката који су реализовани преко
Фонда за отворено друштво, Save the children, EAP, Help, Агенције за енергетску ефикасност Србије и др. Била
генерални секретар Локалног већа Европског покрета у Сремској Митровици. Увела факултативну наставу
на ромском 2001. у школи Добросав Радосављевић Народ у Мачванској Митровици, у којој је била директор,
а настава се и данас изводи. Режирала је позоришне представе: Капетан Џон Пиплфокс, Душко Радовић, и
Крваве свадбе, Ф. Г. Лорке, у којима су глумили Роми, чланови Друштва за културу и просвету Рома Баре Јага из
Мачванске Митровице. Објавила је девет књига поезије: Откривања душе 2005, Паучина ужитка 2006, Буди
ми јутро 2007, двојезичну књигу ромских песама штампану на српском и ромском језику Велике ватре –
Баре Jага 2008. године, чије штампање је подржало Министарство културе Републике Србије, Ноћ бојим у плаво
2009, двојезичну књигу песама на српском и јапанском језику Инфициран љубављу, књигу поезије Вајар 2012.
године, Чоколада и вино 2017, Моћне жене љубављу зборе 2017. године, чије штампање је подржао Покрајински
секретаријат за културу, јавно информисање и односе са верским заједницама и романе Интригантно
шкакљиво 2011, Клик 2015. и Шахиста 2018. године. Аутор многобројних рецензија познатих писаца, заступљена
у више књижевних часописа, антологија поезије у Србији, Републици Српској, Француској, Индији, Турској и
другим државама. Посредством Амбасаде Републике Србије, 2011. године, поклонила 200 књига Инфициран
љубављу народу Јапана као вид помоћи кроз културу за катастрофу која их је задесила.
Учествовала и на Фестивалу поезије у Истанбулу где је поред предстваљања свог књижевног рада
говорила и о борби против насиља над женама у Србији. Председник је Књижевне заједнице Сремска
Митровица, члан Управног одбора Друштва књижевника Војводине и члан Удружења књижевника
Србије. Поезија преведена на немачки, турски, енглески, шведски, француски, бугарски, јапански, русински,
португалски, бенгалски, ромски и урду језик .Добитник награде Мисаоник, награде Лирски печат за књигу
поезије Вајар и награде за очување књижевне баштине Златни слововез Друштва уметника Слава из Ниша.
У оквиру пројекта Берачице осмишљеног од стране Института за уметничку игру из Београда и Галерије
слика Сава Шумановић из Шида глумила Ромкињу и говорила стихове из књиге Велике ватре у представиперформанс Игра Саве Шумановића – Берачице, 2015.

+ Среда, 13. март у 19 00
Контакт галерија СКЦ-а

Слађана (Бранислава) Бушић
— Ауторски портет

Слађана (Бранислава) Бушић, Ходајућа радост или Весело лице, пореклом из Детињства доселила се у дух
Уметности, захваљујући случајности синхроницитета и симболима које је сретала кроз снове, у животу, и кроз
живот. Бивше је ватрогасно годиште. У срцу је дете, у души човек. Или, покушај човека у потрази за душoм духа
и духом душе. Љубав joj je кисеоник, осмех заштитни знак, иако без шешира никада није изашла на улицу.
Афоризме пече уместо хлеба, прозом се храни, док поезију пије свакодневно уместо лекова за смирење. Из
Позоришта не излази сматрајући га другом кућом. Платно користи уместо огледала. Да нема клавир, камеру,
фото-апарат, оловку и програме за монтажу, не зна шта би радила са очима, прстима, а још мање са собом.
За реторику би дала живот, јер прича колико може, а ћути колико мора. Сматра да се од новинарства (чији
је апсолвент на Факултету политичких наука у Београду) не живи, али спремна је за реч и да умре. Држи се
Речи! У једној од најкреативнијих редакција Радио Београда 1, у Образовном програму за децу и младе и
Удружењу Збуновник пронашла је инспирацију, себе у детету и збуњујуће дете у себи. Разбуњује га Поезијом;
начином на који живи Осим у РАДИЈУ и на ЈИН- ЈАНГ– ЈУНГ академији, у пројекту Млади долазе Удружења
књижевника Србије (од априла 2015. године) Ходајућа радост, весело хода чувајући младост и стичући
практична знања и искуства на путу Поетике живота у реду живљења. Из драме у животу живи живот у
драми, баш по рецепту Пјера Саразака.
Члан је Књижевног клуба Момчило Настасијевић у Горњем Милановцу, као и милановачке песничке
групе Млади и мртви, члан драмске секције пројекта Негујмо културу, сценариста, модератор и менаџер за
медије на културно-уметничким манифестацијама широм земље и у региону. Заступљена је у зборницима
и антологијама, у земљи и иностранству. Добитница је бројних награда, како за песме, афоризме, кратке
филмове и приче, тако и приликом учешћа на такмичањима у лепом говору…
Добитница награде Матићев шал 2018. године за књигу У уху дух(а/у), која је објављена у 16. колу едиције Првенац.

+ Четвртак, 21. март у 20 00
Контакт галерија СКЦ-а

Међународни дан поезије
— Отворени микрофон

Први дан пролећа и Међународни дан поезије се у Студентском културном центру Крагујевац већ годинама
обележава поетском светковином на коју су позвани сви који пишу, рецитују или просто воле поезију. Тако је
било и ове године.
Ауторке и аутори су се одазвали у завидном броју, па је више од двадесеторо њих читало своје песме дуже
од два сата.
+ Среда, 27. март у 19 00
Контакт галерија СКЦ-а

Косовска крв
— Пол Полански

Пол Полански је светски песник америчког порекла, са шпанским држављанством и адресом у Србији. До
сада је објавио 27 књига, од чега 18 песничких наслова. Рођен је 1942. године у Ајови, од 1963. године живи у
Европи, а од 2006. године у Србији.
Косовска крв је књига песама и репортажа о етничком, националистичком и шовинистичком дивљању које
се догодило у марту месецу 2004. године. Драгоцено и јединствено песничко искуство о насиљу и мржњи
из гласова Рома, Ашкалија, Египћана, војника КФОР-а, Срба, Албанаца, невољника и моћника… У најбољој
традицији америчке наративне поезије, хируршки прецизном употребом свакодневног језика Полански своју
поетику гради у иронији живота, у лепоти случајног, тражећи људскост као што је Диоген својевремено тражио
људе фењером. Он као песник остаје доследан свом изразу у коме понижени и увређени, слаби и они над
којима се чини неправда чине центар његовог света. Као што је један чешки магазин утврдио – Полански је глас
оних без гласа.
Косовска крв је трећа књига Поланског у преводу Ненада Глишића и трећа која је представљена у СКЦ-у
Крагујевац.
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+ Понедељак, 1. aприл у 20 00
Контакт галерија СКЦ-а

Првоаприлско сатирање
—Жељко Јовановић и пријатељи

Жељко Јовановић који је потекао из наше књижевне радионице СКрЦ, је за кратко време прешао пут до
редовног сарадника најреномиранијих манифестација, рубрика, фестивала и часописа.
Зато смо сматрали да је ред да млада снага наше сатиричне сцене добије своје вече за Светски дан шале,
иако сатира није само шала и није само смех.
Жељку су првог априла помогли радионичари и пријатељи Олга Драгаш, Горан Кумрић и Урош Веселиновић,
а пуна сала показала је да постоји велико интересовање публике за овај облик стваралаштва млађих аутора.
+ Петак, 12. април у 19 00
Контакт галерија СКЦ-а

Romanzo di una stragе
— Разговор о филму

Разговор о италијанској драми Romanzo di una strage, који је познат и под енглеским насловом Piazza
Fontana: The Italian Conspiracy. Филм је био пуштен у биоскопску дистрибуцију 2012. године, а бави се страдањем
од бомбе која је била постављена на Тргу фонтана у Милану 1969. године, што је био догађај који је означио
почетак насилног периода у италијанској политици и друштвеном животу познат под називом Оловне године.
Разговор о филму и контекстима који је режирао Марко Тулио Ђордана водио је Тадеј Курепа.
+ Среда, 17. април у 20 00
Контакт галерија СКЦ-а

Свеске

— Представљање часописа

Више од 50 аутора у сваком броју објављује текстове из петнаестак области (позориште и филм, ликовна и
музичка уметност, све области књижевности, естетика, филозофија, историја…). За Свеске пишу угледни аутори
из целог света. Захваљујући сталним сарадницима из најважнијих културних центара, Свеске омогућују увид
у савремене токове књижевности, уметности и културе Србије и Црне Горе, бивше Југославије, југоисточне
Европе, Европе и света.
О часопису и издавачкој кући Мали Немо говорио је Милан Орлић, власник и уредник.
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+ Субота, 4. мај у 19 00
Контакт галерија СКЦ-а

Депресија
— Предавање

Депресија је патолошко стање туге и дефинише се као поремећај расположења. Може бити блажа или
јача, односно може се манифестовати као меланхолија, а може се претворити у веома интензивну тугу услед
које појединац потпуно престаје да води бригу о себи и другима. То је сложен поремећај расположења који се
убраја међу најчешће болести на свету. Депресија је необична појава јер се манифестује на различите начине
код особа различитог узраста, пола и темперамента.
На предавању се могло сазнати како је препознати, како се борити против ње, на који начин заштити себе и
особе које нас окружују кад је о депресији реч.
О овој теми говориле су дипломирани психолог и психотерапеут Божица Вуксановић Ђуричић и Нина
Мићовић, мастер психологије и мастер психотерапеут.
+ Недеља, 5. мај у 1800

Центар за неговање традиционалне културе Абрашевић

Ђурђевдански венац
— Учешће

Локална песничка манифестација под називом Ђурђевдански венац одржана је четврти пут. На свим
претходно одржаним издањима ове манифестације наши чланови су освајали најзначајније награде, а тако је
било и овога пута – Ивана Ђокић добила је Награду публике, а Олга Драгаш добила је Похвалу жирија.
+ Среда, 15. мај у 20 00
Контакт галерија СКЦ-а

Слобода речи
— Поетски перформанс

Књижевна радионица СКЦ приредила је песничко вече на коме се из више углова разматрао феномен
фактичке употребне вредности и границе онога што називамо истином.
Истину сви воле на нивоу апстракције; њен углед је неоспоран. Али, да ли углед одражава прави однос
јавног, па и приватног, деловања свакога од нас. Шта ми дугујемо истини? Шта дугујемо будућности? Шта
дугујемо херојима?
Дугујемо им песме, рекли смо ми СкрЦовци. Дугујемо им поштење. Хапшење Џулијена Асанжа
инспирисало нас је да се бавимо овим питањима.
СкрЦовци који су писали и читали на тему истине, херојизма, заточеништва и свих нас су (по aзбучном
реду презимена): Мирјана Андрић, Ненад Глишић, Олга Драгаш, Жарко Јовановић, Жељко Јовановић, Горан
Кумрић, Оливера Марковић и Дамир Недић.
Одзив публике је био достојан. Видео снимак читавог перформанса препоручен је од стране портала
препоручујемо.рс
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+ Среда, 15. мај у 20 00
Контакт галерија СКЦ-а

Ранчор

— Милош Макера Хартофилакс
Милош Макера, познат и под псуедонимом Хартофилакс, песник је из Параћина. Иако млади стваралац,
његова поезија, по речима оних који су је до сада читали, одише искуством, интелектуализмом и тежњом ка
мудрости.
Прву књигу стихова Soma rasa објавио је 2017. године . Његова друга песничка књига Ранчор прожета је
нихилистичким тумачењем љубави, религије, пријатељства и живота уопште.
Милош нас стиховима мирно увлачи у свој свет, проводи кроз њега и поново враћа у реалност.
Аутору је у представљању књиге помогао Милан Радовић.
+ Четвртак, 16. мај у 1800
Центар за културу Лапово

Раскршћа
— Учешће

Песникиње и песници Књижевне радионице СКЦ су и ове године били учесници манифестације Раскршћа,
која се одржава поводом дана Књижевног клуба Милорад Бранковић, који функционише у оквиру Општинске
библиотеке Слово у Лапову.
СКЦ су (азбучним редом) представљали: Олга Драгаш, Горан Кумрић и Оливера Марковић. Горан Кумрић је
награђен за песму, а Оливера Марковић је добила охвалу жирија.
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+ Среда, 22. мај у 20 00
Контакт галерија СКЦ-а

Отпадници
— Ања Мијовић

Радња романа Отпадници – Случај први гради се око делатности специјалног одељења за борбу против
високотехнолошког криминала београдског МУП-а, а који чине инспектор Урош и његов тим: Андреј, Вера
и компјутерски стручњак Пеђа. У компликованој трци за истином и решавањем злочина, они се суочавају
са подметањима, смицалицама и спотицањем од стране сопствених колега, надређених и моћника из врха
власти. Случајеви који им допадају шака крећу се од откривања и истраживања вршњачког насиља до трговине
људима, дечје порнографије и свирепих, крајње садистичких мучења и убистава.
Од почетка књиге је јасно да су Урош и његова екипа отпадника, неприлагођених у својим претходним
јединицама, са тешким животним, личним и професионалним причама, неприкосновени борци за правду.
Роман Отпадници – Случај први на сиров начин показује сву реалност савременог друштва, отварајући
нам наизглед непознате светове криминала и људске изопачености. Увек бескомпромисне, често потпуно
неочекиване, па чак и сурове акције и реакције Уроша и његовог тима на крају доводе до решења случајева.
Бедна плата и ружни снови ни једног тренутка не доводе у питање одлучност да се открије и заустави
организовано зло.
Aлександра Ања Мијовић, студирала драматургију на ФДУ у Београду, Отпадници су јој први роман, пише
колумне и глодур је портала Директна реч.

+ Петак, 24. мај у 19 00
Контакт галерија СКЦ-а

Дијаз: Не чисти ту крв
— Разговор о филму

Филм Дијаз: Не чисти ту крв је француско-италијанско-румунска драма у режији Данијелеа Викарија која
прати последње дане самита Г-8 у Ђенови 2001. године, током кога су одржане велике демонстрације које су
резултирале великим полицијским насиљем и смрћу једног демонстранта.
Филм се фокусира на полицијски напад на зграду школе Дијаз у Ђенови, у којој је био смештен део
демонстраната и у потпуности је базиран на изјавама сведока и записницима који су прављени у току
процеса који је уследио.
Дискусију је водио Тадеј Курепа, уредник блога Политички филм.
+ Недеља, 26. мај у 1700

Центар за културу Алексинац

Рајићеви дани
— Учешће

У организацији Књижевног клуба Велимир Рајић из Алексинца сваке године се одржавају Рајићеви дани,
што је песничка манифестација на којој се додељују награде за појединачне песме.
На последњим Рајићевим данима наши чланови Жељко Јовановић и Горан Кумрић понели су награде у
две категорије: Млада нада, за најбољег младог песника (Јовановић) и У корак са временом, за најбољу песму
савремене тематике (Кумрић).

+ Понедељак, 27. мај у 20 00
Контакт галерија СКЦ-а

Гунвор Хофмо

— Разговор са Марком Вуковићем
Гунвор Хофмо (1921–1995) сматра се једном од најзначајнијих песникиња норвешког модернизма.
Превођена само на шведски и енглески.
Пресудни моменат у њеном животу и касније за њен књижевни рад десио се у јесен 1940. године када је
упознала Рут Мајер, Јеврејку, избеглицу из Аустрије. Две године интензивног дружења створило је јаку везу
међу њима. Рут је утеху за своју одвојеност од породице у тим ратним временима налазила у Гунвор, док је
ова готово заљубљено била везана за њу. Новембра 1942. године Рут је ухапшена и депотрована у Аушвиц,
где је у децембру исте године убијена и сматра се да је тај губитак пријатељице разлог, окидач за психичке
проблеме које је песникиња касније имала.
Прву књигу, Jeg vil hjem til menneskene, објавила је 1946. године, а онда следе књиге Fra en annen virkelighet
(1948) и Blinde nattergaler (1951), пре него што је 1953. године први пут приметила симтоме шизофреније, због
чега је касније у краћим или дужим интервалима била хоспитализована. Књигу I en våkenatt објављује 1954.
године, а 1955. године излази књига Тестамент за вечност (Testamente til en evighet), коју су многи тумачили
као њен престанак писања. Није објављивала и пуних 16 година прошло је до следеће књиге, Гост на земљи
(Gjest på jorden, 1971), за коју добила награду критике. А онда се ређају збирке песама, све до последење Епилог
(1994).
Живела је повучено, анонимно, није давала интервјуе, чак и врло мало њених фотографија постоји и за
илустрацију књига углавном су се користиле оне из 40-их и раних 50-их година. Јавно није говорила своје
стихове осим једном за радио, раних 50-их година. У тренуцима кад се осећала лоше, сама се пријављивала у
хоспитал и по изјавама лекара ту се осећала најмирније тако да су многе песме ту и написане. Умрла је 1995.
године.
Године 1997. објављене су све песме из заоставштине (Etterlatte dikt, 1997), нaкон сабраних песама (Samlede
dikt) које су објављене 1996. и мислило се да је то цео, не мали, опус. А онда су, заједно са неколико акварела
и писама Рут Мајер, пронађене нове песме, циклус од 15 песама под насловом Никога не заборављам (Jeg
glemmer ingen, 1999). Верује се да су написане у првој половини 50-их година и да су с намером остављене уз
ствари које су је подсећале на Рут. То нису најбоље песме ове песникиње, што свакако и може бити разлог
зашто никада нису објављене, али су значајне за разумевање туге и мотива који су је покретали.
О делу песникиње говорио је преводилац са норвешког и песник Марко Вуковић.

+ Петак, 31. мај у 20 00
Контакт галерија СКЦ-а

Влати траве

— Омаж Волту Витмену (поетски перформанс)

Волт Витмен (1819–1892) био је амерички песник. У младости је живео немирним животом мењајући многе
послове.
Сам је штампао своје главно дело, познату књигу песама Влати траве, која се после појавила у многим
издањима, на многим језицима. Написао јој је предговор, у којем је изнео захтеве за новом америчком
књижевношћу.
Влати траве је збирка песама у слободном стиху, која на снажан начин слави индивидуализам Америке,
демократију и братство међу људима, те живо и усхићено описује амерички живот, посебно Њујорк. Дело је
проглашено неморалним због слободне обраде полног живота, па песник бива несхваћен од савременика.
Међутим, модерна критика га сматра једним од најважнијих стваралаца у историји америчке књижевности.
Чланице и чланови Књижевне радионице СКЦ, Олга Драгаш, Ненад Глишић, Ивана Ђокић, Жарко Јовановић,
Жељко Јовановић, Горан Кумрић и Оливера Марковић, одали су почаст овом грандиозном делу светске
литературе читањем песама за књижевне сладокусце и ентузијасте.
+ Субота, 8. јун у 19 00
Контакт галерија СКЦ-а

Једино снови

— Александар Миланковић
Књижевно вече Једино снови, одржано је поводом новог заједничког подухвата Александра Миланковића,
Драгане С. Јовановић, Слободана Костадиновског Боке и Николе Марчете. Реч је о заједничком издању СКЦ
Крагујевац и удружења Арт врт из Београда.
Промишљање о сновима и јави – речима, музиком и фотографијом.
Разговараћемо о црном и белом, о светлости, о бесконачности простора и времена…
Славићемо мала поља слободе, правоугаонике папира и на њима одломке фантазија и исечке снова.
Гостовао је аутор записа Једино снови, Александар Миланковић.

+ Четвртак, 13. јун у 1700

Завичајни музеј Жупе Александровац

Буцини дани
— Учешће

Делегација Књижевне радионице учествовала је на Буциним данима у Александровцу. Овај реномирани
(пре свега глумачки) фестивал посвећен је областима у којима је деловао Милосав Буца Мирковић, а током
дана посвећеног књижевности ми смо узели учешће у читању. Уз то је и присутни представник СКЦ-а, у
централном делу програма, у Завичајном музеју Жупе донирао александровачкој библиотеци неколико
десетина књига, издања СКЦ-а Крагујевац.
+ Недеља, 16. јун у 1500
ШЦ Крагујевац Плаза

Плаза фест
— Учешће

У оквиру дана који је на Плаза фесту био испуњен програмима Студентског културног центра, књижевна
радионица дала је свој допринос једноипочасовним читањем песама.
Рад Књижевне радионице СКЦ-а тог дана представили су Мирјана Андрић, др Мирослав Милетић, Матија
Петровић, Олга Драгаш и Ненад Глишић.

+ Среда, 19. јун у 20 00
Контакт галерија СКЦ-а

Станица Балкан
— Снежана Ћосић

Станица Балкан је место у које је, вештом игром, Снежана Ћосић сместила више од пола века са ових
простора, све оно што је било наше и што чини нашу данашњицу. Без тешких речи, грубих сцена, међу две
корице у време данашње, сместила је пошасти прошлости, пороке садашњости, визију будућности. Играјући
се временима, где је Ускрс после Ђурђевдана, именима ликова, могућностима и нашом свакодневицом, уз пуно
симболике, начинила је ову књигу од 105 страница (без само!) великом, а у сваком случају веома интригантном.
Ово је књига чији се сваки ред чита, са којом се комуницира и која се чита поново да би се читалац објaснио
са писцем, неким јунаком или неким од сјајно насловљених делова које чине роман. Све тако реално,
препознатљиво већ из нашег комшилука, а све на граници СФ-а.
Из читања, без обзира да ли на плажи или у дубокој самоћи, јер све може само је комуникација другачија,
јасно је да идеја није настала за једну ноћ и да није написана без систематичног приступа, са озбиљним
припремама. Очигледно је, што и сама ауторка каже, да све буде смештено на што мање страница. Успела
је да обим усклади са нашом трком са временом, али је то само замка, трку добија књига отимањем
времена, одвођењем и самог читаоца у неки део овог света смештеног у једну кафанску просторију поред
једне станице, света, који је свакако и његов. Поруке, које читалац у том времену може препознати, вредне су
уложене концентрације. А сваки детаљ је порука.
из приказа Жарка Ристића
Снежана Ћосић је рођена у Александровцу Жупском. Доктор ветеринарске медицине и ауторка два романа
и једне збирке песама. Чланица УКС-а.
+ Субота, 22. јун у 1700
Стара циглана Београд

Слобода речи

— Учешће на фестивалу Дев9т
У оквиру деветодневног мултидисциплинарног фестивала Дев9т, Књижевна радионица СКЦ-а је прошла
у званични део програма са поетским перформансом Слобода речи. У оквиру велелепног простора Старе
циглане у Београду, пред великим бројем посетилаца тог фестивала перформанс је изведен уживо 22. јуна,
што је било завршно вече фестивала, док је претходних осам дана тонски запис нашег перформанса пуштан
у оквиру једне инсталације у простору, све време трајања фестивала.
Чланице и чланови радионице који су извели Слободу речи у Београду били су: Мирјана Андрић, Ненад
Глишић, Олга Драгаш, Жарко Јовановић, Горан Кумрић, Оливера Марковић и Дамир Недић.

+ Субота, 22. јун у 19 00
Контакт галерија СКЦ-а

Гвоздени облаци
— Бранислав Јанковић

Иако му је глава уцењена због учешћа у Милојевој буни, Јеврем се одазива позиву, али ни његово
присуство на пашином двору не спречава нова убиства. Постаје свестан да злочини нису пука и насумична
смакнућа и да трагови воде до грчких фанариота, Србије, Стамбола и… једне жене – Булут-хануме, главне жене
Зекерија-паше.
У лагумима испод пашиних дворова распоп проналази тајне које ће бацити сенку сумње на сваког у истрази.
Али ко је убица? Бесомучна потрага води читаоца од циганских шатри до турских зиндана, од спаљених
српских села до нишких џамија, од издаја до вечних пријатељстава, од сенки до сунца. И до једне љубави због
које се паша и ага никада неће помирити.
Бранислав Јанковић рођен је 1969. године у Нишу. Годинама се бави новинарством. Објавио је романе О
вуковима и сенкама (2011), Сузе Светог Николе (2013), Ветрови зла (2015) и Пета жица (2015), као и збирку прича
Безимени (2014).
О роману је говорила Данијела Вулићевић, списатељица и директорка библиотеке Слово из Лапова.
+ Субота, 6. јули у 20 00

Омладински центар Црна кућа, Нови Сад

Слобода речи
— Учешће

У Омладинском центру Црна кућа, у оквиру њиховог редовног књижевног програма изведен је поетски
перформанс Слобода речи који је за ту прилику надограђен и видео-презентацијом која је употпунила
уметничку поруку.
После извођења перформанса, учесници из Књижевне радионице, а тог дана били су Мирјана Андрић,
Олга Драгаш, Дамир Недић и Ненад Глишић, учествовали су на трибини која је уприличена са посетиоцима.

+ Среда, 10. јули у 20 00
Контакт галерија СКЦ-а

Слобода речи

— Реприза поетског перформанса
Због интересовања публике, поново је у Студентском културном центру изведен поетски перформанс
Слобода речи, после чега је одлучено да се крене напред и да Књижевна радионица почне да ради на новим
концептима.
На завршном извођењу перформанса учествовали су: Мирјана Андрић, Ненад Глишић, Олга Драгаш, Жарко
Јовановић, Жељко Јовановић, Горан Кумрић, Оливера Марковић и Дамир Недић.
Ово је један од ретких књижевних програма у нашој земљи, ако не и једини, који је извођен четири пута у
три града за два месеца, а да га је видело више од хиљаду људи.
На жалост, последње извођење је због неповољних временских услова морало бити изведено у Контакт
галерији уместо на Летњој сцени СКЦ-а.
+ Среда, 31. јули у 20 00
Контакт галерија СКЦ-а

Ништа се не дешава уторком увече
— Дејан Каназир

Уторак се може окарактерисати као окрњен дан. То је дан који је одбачен од свих, иако је други по важности,
као и други на лествици од почетка недеље. Генерално књига говори о усамљености, изолованим ситуацијама,
догађајима, људима. Уторак је некако и дан када људи себе спознају. Понедељком смо сви надркани, уторком су
сви чисти, чудни, мирни, као, још колико дана има до викенда, а већ како интензитет расте до петка је све кул,
онда иде недеља и ‘ах, сутра понедељак’. Уторком људи заправо прихватају себе и кажу ‘океј, сад је био викенд и
неће бити викенда још два дана, али океј, ту смо, шта смо’. Као нека позитивна нула, ако могу тако да кажем.
Теме су углавном: усамљеност, љубав, неузвраћена љубав и то је нека скала која се прожима кроз све песме.
Дејан Каназир
Још једно издање ППМ Енклава представљено је у СКЦ-у Крагујевац. О књизи је, поред аутора, говорио
уредник Звонко Карановић.
+ Среда, 7, 14, 21. август у 20 00
Контакт галерија СКЦ-а

Породичне констелације
— Предавање

Како трансгенерацијски утицаји обликују наш садашњи живот и како се ослободити негативних? Какав је
утицај генерацијског наслеђа на здравствене проблеме? Како из несвесне оданости преузимамо судбине
наших предака?
О техникама и методама на чијем извору стоји учење Берта Хелингера, о томе како нас породично
несвесно обликује, шта су то породичне констелације, односно распореди, и какав нам садржај и терет све то
даје говорио је Радован Срећковић, презентер и едукант.
Предавања са демонстрацијом била су организована као циклус од три сесије које су одржаване три среде
заредом у истом сату.
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+ Среда, 28. август у 20 00
Летња сцена СКЦ-а

СКрЦ и реге

— Поетски перформанс
Настављајући са уметничким авантурама, чланице и чланови СКрЦ, после џеза, слободе речи,
експеримената са аудио и воко-визуелним средствима изражавања, одлучили су да следећи континент за
истраживање буде СвеАфрика, поробљена а поносна, тужна, а распевана, мирољубива, али борбена.
Мирјана Андрић, Олга Драгаш, Ивана Ђокић, Оливера Марковић, Ненад Глишић, Жарко Јовановић, Жељко
Jовановић, Горан Кумрић, Мирослав Милетић и Матија Петровић, уз живу музичку пратњу уду бубња и
контрабаса, оглашавали су се против ропства, неравноправности, против неправде, а за достојанство и љубав
међу људима.
Овај перформанс је топло дочекан од публике, из које је на друштвене мреже било неколико
истовремених преноса уживо.
+ Петак, 30. август у 20 00
Летња сцена СКЦ-а

Отпадија
— Ненад Глишић

Књига прича под насловом Отпадија резултат је експерименталног покушаја да се исприча традиционална
прича без традиционалних ликова. Свођењем људи на њихове друштвене улоге и функције у подели рада и
репродукцији друштва, нужно нас доводи у дистопију, на пола пута од Кафке до Орвела.
Књига је објављена крајем 2018. године, а о књизи је на пуној Летњој сцени говорио аутор.
+ Недеља, 1. септембар у 1400
Руска црква, Горњи Адровац

Рајевском у част
— Учешће

Књижевни клуб из Алексинца традиционално обележава погибију руског пуковника Николаја Рајевског који
је, по предању, послужио као узор за лик Вронског из Толстојеве Карењине.
Читање се одвија на месту страдања, у хладу столетних липа донесених из родног места Николаја Рајевског,
а Књижевна радионица спада у неколико сталних учесника те манифестације.
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+ Среда, 11. септембар у 20 00
Контакт галерија СКЦ-а

Таштина празнине
— Владимир Радовановић

Владимир је овом књигом прича поставио границу. Направио је искорак у односу на две претходне књиге у
области профилисања актера својих прича. Приближио их је читаоцу тако да у експресији, у емоционалним
стањима главних јунака, чија је лепеза врло широка, сваки читалац може да нађе бар делић нечега што му је
блиско, да препозна себе какав је понекад био или како се понекад осећао.
из предговора Оливера Јанковића
Највећа емоција коју сам ја осетила је у ствари огорченост неправдама и несрећама у животу света око
нас, и мислимо да он покушава да нас покрене да видимо све то… Сањар који се крије иза изгубљених снова,
промашених живота, неостварених љубави… Јер жели да исправи све те неправде и несреће и зато нам скреће
пажњу да оне постоје, и да не смемо бити равнодушни.
из рецензије Зорице Зоје Младеновић
Владимир Радовановић је рођен 1964. године у Чачку. До сада је написао један драмски текст (Успаванка,
1992. године) и две књиге прича (Недовршено, 2016. и Плес жене Лептира, 2018. године)

+

Среда, 18. септембар у 19 00

Контакт галерија СКЦ-а

Persson

— Никола Лекић
Млади самозвани песник Никола Николајевић без прихода је и без крова над главом. Његова сестра му
проналази стан у другом граду и убрзо после пресељења нестаје без трага. Самоме у огромном стану који
као да је заборављен од света, преливајући се кроз његове просторе, у Николајевићу се буде страхови које
узаврела машта само увећава. Да ствар буде гора, чудна породица којој стан припада станује на истом спрату.
Николајевић се труди да остане непримећен, проводи дане у преиспитивању и сноликим представама,
разговарајући са собом и замишљеним пријатељем. Слутећи да презиме власника на плочици улазних врата
представља упозорење, испуњен стрепњом да сам стан повлачи конце његове судбине, неочекивано добија
прилику да открије излаз из света у којем лебди између сна и стварности.
Суптилно приповедајући о борби за физичку слободу и слободу духа, стварајући филмску атмосферу
Поланског и Хичкока, Persson израста у узбудљиву савремену причу о самоћи, унутрашњим ломовима и
љубави.
Никола Лекић је рођен 1989. године у Београду. Детињство и рану младост провео у Крушевцу и Сомбору.
Студирао историју на Филозофском факултету у Београду. Тренутно живи и ради на релацији Нови Сад–
Београд. Пише критике, средње и дуге форме, са римом и без риме. Године 2014. штампао je свој роман Жбун
у 50 примерака. Године 2016. објавио роман Трафика. Роман Persson објавила је издавачка кућа Лагуна.
+ 20 – 22. септембар
Установа Липовац

Уметничка колонија Липовац 2019
— Учешће

У организацији Књижевног клуба Велимир Рајић, традиционално се на планини Озрен, у селу Липовац
одржава позивна уметничка колонија.
Двочлани тим Књижевне радионице, у саставу Ненад Глишић и Горан Кумрић, имао је активно учешће у
раду колоније.

+ Среда, 25. септембар у 19 00
Контакт галерија СКЦ-а

Кафкин калфа
— Шабан Шаренкапић

У свом пјесничком опусу, који није мали, Шабан Шаренкапић рефлектује нешто што се ни у савременом
свијету ни у овом нашем, балканском, измученом па можда стога посебиченом, више не помиње доброту
и солидарност. Он велики број својих пјесама посвећује онима до којих му је стало, често и писцима и
списатељицама с којима суосјећа у несрећи и животним недаћама – и та нам поезија зато носи свјетло из
даљина. Тешко на срце падају његове поједине пјесме, али изговорене су ријечима од разумијевања, топлине
и солидарности са старицама, с несретним женама, са ненама, са дјецом и старцима. У својим пјесмама
записивач постоји да би посматрао и откидао од заборава нека друга времена и људе, што је посвему
супротно хектичном савременом свијету који га окружује. Пјесник не одустаје од свога стола, цигаре, приче
и сусрета с људима. Изнад једне своје ФБ фотографије, карактеристичне, за столом са кафом и цигаретом,
Шабан Шаренкапић записује: „Не ваља опет кахву пити сам. А наручио сам двије, грке. Дако неко наиђе и заслади
ми их.” Ето, то је „бездомовник пјесник и мањинац” који с једнога, свога, јединственог мјеста (у књижевности и
животу) види више него многи којима није дато да виде душиним очима.
извод из рецензије Фериде Дураковић
Шабан Шаренкапић рођен је 1956. године у Новом Пазару. Оснивач је Културног центра ДамаД, покретач
књижевног часописа Мак и магазина Хас.
Oбјављене књиге: Кућна нега, 1987, Учена вода, 1990, Империја хлеба, 1993, Земна снага, 1997, Стамболска
спрема, 1997, Меморијалне плоче, 2002, Лирика мањинства, 2005, Матерњи гето, 2005, Изабране пјесме, 2006,
Земна оставштина, 2007, Црвене куће, 2014, Књиге прозе: Буквица, 2000, Пазарска трилогија, 2005, Мазија.
Награда Ћамил Сијарић, за најбољи роман 2009.
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+ Понедељак, 7. октобар у 20 00
Контакт галерија СКЦ-а

Паралелна историја театра
— Милан Мађарев

Паралелна историја театра − aлтернативни театар Србије 1980−2000, аутора Милана Мађарева,
бави се рубним или помало заборављеним алтернативним представама и редитељима који су деловали у
аматеризму у Србији крајем XX века. Књига је настала као резултат историјског и емпиријског истраживања
алтернативне позоришне сцене Србије последње две деценије 20. века, и трећа је објављена књига овог аутора.
Милан Мађарев је театролог, драматург, педагог, водитељ психодраме, позоришни и радио редитељ и
преводилац са словеначког језика. Предаје предмет Сценска уметност на Високој школи струковних студија
за образовање васпитача у Кикинди. Иницирао је покретање импро сцене у Војводини 2003, а од 2008. води
Импро студио на ВШССОВ у Кикинди, који изводи и целовечерње импро представе.
Режирао је текстове Слободана В. Јовановића, Јежија Анџејевског, Хенрика Ибзена, Александра С. Пушкина,
Марине Миливојевић, Павла Маринковића, Едварда Олбија и Градимира Стојковића. Као редитељ и драматург
сарађује са Редакцијом Драмског програма Радио Београда, и као драматург сарадник је на представама
словеначког редитеља Томија Јанежича.
Милан Мађарев истражује сценску присутност, енергију и предуслове за развијање спонтаности и
креативности плесача, глумаца и неглумаца. Радио је у Словенији, Србији, Босни и Херцеговини и Јужној
Кореји. Писао о позоришту за Други програм Радио Београда, Трећи програм Радио Београда, РТС ТВ
Београд, Данас, Глас јавности, Лудус, вебсајт Б92, и за часописе: Orchestra, Позориште, Сцена (Нови Сад), Маска
(Љубљана), Театарски гласник (Скопље), итд.
Објавио је две ауторске књиге, Креативна драма у Шкозоришту и Театар покрета Јожефа Нађа, за коју је
добио Награду за театарску критику и публицистику Марко Ковачевић, на 52. МЕСС-у 2012.
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+ Петак, 11. октобар у 19 00
Контакт галерија СКЦ-а

Фолк сингер
— Бојан Самсон

Фолк сингер је друга самостална песничка књига новосадског песника Бојана Самсона, коју је објавило
Удружење књижевника и књижевних преводилаца Панчева у својој песничкој едицији Најбоља, у октобру
2018. године.
Бојан Самсон је рођен 1978. године у Осијеку. Професор је српске књижевности и библиотекар из Новог
Сада. Објавио је збирку песама Superblues (2007). Један је од приређивача зборника нове новосадске поезије
Нешто је у игри (2008). Са гитаристом Зораном Дражићем чини поетско-музички дует Башта фетиша. Са
Николом Душановим и Сергејем Станковићем чини књижевну групу Бес. Један од оснивача културног центра
Луна, те један од уредника истоименог портала за уметност и културу. Објављује приче, песме и критичке
приказе у периодици и на интернету.

+ Среда, 16. октобар у 20 00
Контакт галерија СКЦ-а

Песме хлеба, слободе и правде
— Концептуални поетски перформанс

Песме хлеба, слободе и правде је још један концептуални поетски перформанс Књижевне радионице
СКЦ-а. Са жељом да се подигне радозналост духа и охрабри ново разматрање утопијских и еманципаторских
светоназора, песникиње и песници СКрЦ читали су стихове Поатјеа, Абрашевића, Брехта, Мајаковског,
Миндеровића, Давича, Ристића, Ивана Горана Ковачића, Зоговића, Неруде, Гутјереса, Превера и многих многих
других, уз понеки стих настао у самој Књижевној радионици СКЦ од Андрић, Глишића, Драгаш, Ђокић.
+ Петак, 18. октобар у 1800
ЦЗНТК Абрашевић

Песници рањеном граду
— Учешће

Једна од нових манифестација коју је покренула локална самоуправа у оквиру обележавања Крагујевачког
октобра јесте вече поезије посвећене Крагујевцу.
Од чланица и чланова СКЦ-а учествовали су: Весна Максимовић, Ивана Петровић, Жарко Јовановић и
Ненад Глишић.

+ Среда, 23. октобар у 1700
Хала 1 Београдског сајма

Едиција Првенац
— Представљање 18. кола

СКЦ Крагујевац, традиционално уназад годинама, јавности представља нове књиге из едиције Првенац на
Међународном сајму књига у Београду. Тако је било и овог пута – три нова наслова, драма, приче и песме,
доспела су како пред публику тако и у руке својих твораца.
Ана Радуловић, Марија Пејин и Марко Јуришић представили су своје књиге на штанду Дома културе
Студентски град пред заинтересованом стручном јавношћу
+ Среда, 6. новембар у 19 00
Контакт галерија СКЦ-а

Крагујевачка варош против
антијеврејских прописа
— Трибина

Говорили смо о теми из историје Крагујевца, која даје врло занимљиву слику прошлости града. Наиме,
средином 19. века, одлуком власти Кнежевине Србије, сви Јевреји који су се бавили трговином требало
је да буду из других вароши „изгнани” (како се каже у декретима) из других српских градова у Београд.
Међутим, грађани Крагујевца су потписали једну петицију коју су упутили кнезу и која је, на крају, резултирала
одобрењем од стране кнеза А. Карађорђевића да њихов суграђанин, Јеврејин Јосиф Јозефовић не буде изгнан
из вароши.
То је веома важан, а чини се и први пример грађанске иницијативе и њеног делотворног резултата
у нововековној Србији, а додатни квалитет је и то што се радило о припаднику једне, у том тренутку,
дискриминисане мањине.
Учесници трибине били су историчарке и историчари: др Олга Манојловић Пинтар, др Александар Милетић
и др Срђан Милошевић.
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+ Среда, 20. новембар у 20 00
Контакт галерија СКЦ-а

Када камен полети
— Дамир Недић

Када камен полети је трећа по реду песничка књига крагујевачког аутора Дамира Недића, песника који је
свој песнички пут започео у СКЦ-у, своју прву књигу објавио у Првенцу и донео много креативне енергије како
на нашу песничку сцену, тако и на поетске позорнице широм нашег језичког простора.
Доследан свом убеђењу у разумљиву, људима блиску непатворену поезију у ритму срца, Дамир
продубљује свој израз трагајући за крхотинама идеала као Диоген за човеком. Непристајање на равнодушност,
уметнички промишљен позив на буђење савести, музика свакодневних корака, то се чује када камен полети.
Крагујевачка књижевна јавност је седам година чекала ову књигу. О књизи је, поред аутора, говорила Татјана
Јанковић, уредница издања. Као гости књижевне вечери, наступили су чланови групе експерименталне музике
Баук, који су одсвирали две песме које су компоноване на стихове Дамира Недића.
Дамир Недић (Крагујевац, 1984) пише песме и приче. У штампаној и електронској периодици присутан је
од 2007. године. Прва збирка песама Уједи објављена је у едицији Првенац СКЦ Крагујевац 2009. године. На
међународном фестивалу Одакле зовем, у Подгорици 2011. године, добио је Другу награду за кратку причу.
Један од уредника алманаха Bundolo offline 3. Збирку песама Нешто си заборавио објавио је у октобру 2012.
године и она је 3. новембра проглашена за књигу дана Народне библиотеке Србије.
+ Петак, 22. новембар у 19 00
Контакт галерија СКЦ-а

Острво мртвих
— Александар Ђукановић

Нови роман Александра Ђукановића Острво мртвих природан је наставак развијања једне аутентичне
поетике чији су се обриси могли препознати у Мамоновом кључу, претходној књизи овог аутора. Тематски
разуђен, стилски разбарушен, са мноштвом дигресија на нашу невеселу друштвену стварност која је
транспонована на једну помало кошмарну слику света, овај роман Александра Ђукановића нам прича причу која
нас до тренутка када склопимо корице држи у стању читалачке приправности.
Главни јунак романа, интелектуалац на прагу онога што бисмо, служећи се овешталим језиком, могли да
назовемо средовечно доба, бива актер и жртва низа фантазмaгоричних догађаја, грубо ишчашених у односу
на његову београдску свакидашњицу. Јунаци ове књиге израстају из онога што говоре и овај наш писац, који је
мајстор дијалога, сигурном руком изводи на чистину, пошто прођемо кроз својеврсну аркадију симбола и свега
онога саобразног једном постмодернистичком рукопису.
Вешто нас преводећи из реалног у фантастично, Ђукановић својим романом увек оставља отворена многа
врата, иза којих се, без изузетка, наново изненадимо просторима у којима смо се обрели, што ову књигу чини
свежом и пријемчивом за многобројна тумачења, речју универзалном.
Велимир Кнежевић
Александар Ђукановић је свежа појава на савременој књижевној сцени. Не само зато што је на њој присутан
тек неколико година и што му је ово треће по реду остварење, већ и зато што представља једну од
релативно ретких појава међу данашњим писцима литературе која има елементе фантастике и хорора.
Наиме, он поседује свест о томе да није богомдан и да се у писању може и мора учити развијати, напредовати
(о чему сведочи разлика између његовог првенца Мамонов кључ, који има занимљиву и добро вођену причу,
али чије је слабости у Острву мртвих аутор итекако превазишао). Такође му је јасно да, без обзира на то
са каквом намером пише и којом се темом бави, писање захтева озбиљан, дуготрајан и мукотрпан рад.
Стога у његовим романима, као и у збирци приповедака Хладна површина, имамо мноштво података на које
се сасвим слободно можемо ослонити као на релевантан извор чак и онда када су ови подаци уклопљени у
фантазмагоричну причу која кривуда стазом између епско-митолошке фантастике, хорора и стрипа.
Роман Острво мртвих доноси један нови, занимљив и питак амалгам наведених жанрова. Композиција
романа је потпуно стрипска. Карактеризација ликова и радња романа одвијају се истовремено, и то путем
сведених дијалога смештених у осенчене и минимализоване описе карактеристичне за авангардне стрипове
са мрачном атмосфером и језивим, мистериозним заплетима. Ова почетна атмосфера послужила је као
одлична основа за суптилно преплитање са романтичарским хорор наслеђем, односно са мистериозним и
суштински застрашујућим сновиђењима Едгара Алана Поа.
Биљана Голић
Александар Ђукановић је рођен 1971. године у Београду. Острво мртвих је његов трећи роман. Поред
белетристичке прозе, објављивао je дела из популарне историје, као и књиге које су укључене у школски
програм за наставу историје у основним школама.

+ Четвртак, 5. децембар у 20 00
Контакт галерија СКЦ-а
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— Никола Живановић
Пета збирка песама Николе Живановића, под нумеричким насловом 22, појавила се као стотину четрдесет
девета књига у гласовитој едицији Повеља краљевачке библиотеке Стефан Првовенчани.
Након Carmina Galli, књиге која је овенчана Наградом Бранко Миљковић, Живановић наставља да гради свој
песнички свет у комуникацији са историјом поезије и у свађи са светом.
Никола Живановић рођен је у Крагујевцу 1979. године. До сада објавио збирке песама Алеја часовника,
Нарцисове љубавне песме, Астапово (два издања), Carmina Galli и Песме и поеме.
Учествовали су: Бојан Васић и аутор.

+ Понедељак, 9. децембар у 20 00
Сала ПМФ-а

Солунска 28
— Др Неле Карајлић

Спајајући најбоље састојке јужноамеричког магијског реализма и сарајевског новог надреализма, Др
Карајлић нам приповеда историју једне куће у дорћолској улици и води нас у простор са друге стране
огледала, на самој тромеђи живота, смрти и вечности.
О пријатељству и издаји
Другим делом трилогије посвећене људима и догађајима који су пролазили кроз дорћолску кућу на самој
обали Дунава, Др Карајлић по ко зна који пут доказује како поседује неисцрпну енергију којом успева да се
избори са највећим животним и уметничким изазовима. Приповедајући о свему ономе што је снашло
станаре Солунске 28 током немачке окупације Београда у Другом светском рату, Др Карајлић нуди подједнаки
читалачки ужитак и онима који су читали први део трилогије, али и онима који се тек сада придружују армији
његових верних читалаца. Наставак монументалне саге о једној кући, једном граду и два света још једном
потврђује да је наша књижевност у Др Карајлићу добила један нов, другачији и храбар глас којим овај свестрани
уметник уме и има много тога важног да нам каже.
из приказа Вулета Журића
Др Неле Карајлић је рођен у Сарајеву 1962. године као Ненад Јанковић. Завршио је Другу сарајевску
гимназију, студирао оријенталистику на Филозофском факултету у Сарајеву. Мултимедијални је уметник који
се бави музиком, филмом, телевизијом, позориштем и књижевношћу.
Раних осамдесетих оснива рок групу Забрањено пушење, која веома брзо постаје свејугословенски
феномен. У исто време ради на Радио Сарајеву, касније и на телевизији, сатирично-хумористичку емисију Топ
листа надреалиста, која оставља дубок траг на целокупном југословенском медијском простору.
Почетком рата у бившој Југославији сели се у Београд, где са групом Забрањено пушење издаје још један
албум, Ја нисам одавле, са којег је песма Жени нам се Вукота, у изборима бројних ТВ станица, проглашена
хитом 20. века.
За Радио-телевизију Србије 1996. снима хумористичку серију Сложна браћа. Годину дана касније, Др Неле
Карајлић сарађује са филмским режисером и бившим басистом Забрањеног пушења, Емиром Кустурицом,
на саундтреку за филм Црна мачка, бели мачор, одакле настаје идеја о оснивању групе The No Smoking
Orchestra. Група постаје светски призната и наступа у свим већим градовима. Др Неле Карајлић свира у групи
The No Smoking Orchestra све до 2011.
У престижној опери Бастиља, у Паризу, пише либрето и игра у панк опери Дом за вешање, у режији Емира Кустурице.
У продукцији Прве телевизије 2013. ради на хумористичко-сатиричној серији Надреална телевизија, а само годину
дана касније издаје и свој први роман Фајронт у Сарајеву, који постаје бестселер не само у Србији већ и у региону.
Године 2016, на стошездесету годишњицу рођења Николе Тесле, у Сава центру у Београду и Српском
народном позоришту у Новом Саду поставља мултимедијални спектакл ФБИ: Досије Тесла.

+Среда, 18. децембар у 20 00
Контакт галерија СКЦ-а

Млинари

— Марко Филиповић
Да криминалистички жанр у српској књижевности итекако има шта да понуди и да интригира читаоце
жељне мистерија и наизглед нерешивих злочина, уверићете се оног тренутка када вам у руке дође роман
Млинари младог српског писца Марка Филиповића. Будући да су Млинари криминалистички првенац Марка
Филиповића, остаје нам да се надамо да ће наставити да ствара у о вом жанру. Да ће у неком наредном
роману поново ангажовати свог харизматичног инспектора, осветлити бар део његовог приватног живота и
учинити још блискијим читаоцима. Или зашто не, створити и домаћи серијал у коме ће попут Харија Хулеа,
чувеног детектива рођеног из пера (или тастатуре) норвешког писца Јуа Несбеа, наставити да раскринкава
злочинце земље Србије.
У овом роману изузетно згуснуте динамике, јер цела прича ако изузмемо епилог догађаја, траје свега 24
часа, налази се све што је једном квалитетном криминалистичком делу потребно да има – сложен заплет,
замршен злочин, неизвесност до последње странице, и фигуру која сигурном руком води све до разрешења.
из приказа Јелене Дилбер
Марко Филиповић је рођен 1985. године у Крагујевцу, где је завршио основну и средњу школу, те
дипломирао на Факултету инжењерских наука. Запослен је у аутомобилској индустрији. Ово му је први роман.
+ Петак, 27. децембар у 20 00
Контакт галерија СКЦ-а

Песник, апаш, профет
— Маријa Пејин

Драма Марије Пејин Песник, апаш и профет (или Сан у екстази Раке Драинца) комад је у којем се поетскодрамским језиком исприповеда прича о Радојку Јовановићу, познатијем као Бандит Рака Драинац. Поред његовог
оца, мајке, стрица, у драмском свету Марије Пејин појављују се Станислав Винавер, Светислав Стефановић,
Сибе Миличић, Тин Ујевић, Иво Андрић, Миливоје Живановић и други, што не само да драмски свет богати
документаристичким детаљима, већ сведочи да је прича о којој је реч истина. Драинчева поезија у овом комаду
узвикује оно што је Драинац писао у Манифесту хипнизму: Доста са мртвим линијама на папиру. (…) Дајте
нам мало грозе, мало свемира – ужаса – мало више крви, да се види бар један конац голе душе.
Милена Кулић
Драму Марије Пејин, која је сада дипломирана драматуршкиња, читали су чланови Академског позоришта
СКЦ-а: Миљана Павловић, Алекса Могић, Алекса Свиларов, Филип Ђурић, Илија Ивановић, Милош Бабић, а у
режији Костадина Стојадинова.
Дело је објављено у оквиру 18. кола едиције Првенац.
+ Понедељак, 30. децембар у 20 00
Контакт галерија СКЦ-а

Novogodišnja pUnkTOPIJA
— Завршно књижевно вече

Једна од најненаметљивијих, а опет најупорнијих традиција јесте завршно књижевно вече у СКЦ-у коју
песникиње и песници окупљени око слободе израза и идеала слободе у уметности приређују као Празник
пре празника.
После авантура од претходних година, Аудио-поезија, СКрЦ и џез, после четири поетска перформанса које
смо приредили само ове године, направили смо себи прилику да завиримо у зору могућег света, и то баш
сада, када изгледа да будућности нема. На крају крајева, како каже песникиња која је оправдано била одсутна
– Све је панк и све је поезија. Учествовали су и тако затворили књижевну сезону нашим програмом: Мирјана
Андрић, Олга Драгаш, Жељко Јовановић и Ненад Глишић.
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програм+

позоришни

+ Петак, 18. јануар у 20 00
Сала ПМФ-а

Случај

— Гостујућа представа, КЦ Радоје Домановић, Рача
У оквиру позоришног програма Студентског културног центра наступило је позориште Културног центра
Радоје Домановић, Рача, доневши на сцену своју нову представу Случај.
Реч је о адаптацији комада по делима Д. Хармса, Н. В. Гогоља и Н. Ердмана. Ова потресна прича
инспирисана је животом и делом руског књижевника Данила Хармса, сатиричара ране совјетске ере,
препознатљивог по свом надреалистичком и апсурдном стилу. Хармс није стекао велику славу, а већинa
његових дела је објављивана тајно, као самиздат. Осуђен због антисовјетског деловања, годину дана провео
је у затвору у Курску. За време опсаде Лењинграда, 1941. године, ухапшен је по други пут због исказивања
дефетизма. Умро је од глади, у затвору, 2. фебруара 1942.
Представу је режирао Дејан Цицмиловић, првак драме Народног позоришта у Нишу, али и редитељ чији
потпис стоји уз велики број представа аматерских и професионалних позоришта Србије. Улоге тумаче:
Немања Лугавац, Јелена Ђурић, Горица Милојевић, Небојша Милосављевић, Зоран Стевановић, Русмир
Чоходар, Исидора Митровић и Петар Златић.

+ Субота, 19. јануар у 1700
Сала ПМФ-а

Исидорa Станишић
— Гостујућа радионица

На гостујућој радионици на самом почетку године, Драмска секција СКЦ-а угостила је играча и
кореографкињу Исидору Станишић. Циљ организовања гостујућих радионица, са еминентним позоришним
уметницима и ауторима као предавачима, свакако је упознавање чланова Драмске секције СКЦ-а са
свим аспектима позоришног стваралаштва. Тематски фокус ове радионице био је на сценском покрету и
савременом плесном изразу.
Исидора Станишић рођена је 1975. у Београду. Завршила је Балетску школу Лујо Давичо у Београду као
ђак генерације. По завршетку школовања опредељује се за савремени плесни израз за који се усавршава у
иностранству као стипендиста Националног кореографског центра у Монпељеу, стипендиста Web Dance-a у
Бечу и стипендиста Гете института за Global Dance у Дизелдорфу.
Данас се савременом игром бави као играч, кореограф и педагог. Остварила је многобројне улоге у
савременим плесним и драмским представама међу којима су: Коло около кактуса, Похвала лудости, Плеј,
Листа сумњивих (БИТЕФ Театар), Нижински, Плава птица (ЈДП), Копиле, Шија црне мачкице, Балканска пластика,
Лимени добош (Народно Позориште), Сонети, Валцери, Бацање коцке, Организација рада (КПГТ)… Као ауторкореограф креирала је између соталих: Копиле, Лимени добош (Народно позориште), Валцери, Организација
рада, ( КПГТ), Пут у Дамаск, (Установа културе Вук Караџић), Лифт, Параноја шик, Кармен у четири рунде,
Град, Желеће машине, Капетан Џон Пиплфокс, Простор за револуцију, (БИТЕФ Театар), Сан летње ноћи (БИТЕФ
Театар).
Од 2003. ради као педагог у Балетској школи Лујо Давичо, где је и један од покретача оснивања Одсека
за савремену игру. Предаје: класичан балет, савремену игру, репертоар и модерне подршке. Са првом
генерацијом одсека савремене игре осваја III награду, а са другом генерацијом 2009. осваја и I награду на
светском такмичењу балетских школа Tanzolymp у Берлину. Њени ученици редовно освајају прве награде на
Републичком такмичењу, а многи од њих примљени су на европске академије где студирају савремену игру.

+ Петак, 22. фебруар у 20 00
Сала ПМФ-а

Пешчаник

— Академско позорште СКЦ-а обележило је дан рођења
Данила Киша извођењем представе Пешчаник
Данило Киш рођен је 22. фебруара 1935. године у Суботици. Његово дело је нека врста светог приказања
лудила 20. века, његовог укуса крви, блата и лажи, измешаних са сузама жртава. Милиона жртава чији је он
неумољив и неутешан сведок.
У Пешчанику (1972), посвећеном уништењу Јевреја (чија је жртва и његов отац, страдао у Аушвицу), он је
руком додирнуо ужас, што је мало који од писаца знао да уради, јер лагано уводи читаоца у спиралу тог ужаса,
тако да се читалац, и не приметивши, мало помало идентификује са рушилачким механизмом, са убицом
који испитује и мучи жртву. Пешчаник је несумњиво његово ремек-дело. Ретко је једна књига успела да изрази
ту страховиту, подмуклу способност зла да расте у сваком од нас, да постане наша природа.
Последњи сусрет са Данилом Кишом, Клаудио Магрис
Драматизацију романа и режију представе 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 и Татјана Николић
+ Недеља, 24. фебруар

Културни центар Пожаревац

Миливојев штап и шешир

— Учешће Академског позоришта СКЦ-а на XV глумачким
свечаностима
Академско позориште СКЦ-а било је учесник Аматерских глумачких свечаности Миливојев штап и шешир,
које се традиционално одржавају у организацији Културног центра Пожаревац већ 15 година.
Фестивал је настао као пандан глумачким свечаностима Миливоје Живановић, које се сваке године
почетком априла одржавају у Пожаревцу, у част и славу глумачког позива, а ради трајног сећања на великана
нашег глумишта Миливоја Живановића. Оснивачи фестивала пошли су од претпоставке да не постоји
професионални глумац који пре тога није покушао као аматер да открије своје занимање за позориште и
утврди своје вредности. Тако је Миливоје Живановић постао једини глумац који има два фестивала у своју
част – аматерски и професионални.
Аматерске глумачке свечаности веома су сличне професионалним, али их најпре разликују учесници и
награде. Наиме, учесници су аматерска позоришта Србије, а награде су следеће: сваке вечери жири додељује
по једну Специјалну награду (за сликовито представљање лика) и једну Главну награду – реплику Миливојевог
штапа. Из круга сваковечерњих добитника штапа жири на крају фестивала бира и свеукупног победника. Тог
победника, најбољег међу најбољима, дарује и Миливојевим шеширом, те тако тај глумац комплетира награду.
Награда за глумца вечери, реплика штапа Миливоја Живановића, овога пута припала је Илији Ивановићу за
улогу Едуарда Сама, а Награда за сликовито приказан лик Алекси Свиларову за улогу фирера.
Овогодишњу селекцију фестивала, поред Академског позоришта СКЦ-а, чинили су и Студио БИС из
Београда са представом Покондирена тиква, Милановачко позориште са представом Професионалац,
Аматерско позориште Бранислав Нушић из Шида, са представом Бал вампира и Позориште Миливоје
Живановић из Пожаревца са представом Чудо у Шаргану. У част победника, Позориште Креативни хаос из
Смедерева извело је представу Мурлин Мунро.
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+ 14 – 17. март, у 1800 и 2100
Сала ПМФ-а

Златна кулиса5

— V фестивал аматерских позоришта
Студентски културни центар Крагујевац по пети пут заредом био је носилац позоришног фестивала Златна
кулиса. Као и претходне године, одлуку о представама које ће се наћи у такмичарској селекцији донео је
селектор фестивала Драган Јаковљевић, позоришни редитељ. Овогодишње издање фестивала отворено је
трибином под називом Закулисни разговори, чији су учесници били глумци и чланови оба жирија, а која се
одржала у Контакт галерији СКЦ-а. Тематски фокус трибине био је на улози позоришта у савременом друштву,
као и на проблемима са којима се сусрећу аматерска и професионална позоришта.
Одлуку о најбољима доносила су, као и сваке године до сада, два жирија − Стручни жири, ове године у
саставу: Борис Миливојевић, позоришни и филмски глумац, Милош Крстовић, директор и глумац Књажевскосрпског театра и Јелена Гојић, позоришни педагог и уметнички руководилац Академског позоришта студената
германистике ФИЛУМ-а, и Жири учесника, састављен од представника ансамбала учесника фестивала.
Академско позориште СКЦ- а по први пут је наступило на фестивалу чији је носилац, и то извевши
представу Пешчаник, ревијално у част награђених.
Реч селектора − Суноврат људскости
Срж позоришта је у мистерији која се зове садашњи тренутак. Садашњи тренутак је чудесан. Као делић
сломљеног холограма, његова прозирност је варљива. Када се овај атом времена расцепи, у његовој безмерној
незнатости је цео свет.
Питер Брук, Отворена врата
Као селектор V фестивала аматерских позоришта Златна кулиса трудио сам се да из тематски и
жанровски разнолике продукције аматерских позоришта Србије и региона, веома неуједначеног квалитета,
одаберем представе које су релевантне по својим уметничким дометима, сценском изразу и амбицији да
поставе питања како повезати нашу личну причу са спољним светом и друштвом у целини.
Заједнички именитељ одабраних представа би могла бити прича о суноврату људскости у времену у коме
живимо. Њихови аутори храбро комуницирају са савременим тренутком и критички, беспоштедно извргавају
подсмеху болесно друштво и парадоксе савременог света у коме је све мање наде и оптимизма.
Трагикомичност времена у коме живимо у великој мери одредила је и тематски круг представа. У
средишту позорнице је човек и борба за његово ослобођење. Човек који одбија да буде то што јесте и не жели
да се мења, дезоријентисани и разочарани млади човек неостварених амбиција, човек у борби за опстанак у
време економских криза, преображај и напредовање некажњеног човека-злочинца у постнацистичком периоду,
човек у борби против мржње према свему другачијем од догматске зацртаности, бескрупулозни и окрутни
човек у борби за превласт…
Селектор Драган Јаковљевић, редитељ

+ Четвртак, 14. март у 1800

Контакт галерија СКЦ-а

Закулисни разговори

— Трибина

+ Петак, 15. март у 1800

Сала ПМФ-а

Пред пензијом

— Камерна сцена Мирослав Антић Сента

+ Четвртак, 14. март у 2100
Сала ПМФ-а

Creeps

— Драмски студио Дома омладине, Крагујевац
+ Петак, 15. март у 2100
Сала ПМФ-а

Мамин дашак у свемиру

— Академско позориште СКЦ Ниш

+ Субота, 16. март у 1800

Сала ПМФ-а

Случај

— Позориште културног центра
Радоје Домановић, Рача

+ Субота, 16. март у 2100
Сала ПМФ-а

Танки зидови

— Академско позориште АКУД Универзитета у
Београду Бранко Крсмановић, Београд

+ Недеља, 17. март у 1800

+ Недеља, 17. март у 2100

Господар мува

Пешчаник

Сала ПМФ-а

— Драмски студио младих Градског позоришта, Бечеј

Сала ПМФ-а

— Академско позориште СКЦ Крагујевац

+ Среда, 27. март у 20 00
СКЦ Београд

Пешчаник

— Гостовање Академског позоришта СКЦ-а у Студентском
културном центру Београд
Поводом Светског дана позоришта, у Великој сали Студентског културног центра Београд, Академско
позориште из Крагујевца одиграло је представу Пешчаник по истоименој књизи Данила Киша. Сложена колажна
структура комада састављена од одабраних слика и без узрочно-последичне везе приказује сам корен романа,
односно велико страдање човека у рату, као индивидуе коју очекује сигурна смрт.
Из текста су одабрани делови – стварање сећања на људе који страдају и нацисте који их уништавају.
Представа комуницира и са данашњим стањима у којима постоји репресија, умирање, рат, заправо било какав
сукоб, а кишовски поступак грађења атмосфере идеалан је начин да се то публици приближи.
Тај специфични поступак четрнаест глумаца дочарало је групним сценама у две фазе – позитивном
јеврејском причом и минус фазом која говори против Јевреја. Карактеристичном употребом светла негативна
фаза је на сцени оживљена сенкама, које илуструју четири дела Пешчаникa.
Глумци шетајући по подијуму заслепљују гледаоце батеријским лампама и тако симулирају процес
испитивања у истражном поступку кроз који пролази и главни јунак.
Овакво искуство и изузетан књижевни језик Пешчаника, по речима редитеља Стојадинова, код публике
изазива жељу за још једним читањем романа, а потом и поновним гледањем овог позоришног комада.
Б. Ангеловски, Политика

+ Среда, 10. април у 20 00
Сала ПМФ-а

Тотови

— Премијера
Позоришни програм Студентског културног центра Крагујевац у априлу обележила je премијера представе
Тотови, по комаду мађарског писца Иштвана Еркења, а у режији Костадина Стојадинова.
О писцу
Еркењ се сматра једним од најзначајнијих прозних и драмских писаца мађарске књижевности XX века и
најизвођенијим мађарским драмским писцем у свету. Приповедач и драматичар, познат као мајстор гротеске,
светску славу стекао је својим, такозваним, Једноминутним новелама, посебном књижевном врстом у којој
се служи гротеском, параболом, апсурдом и фантастиком, као и драмским текстовима, који су са успехом
извођени у Европи и Америци.
Реч редитеља
Прича о породици Тот, иако смештена у Мађарску у време Другог светског рата, осликава природу обичног,
понизног човека свуда и увек, у свим добима великих страдања, где се тежња за опстанком супрoтставља
очувању људског достојанства. Сви покушаји обичних људи да се додворе надређенима и умилостиве оне који
господаре животима на фронту чине читаву слику гротескном, а све ситуације наликују смртоносној игри у
којој се правила прихватају без поговора и преговора. Наше читање судбине Тотових заснива се управо на тој
игри, на могућности да се воде паралелне игре власти и обичне породице која покушава да заштити сина на
фронту. У малим играма Мајора и Тотових сукобљавају се садизам и инстинктивна борба за опстанак, забава
и страх, појединац-страдалник и колективно страдање сведено на број. Партије шаха, домина и карата су
стварност рата, забава или страст оних који држе полуге моћи, док је за другу страну смртоносна игра
ужасна стварност, игра у коју су без своје воље увучени и где треба „бити паметан”. Када се игра са фронта
пренесе у дом послушне породице, ствара се низ необичних ситуација у којима нисмо сигурни да ли је посреди
однос стварних људи или антропоморфних фигура које се међусобно поништавају, побеђују и губе. Јунаци
се надмећу у наметању правила и доминацији у тој мери да се питамо да ли је све заправо игра коју је увек
могуће покренути из почетка, или је прави улог јединствени и непоновљиви људски живот. Стога и прича о
Тотовима није замрзнута у времену, већ је могуће уочити је у свакој епоси, докле год постоји ауторитарни
режим који захтева послушност и од човека формира бесловесно биће кoje je само део масе послушника.
Питање које остаје на крају игре је универзално, постављено свим генерацијама – у ком су односу ствари које
човек чини и оне ствари које човека чине, може ли се заиста очувати људски живот по сваку цену, чак и ако је
та цена губљење достојанства и права на споствено мишљење и расуђивање.
Улоге тумаче: Алекса Свиларов, Илија Ивановић, Јулија Вучковић, Невена Терзић, Милица Ђорђевић, Татјана
Николић, Алекса Могић.

204

П О З О Р И Ш Н И П Р ОГ РА М

205

П О З О Р И Ш Н И П Р ОГ РА М

+ Среда, 17. април у 20 00
Сала ПМФ-а

Тотови
— Реприза

Представа Академског позоришта СКЦ-а Тотови, по тексту једног од најизвођенијих мађарских драмских
писаца Иштвана Еркења, премијерно је изведена 10. априла пред препуном Салом ПМФ-а.
Режију нове представе Академског позоришта СКЦ-а потписује Костадин Стојадинов, а улоге тумаче Алекса
Свиларов, Илија Ивановић, Јулија Вучковић, Невена Терзић, Милица Ђорђевић, Татјана Николић и Алекса Могић.
Прича о породици Тот, иако смештена у Мађарску у време Другог светског рата, осликава природу обичног,
понизног човека свуда и увек, у свим добима великих страдања, где се тежња за опстанком супротставља
очувању људског достојанства. Сви покушаји обичних људи да се додворе надређенима и умилостиве оне
који господаре животима на фронту чине читаву слику гротескном, а све ситуације наликују смртоносној
игри у којој се правила прихватају без поговора и преговора. Питање које остаје на крају игре је универзално,
постављено свим генерацијама – у ком су односу ствари које човек чини и оне ствари које човека чине,
може ли се заиста очувати људски живот по сваку цену, чак и ако је та цена губљење достојанства и права на
споствено мишљење и расуђивање.
+ Понедељак, 6. мај у 1030

Ул. Александра I Карађорђевића, Крагујевац

— Учешће глумаца Академског позоришта СКЦ-а на
Ђурђевданском карневалу
+ Среда, 15. мај у 20 00
Сала ПМФ-а

Тотови
— Реприза

Прича о породици Тот, иако смештена у Мађарску у време Другог светског рата, осликава природу обичног,
понизног човека свуда и увек, у свим добима великих страдања, где се тежња за опстанком супрoтставља
очувању људског достојанства.
У малим играма Мајора и Тотових сукобљавају се садизам и инстинктивна борба за опстанак, забава
и страх, појединац-страдалник и колективно страдање сведено на број. Партије шаха, домина и карата су
стварност рата, забава или страст оних који који држе полуге моћи, док је за другу страну смртоносна игра
ужасна стварност, игра у коју су без своје воље увучени и где треба „бити паметан”. Када се игра са фронта
пренесе у дом послушне породице, ствара се низ необичних ситуација у којима нисмо сигурни да ли је
посреди однос стварних људи или антропоморфних фигура које се међусобно поништавају, побеђују и губе.
По тексту Иштвана Еркења,
Режија: Костадин Стојадинов
Улоге тумаче: Алекса Свиларов, Илија Ивановић, Јулија Вучковић, Милица Ђорђевић, Невена Терзић, Татјана
Николић и Алекса Могић
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+ + Петак, 7. јун у 2100
Летња сцена СКЦ-а

О глумцу

— Отворена проба, Драмска секција СКЦ-а
Завршно представљање Драмске секције СКЦ-а у форми отворене пробе традиционално је одржано у јуну.
Отворена проба је кратка колаж-форма којом се приказују технике и усвојена знања из свих сфера
позоришног живота. Ове године нису биле у питању стилизоване глумачке вежбе намењене приказивању
на сцени, већ је пред учеснике био постављен задатак да прикажу свој однос према раду у позоришту и
однос према позоришној уметности уопште. Пажња је усмерена на лични доживљај свих задатака који се
налазе пред појединцем, као и на односе са партнером на сцени. Истовремено, глумци су кроз перформанс
откривали и виђење позоришног света, прошлости и будућности драмске уметности. Уместо класичног текста,
као основу комада глумци су користили делове есеја, коментаре са интернет-портала, стручну литературу,
омиљене песме и цитате, али и своје белешке о разноликим темама, а све са циљем представљања виђења
глумачког позива из позиције некога ко га најбоље разуме – из позиције самог глумца.
Отворена проба уједно представља и идеалну прилику за све заинтересоване, потенцијално нове чланове
наше Драмске секције, да се упознају са радом и атмосфером коју Драмска секција СКЦ-а носи.

+ Недеља, 16. јун у 1700
ШЦ Крагујевац Плаза

— Учешће Академског позоришта СКЦ-а
у представљању СКЦ-а на Плаза фесту

+ 28. јун – 25. јул

Инголштат (Немачка) и Мурска Собота (Словенија)

Cross Border 19

— Учешће Акаdемског позоришта СКЦ-а у позоришном пројекту
Ове године, у периоду од 28. јуна до 25. јула, чланови Академског позоришта СКЦ-а учествовали су у
позоришном пројекту размене Cross Border 19, чији је носилац Град Инголштат. Током боравка у Инголштату,
учесници у пројекту имали су прилику да раде са колегама из Немачке, Словеније, Мађарске, Италије и
Пољске на стварању заједничке позоришне представе Смеј се сада, плачи касније. Режија овог комада
поверена је Јозефу Едеру, филмском и позоришном глумцу, који је са ансамблом представе створио
својеврсни омаж лику и делу Чарлија Ривела, чувеног кловна и циркуског забављача. Представа представља
специфичан спој техника невербалног и плесног театра, дубоког емотивног приказивања трагичног лика
кловна, комичних приказа циркуских тачака и ведрог тона у приказивању саме публике наклоњене главном
јунаку. Сама представа носи и приказ Другог светског рата, градећи атмосферу светлосним и звучним
ефектима, али и упечатљивом кореографијом којом се пред гледаоце у први план ставља осећај страха и
немоћи изражене кроз сценски покрет. Једно од непоновљивих искустава је и сам процес рада на представи
у новој средини, стална размена искустава и усвајање нових позоришних техника, са преко 60 учесника на
сцени. Представа Смеј се сада, плачи касније премијерно је изведена је 16. јула на сцени Градског позоришта
у Инголштату, а прва реприза већ 18. јула на истој сцени. Након тога, сви учесници пројекта отпутовали су у
Мурску Соботу у Словенији, где је уприличено још једно играње представе.
За све учеснике пројекта организован је обилазак знаменитости града Инголштата, Минхена, посета Дахау
логору, као и бројне друге слободне активности.

+ 17 – 18. август

Дом културе, Мишар, Шабац

I ИНТЕФ

— Учешће Академског позоришта СКЦ-а на
Првом интернационалном театарском фестивалу
Ове године по први пут је, у периоду од 14. до 18. августа, одржан Интернационални театарски фетивал
ИНТЕФ, у организацији Омладинског позоришта Дома културе на Мишару. Академско позориште СКЦ-а
публици фестивала представило се комадом Тотови, по драми мађарског писца Иштвана Еркења, а у режији
Костадина Стојадинова.
Представе су се такмичиле у двема категоријама – категорији коју чине аматерска позоришта и у
категорији коју чине остварења студената глуме. У такмичарском делу фестивала који се односио на аматерска
позоришта, поред Академског позоришта СКЦ-а, представило се још пет позоришта – Академско позориште
СКЦ Ниш, Омладинска сцена Позоришта Јанко Веселиновић (Богатић), Драмски студио Празан простор
(Подгорица), Позоришна трупа Држ, не дај (Нови Сад) и позоришна трупа ЛЕТ (Београд).
Глумица Академског позоришта СКЦ-а Јулија Вучковић, за улогу Агике Тот, освојила је две награде: према
одлуци Стручног жирија – Награду Ана Милановић, за најбољу епизодну женску улогу, и према одлуци Жирија
учесника – Награду за најбољу епизодну женску улогу.
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+ Понедељак, 2. септембар
СКЦ Ниш

УРБАН ФЕСТ

— Учешће Академског позоришта СКЦ-а на
XV међународном студентском позоришном фестивалу
На 15. издању Међународног студентског позоришног фестивала УРБАН ФЕСТ, Академско позориште
Студентског културног центра Крагујевац извело је представу Тотови.
Креирањем овог фестивала пре 15 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 1000 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.
Овогодишње учешће Академског позоришта СКЦ-а обележиле су и две награде:
Награда Наиса за најбољу главну мушку улогу припала је Илији Ивановићу за улогу господина Тота
Награда Наиса за најбољу епизодну женску улогу припала је Јулији Вучковић за улогу Агике Тот.
+ Петак, 4. октобар у 20 00
Сала ПМФ-а

— Реприза представе Пешчаник
+ Четвртак, 17. октобар у 20 00
Сала ПМФ-а

— Реприза представе Тотови
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+Петак, 29. новембар у 20 00
Сала ПМФ-а

Хамелн

— Премијера представе
Овогодишњу продукцију Академског позоришта СКЦ-а обележио је још један наслов, још једна премијера
– представа Хамелн, по мотивима текста Пацоловац, ауторке Марије Стојановић, а у режији Костадина
Стојадинова.
Реч редитеља
У Хамелну нема јунака, нити поуке – наш Хамелн је приказано стање средњовековног града уништеног
кугом, прождрљивошћу пацова, али и себичношћу градских већника који, и у најтежим тренуцима за град,
стављају свој интерес испред општег. Иако се чини да би сваки сукоб могао бити разрешен доласком некога
ко би својом чаробном фрулом отерао пацове и спасио Хамелн од пропадања, људска похлепа и у најтежим
тренуцима од спасиоца ствара џелата. Писан лаганим, хумористичним тоном, текст који је основа Хамелна,
изазива подсмех људским слабостима и манама као реакцију на нешто што је временски и просторно
довољно далеко и већ припада легенди. Наш Хамелн је, са друге стране, близак сваком месту и времену у коме
се апсурд нуди као оправдање и решење за све поступке, стога се и прелазак из лошег стања у оно још горе
нуди као образац – формула која постаје универзална и која је надживела и легенду. Наш Хамелн се догађа и
траје, нема последица, осим за оне чије се постојање оправдава сврхом жртвовања, те тако и Хамелн постаје
шаховско поље на коме се, у једној бесмисленој игри, пиони изнова рађају и оправдавају своју сврху.
Марија Стојановић дипломирала је драматургију на Факултету драмских уметности у Београду. Пише
драме, поезију, филмске и музичке сценарије. Драма Пацоловац објављена је 1993, а изведена 2001. године.
Поред ње, изведене су и драме Гвоздене ципеле, Сигурна кућа, Петар Пан, Писта за Шехерезаду, као и музичкосценско дело Тесла − тотална рефлексија. Објавила је и збирке песама Други град и Ја да нисам ја.
Улоге тумаче – Илија Ивановић, Анастасија Ђорђевић, Алекса Свиларов, Филип Ђурић, Татјана Николић,
Рада Несторовић, Јована Милосављевић, Милица Ђорђевић, Емилија Михаиловић, Милена Перић.
+ Петак, 6. децембар у 20 00
Сала ПМФ-а

— Реприза представе Хамелн
+ Среда, 18. децембар у 20 00

Свечана сала Прве крагујевачке гимназије

— Учешће Драмске секције СКЦ-а на хуманитарној
манифестацији Од срца, у организацији Ђачког парламента
Прве крагујевачке гимназије
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+ Недеља, 13. јануар у 1500
ТЦ Рода

— Учешће Дечијег ансамбла АФА Светозар Марковић у
Новогодишњем програму Градске туристичке организације
Крагујевац
+ Среда, 16. јануар
Дрвенград, Мећавник

Кустендорф

— Учешће Првог и Другог ансамбла АФА Светозар Марковић
на XII међународном филмском и музичком фестивалу
Кустендорф
Академски фолклорни ансамбл Светозар Марковић био је учесник овогодишњег Међународног филмског
и музичког фестивала Кустендорф. И ове године ансамблу је припала част да отвори церемонију доделе
награда младим филмским ауторима, победницима такмичарског дела фестивала.
За дванаест година одржавања овог престижног филмског и музичког фестивала, ансамбл Светозар
Марковић је већ 11 пута имао улогу једног од представника традиционалних игара и песама, као значајног
дела наше нематеријалне културне баштине, публици која у бајковити Дрвенград долази са свих континената.
Ансамбл се представио Играма из околине Ниша и Играма из Крајишта.
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+ Среда, 23. јануар у 1800
Сала ПМФ-а

— Учешће Певачке групе Студенац на Светосавском концерту
у организацији Удружења Срба из Хрватске Никола Тесла
+ Субота, 26. јануар у 1800
ШЦ Крагујевац Плаза

Пријем нових чланова

— Промотивни концерт АФА Светозар Марковић у оквиру
пријема нових чланова
У суботу 26. јануара, Академски фолклорни ансамбл Светозар Марковић одржао је концерт фолклора пред
многобројном публиком ШЦ Плаза Крагујевац. Концерт је одржан као једна од многобројних промотивних
активности пријема нових чланова. Посетиоци су имали прилику да уживају у разноликости традиционалних
игара и песама коју су представили чланови свих узраста, праћени Народним оркестром и наступима
Певачке групе Студенац. Поред концерта одржаног у ШЦ Плаза, ансамбл је, у оквиру промотивне кампање,
одржао низ различитих активности, првенствено у основним и средњим школама, као и на факултетима
Универзитета у Крагујевцу.

+ Четвртак, 15. фебруар у 1200
Стара скупштина, Крагујевац

Дан државности

— Учешће Певачке групе Студенац на Свечаној академији
поводом Дана државности, Сретења
Као и претходних година, Дан државности обележен је Свечаном академијом одржаном под називом И
Устав...и конштитуција, у простору Старе скупштине. Уметнички програм овогодишње Академије обележили
су наступи Градског хора Лицеум, Певачке групе Студенац, Градског камерног хора Шлезингери, као и игроказ
по драмама Контумац, Ђорђа Милосављевића, и Милош Велики, Маше Стокић, а у режији и адаптацији Саше
Пилиповића.
+ Четвртак, 15. фебруар у 1200
Пешачка зона, Крагујевац

— Учешће Другог ансамбла АФА Светозар Марковић у
програму поводом Светског дана деце оболеле од рака, у
организацији НУРДОР-а
+ Петак, 23. фебруар
Београдски сајам

— Учешће Певачке групе Студенац на Сајму туризма у
Београду, у организацији Градске туристичке организације
Крагујевац

+ Петак, 1. март у 19 00

Галерија Народног музеја Крагујевац

Мартовски концерт
— Певачка група Студенац

На свом мартовском концерту, лепоту традиционалног певачког наслеђа, Певачка група Студенац донела је
на сцену у свом пуном саставу, представивши све чланове како женског тако и мушког састава.
Женска певачка група Студенац основана је 1995. године у оквиру Академског фолклорног ансамбла
Светозар Марковић, Студентског културног центра Крагујевац. Група је наступала и у оквиру ансамбла и
самостално, освајајући бројне награде на концертима и смотрама широм света (Италија, Француска, Мађарска,
Пољска, Чешка, Летонија, Естонија, Турска, Канада, Босна и Херцеговина, Хрватска, Македонија, Грчка и др). Рад
групе обележила су два аудио издања – Извор вода извирала, 1999. године, са песмама из шумадијских крајева
и Далеко смо, Миле, за горама, објављенo 2014. године. Репертоар овог аудио издања осмишљен је тако да
доминирају песме из централне Србије, али су присутни и напеви из других делова Србије и Балкана, као и
карактеристични примери појединих вокалних дијалеката. Међу њима су песме и старијег и новијег певачког
наслеђа, различите жанровске припадности из југоисточне, југозападне и северне Србије. Оба музичка издања
остварена су уз сарадњу са етномузикологом др Сањом Ранковић.
Данас највећи део репертоара чине песме из централне Србије, али се чланице труде да, поред
шумадијског стила певања који им је природно најближи, негују и квалитетно интерпретирају и песме из свих
осталих крајева где живе или су живели Срби.
Од октобра 2015. године започет је рад на формирању Мушке певачке групе Студенац. Група је за врло кратак
период постојања имала низ веома запажених како самосталних тако и заједничких наступа са фолклорним
ансамблом, а све са циљем промовисања и афирмисања нашег традиционалног певачког наслеђа.
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+ Петак, 8. март у 1730
Сала ПМФ-а

— Учешће Дечијег ансамбла АФА Светозар Марковић на
Концерту фолклора, у организацији КУД-а Дукати
+ Субота, 9. март у 1800
Сала ПМФ-а

Сусрети ветерана
— АФА Светозар Марковић

Након учешћа на низу сусрета ветерана широм Србије, али и ван њених граница, Ансамбл ветерана АФА
Светозар Марковић имао је прилику да буде и носилац једне овакве манифестације и да угости 9 ветеранских
ансамбала из различитих градова.
+ Субота, 23. март у 10 00
Хала Језеро

— Учешће Другог ансамбла АФА Светозар Марковић на
манифестацији обележавања 30. годишњице Карате клуба
Раднички
+ Субота, 23. март
Дом војске Краљево

— Учешће Ансамбла ветерана АФА Светозар Марковић на IX
сусретима ветерана фолклора Србије, у организацији КУД-а
Абрашевић, Краљево
+ Субота, 30. март у 20 00
Прва крагујевачка гимназија

— Учешће Певачке групе Студенац на Хуманитарном концерту
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+ Недеља, 7. април у 19 00
Књажевско-српски театар

Свечани концерт фолклора
— АФА Светозар Марковић

Говор игре саздан је од звука, посебности, коришћења експлозивне моћи. Истраживања покрета, организације
и структуре. Смејање нама самима, брзина, претеривање и умањивање, веза између задовољства и напора, и
збир свих лудила, страсти и маште самих играча, до чистог облика.
У свом најбољем тренутку, игра је увек узвишена, чак и онда када је далеко од савршене. Ми се морамо
одупрети конзервативном и конвенционалном схватању које је укорењено у многим облицима играчког
образовања и вежбања, и препустити позицију старих идеја, неким новим и бољим мислима. И никада не
смемо заборавити да помало заиграмо, свакога дана. И увек се морамо сетити да помало заиграмо, свакога
дана… и никада испред огледала.
Охад Нахарин
Као и претходних година, Академски фолклорни ансамбл Светозар Марковић прославио је свој рођендан
на сцени, представљајући публици део играчког и певачког наслеђа наше традиције, а које негује од
давне 1977. године. Више од 4 деценије ансамбл има улогу чувара, али и репрезента игара и песама наше
нематеријалне културне баштине, уносећи у њих, из године у годину, нову енергију нових младих људи који се
придружују ансамблу у остварењу ових важних циљева.
На концерту су се представили извођачки ансамбли, Први, Други и Ансамбл ветерана, Народни оркестар
Светозар Марковић, као и Певачка група Студенац. Гост овогодишњег априлског концерта био је Први ансамбл
Центра за очување традиције и културе ТЕНТ из Обреновца.

+ Субота, 13. април
Дом културе Чачак

— Учешће Ансамбла ветерана АФА Светозар Марковић
на XVI међународном фестивалу фолклора Вечери поред
Западне Мораве, у организацији КУД-а Дукати, Чачак
+ Субота, 4. мај

Спортско-културни центар Обреновац

— Учешће Првог ансамбла АФА Светозар Марковић на
Свечаном концерту фолклора ЦОТК ТЕНТ
+ Субота, 4. мај у 1600
Пешачка зона Крагујевац

— Учешће Другог ансамбла АФА Светозар Марковић на VI
ђурђевданском фолклорном маратону, у организацији ЦЗНТК
Абрашевић
+ Четвртак, 9. мај у 19 00
Хотел Женева Лукс

— Учешће Првог ансамбла АФА Светозар Марковић на
Васкршњем хуманитарном балу, у организацији Кола српских
сестара
+ Субота, 18. мај у 1800
Сала ПМФ-а

— Учешће АФА Светозар Марковић и Певачке групе Студенац
на Концерту пјесама и игара из Шумадије, Војводине,
Републике Српске и Крајине, у организацији Удружења Срба
из Хрватске Никола Тесла

+ Субота, 25. мај
Дом културе Чачак

— Учешће Дечијег ансамбла АФА Светозар Марковић на
Дечијем фестивалу фолклора Опанчићи, ситан вез
+ Петак, 31. мај у 20 00
Сала ПМФ-а

Дечији концерт фолклора
— АФА Светозар Марковић

Као и претходних година, пред сам завршетак сезоне, Академски фолклорни ансамбл Светозар Марковић
представио је своје најмлађе чланове на Дечијем концерту фолклора. Завршни Дечији концерт фолклора
прилика је у којој чланови најмлађих узраста представљају своје знање из области традиционалних игара
стечено током претходне сезоне.
Уз дечије ансамбле, на концерту су се представили и Други извођачки ансамбл, као и подмладак Певачке
групе Студенац и Народни оркестар Светозар Марковић.
+ Субота, 1. јун

Спортско-културни центар Обреновац

— Учешће Ансамбла ветерана АФА Светозар Марковић на
Сусретима ветерана, у организацији Друштва за неговање
традиције и културе Јека
+ Субота, 8. јун
Врњачка Бања

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

+ Недеља, 16. јун у 1200
ШЦ Крагујевац Плаза

— Учешће АФА Светозар Марковић у представљању СКЦ-а на
Плаза фесту
+ Недеља, 23. јун
Дом војске Краљево

— Учешће Првог ансамбла АФА Светозар Марковић на
Свечаном концерту фолклора КУД-а Краљевачка ризница
+ Петак, 28. јун
Наково

Лепо певам, далеко се чује

— Учешће Женске и Мушке певачке групе Студенац на
концерту у организацији КУД-а Извор, Наково
Фестивал фолклора Лепо певам, далеко се чује традиционално се одржава као једна од манифестација
тродневног Видовданског сабора у Накову. Поред фолклорних ансамбала, програм фестивала чине и наступи
певачких група, па су се ове године представиле следеће групе – Певачка група КУД-а Извор, Певачка група
Студенац и Етно-певачка група Царза из Дрвара.
+ 3 – 11. јул

Минтурно, Италија

Sagra delle Regne

— Учешће Првог ансамбла АФА Светозар Марковић на
Међународном фестивалу фолклора
Сваке године Први ансамбл АФА Светозар Марковић учествује на сцени неког од међународних фестивала
фолклора, па је тако ове године био део Међународног фестивала фолклора Sagra delle Regne, који је
одржан у италијанском приморском граду Минтурно, у периоду од 04. до 10. јула. Заправо, фестивал је део
манифестације која се традиционално у овом облику одржава већ пуних 65 година, а представља светковину
жита и жетве, као и религијску светковину посвећену Мадони дела Грације, а у оквиру које се реконструишу
стари сеоски обичаји, одржавају позоришне представе и концерти фолклора. Током 7 дана фестивала,
ансамбл је имао прилику да наступа, не само у Минтурну, већ и у околним градовима – Лауро, Скаури, Спињо,
а централни догађај – процесија у част Мадоне дела Грације, дефиле свих учесника и концерт фолклора
одржани су 07. јула у Минтурну, на тргу Старог града испред средњевековног замка. На фестивалу су се поред
нашег ансамбла, представили и ансамбли из Боливије, Мексика, Русије и бројни италијански ансамбли.
+ 28 – 29. јун
Требиње

Вечери поред Требишњице

— Учешће Другог ансамбла АФА Светозар Марковић на VI
међународном фестивалу фолклора
Други извођачки ансамбл АФА Светозар Марковић ове године је по први пут био учесник Међународног
фестивала фолклора у Требињу. Ово је шесто издање овог фестивала, иначе такмичарског карактера, а
ансамбл СКЦ-а освојио је другу награду.
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+ Недеља, 14. јул у 2030
Књажевско-српски театар

Dance with Indonesia

— Концерт фолклора – Krida Budaya и АФА Светозар Марковић
Студентски културни центар Крагујевац угостио је јединствени фолклорни ансамбл Krida Budaya, из
Индонезије, на заједничком концерту фолклора са Академским фолклорним ансамблом Светозар Марковић.
Претходних година крагујевачка публика имала је прилику да се упозна са плесовима и играма Порторика
и Грузије, а овога лета уживала је у лепоти и сложености егзотичних плесова Индонезије. Обојен бојама и
звуцима ове далеке острвске земље, Крагујевац је поново постао сцена на којој су се сусреле две играчке
традиције и на којој је публика могла да се упозна са разноликошћу светске играчке баштине. Академски
фолклорни ансамбл Светозар Марковић представио је Сплет игара из Шумадије и Врањанску свиту.
Krida Budaya, основан 1983. године под окриљем индонежанског универзитета, један је од најпознатијих и
најуспешнијих индонежанских омладинских ансамбала. Окупља младе људе, како и само име ансамбла каже,
у културној мисији представљања индонежанског традиционалног наслеђа на сценама широм света. И овога
лета Krida Budaya је на свом европском пропутовању, и Крагујевац је био једна од дестинација, поред Румуније,
Босне и Херцеговине, Словачке и Мађарске, на којој је ансамбл наступао као амбасадор индонежанске културе.
Индонежански плесови, којих има преко 3000, осликавају културну и етничку разноликост архипелага који
настањује више од 700 етничких група од којих свака има своје специфичне плесове. Krida Budaya доноси
на сцену део овог богатог играчког наслеђа, најпре представљајући сплетове плесова Јаве и Џакарте. Живи,
динамични плесови који осликавају обичаје индонежанских острва, понекад магијског значења, понекад
заводљивих покрета, понекад славећи радост живота, кроз покрет приповедају историју, али и свакодневни
живот индонежанског архипелага. Целокупни наступ употпуњују сјајни и раскошни костими јарких боја, као и
разнолики реквизити.
Поред традиционалног плеса, Крагујевчани су имали прилику да се упознају и са традиционалном
индонежанском кухињом кроз дегустацију јела која је припремио кувар индонежанске амбасаде.
Вече традиционалне индонежанске кухиње, праћено звуцима и покретима једног од најдинамичнијих
индонежанских плесова под називом Весели цвет, одржано је 13. јула у оквиру Street Art Festivala, који је
Студентски културни центар Крагујевац организовао већ другу годину заредом. Сви заинтересовани имали су
прилику да се придруже и заплешу у ритму Веселог цвета.

+ 15 – 20. јул
Ниш

XII међународни студентски
фестивал фолклора
— Учешће Првог ансамбла АФА Светозар Марковић

По повратку са фестивала фолклора у Италији, а након заједничког концерта са гостима из Индонезије,
ансамблом Krida Budaya, одржаног 14. јула у крагујевачком театру, чланови АФА Светозар Марковић упутили
су се у Ниш, где су на позив организатора, Студентског кулурног центра Ниш, били учесници XII међународног
студентског фестивала фолклора. Фестивал је одржан у периоду од 16. до 20. јула, с тим што је отварању
фестивала претходио концерт академских фолклорних ансамбала Србије и Индонезије одржан 15. јула на
летњој сцени Нишке тврђаве. Нишкој публици су се том приликом представили Академски фолклорни
ансамбл Оро, СКЦ Ниш, Ансамбл народних песама и игара АКУД Соња Маринковић, АФА Светозар Марковић,
СКЦ Крагујевац и Krida Budaya, ансамбл Универзитета у Џакарти. Пуних 6 дана ансамбл је био гост ове планете
у малом, где су се могли чути језици, ритмови и кораци из различитих земаља – Мексика, Русије, Индонезије,
Пољске, Бугарске, Словеније, Северне Македоније и Србије. У оквиру фестивала, ансамбл је наступао и у
Владичином Хану, Књажевцу и Белој Паланци. Завршни концерт фестивала одржан је 20. јула на отвореној
сцени у Парку Светог Саве у Нишу пред неколико хиљада посетилаца.
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+ Субота, 3. август
Ражањ

— Учешће Другог ансамбла АФА Светозар Марковић на
Концерту фолклора, у организацији КУД-а Сава Јеремић
+ Четвртак, 5. септембар у 19 00

Woodland Resort, Крагујевац

— Учешће Првог, Другог ансамбла АФА Светозар Марковић и
Певачке групе Студенац на свечаном отварању Конференције
IRMES 2019, у организацији Факултета инжењерских наука
+ Недеља, 22. септембар
Александровачка Жупа

— Учешће Мушке певачке групе Студенац и Првог ансамбла
АФА Светозар Марковић на Фестивалу фолклора у оквиру 56.
жупске бербе
+ Субота, 29. септембар
Смедеревска Паланка

— Учешће Ансамбла ветерана АФА Светозар Марковић на
Сусретима ветерана
+ Субота, 5. октобар у 1300
Ђачки трг

— Отворена проба АФА Светозар Марковић у оквиру пријема
нових чланова
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+ Субота, 12. октобар
Вински трг, Топола

— Учешће Другог ансамбла АФА Светозар Марковић на 56.
опленачкој берби
+ Петак, 25. октобар у 20 00
Хотел Шумарице, Крагујевац

— Учешће Првог и Другог ансамбла АФА Светозар Марковић
на V међународном конгресу неурохирирга
+ Субота, 26. октобар у 1700

Основна школа Станислав Сремчевић, Крагујевац

— Учешће Првог ансамбла на Свечаном концерту фолклора
КУД-а Дукати
+ Петак, 8. новембар у 1800
Сала ПМФ-а

— Учешће АФА Светозар Марковић и Певачке групе Студенац
на Концерту пјесама и игара, у организацији Удружења Срба
из Хрватске Никола Тесла
+ Субота, 23. новембар у 1200 и 1500
Шумадија сајам

— Учешће Мушке и Женске Певачке групе Студенац и Другог
ансамбла АФА Светозар Марковић на XI међународном сајму
туризма и сеоског туризма

+ Недеља, 24. новембар у 19 00
Књажевско-српски театар

Традиција у покрету 2019
— АФА Светозар Марковић

У данашње време, доба у коме су људске везе и повезаност преузели нова правила, и које нас је довело
до најниже тачке наше способности да се повежемо, игра постаје најтраженија могућност за поновно
успостављање комуникације. Игра нас враћа коренима, у културном смислу, али и у најужем сензибилном,
личном, индивидуалном, све до краја или до срца… А кад се повежемо са собом, кад слушамо свој унутрашњи
ритам, онда смо у стању да успоставимо везу и са другима, и да комуницирамо.
Карима Мансур, играч и кореограф
Академски фолклорни ансамбл Светозар Марковић већ више од четири деценије негује и публици
локалних и светских сцена представља традиционално играчко и певачко наслеђе своје земље. Као и
претходне године, носиоци новембарског концерта били су Први и Други извођачки ансамбл, уз пратњу
Народног оркестра Светозар Марковић. Публика је имала прилику да ужива у разноврсности стила, облика,
мелодија и ношње наших традиционалних игара. И овога пута ансамбл је славио традиционалну игру
као израз универзалног језика разумљивог свима, a самим тим и као драгоцено средство комуникације и
повезивања, те је на концерту угостио Културно-уметничко друштво Краљевачка Ризница.
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+ Субота, 30. новембар

Центар за културу, Смедерево

— Учешће Ансамбла ветерана АФА Светозар Марковић на VI
сусретима ветеранских ансамбала Србије
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+ Недеља, 8. децембар у 19 00
Сала ПМФ-а

Дечији концерт фолклора
— АФА Светозар Марковић

Академски фолклорни ансамбл Светозар Марковић наставио је традицију одржавања децембарског
Дечијег концерта фолклора, на ком су део раскошне и богате ризнице народних игара и песама представили
најмлађи чланови Дечијих ансамбала, Други ансамбл, као и Народни оркестар Светозар Марковић. Кроз
кораке игара и звуке песама, ансамбл чува везу са традицијом и прошлим временима, али истовремено и
гради будућност традиције, чији кључни носиоци јесу управо ови млади људи.
+ Четвртак, 26. децембар

Барокна сала Скупштине града Зрењанина

— Учешће Другог ансамбла АФА Светозар Марковић у
представљању града Крагујевца, у организацији Градске
туристичке организације Крагујевац
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+ Субота, 13. април у 20 00

Свечана сала Прве крагујевачке гимназије

Страдање по Матеју (одломци)
— Концерт

Дело Страдање по Матеју митрополита и композитора Илариона Алфејева јединствено је у традицији
руске духовне музике по томе што је засновано на специфичном споју веома различитих музичких и,
уопште, службених пракси Западне и Источне цркве. У Пасији по Матеју долази до сусрета и интеграције
репрезентативних, широко препознатих елемената западне и источне црквене музике: жанра пасије, облика
фуге, као и руског, односно црквенословенског језика.
Човечанству познат догађај страдања Исуса Христа, описан у Јеванђељима Новог завета, сваком човеку, на
сваком месту, и у свако време, предлаже јеванђелски модел љубави, за темељ аутентичне личности, и њене
аутентичне улоге у свету који је окружује. Жртвоприносна љубав, као време и место нашег сусрета са другима,
јесте покрет ка учешћу у бесмртном.
Казивана кроз форму вокално-инструменталног музичког изражаја, ова библијска прича слушаоцима
омогућава потпуно нову врсту учешћа у њој, у садашњости, и у заједници са савременицима.
И сада, као и тада, једини услов који се ставља пред сваког појединца, јесте срце отворено за сусрет са
другим човеком.
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+ 23 – 25. мај

Инголштат, Немачка

Заједнички концерт

— Омладински хор Инголштата и КПД-а
Након већ два успешно одржана заједничка концерта, у Инголштату 2017. и у Крагујевцу 2018. године,
Крагујевачко певачко друштво и Омладински хор из Инголштата поново су наступили заједно на концерту у
Инголштату, иначе једном од градова побратима нашег града. На овај начин два хора су још једном потврдила
сарадњу и пријатељство започете првим заједничким наступом 2017. године.
Од свог оснивања 1982. године, Омладински камерни хор из Инголштата има за циљ да код младих
људи пробуди интерес 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
примио је бројна признања и награде. Ева Марија Ацерот води овај хор, који данас чини 45 чланова, од 1990.
године.
Крагујевачко певачко друштво се као млад, али професионално веома зрео хор, наметнуо на културној
сцени града као један од најзанимљивијих новитета. Хор оснива група ентузијаста 2014. године и за кратко
време успева да се позиционира на музичкој сцени Србије, освојивши неколико награда у Србији и
иностранству, а од 2017. године постаје део Студентског културног центра Крагујевац. Руководилац хора и један
од оснивача је Ђорђе Цатић, професор солфеђа и теорије музике у Музичкој школи у Крагујевцу.
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+ Петак, 21. јун у 1600

Економски факултет Универзитета у Крагујевцу

— Учешће Крагујевачког певачког друштва на Промоцији
доктора наука
+ Петак, 28. јун

Андрићград, Вишеград

— Учешће Крагујевачког певачког друштва на Видовданским
свечаностима у Андрићграду
+ 10 – 12. јул

Дрвенград, Мећавник

Kustendorf Classic фестивал
— Учешће Крагујевачког певачког друштва

Крагујевачко певачко друштво наступило је, по други пут, на престижном фестивалу класичне музике
Kustendorf Classic, који је обележио своју седму годину постојања.
Хор је наступио трећег дана фестивала на концерту који су одржали вилончелиста Нарек Хакназаријан,
виолиниста Хачатуријан Алмазијан и баритон Ефима Заваљни, у пратњи Јужносахалинског оркестра, а под
диригентском палицом Тиграна Хакназарјана.
+ Петак, 20. септембар у 20 00
Књажевско-српски театар

— Учешће Крагујевачког певачког друштва у реализацији
концерта Brandenburg concerto No3, Cantatas BWV4, BWV12 –
J. S. Bach, у организацији Крагујевачког оркестра и Opera Nova
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+ Недеља, 20. октобар у 20 00
Музеј 21. октобар

Октобарске музичке свечаности

— Учешће Крагујевачког певачког друштва на манифестацији
Бдење, у оквиру Октобарских музичких свечаности, ОКТОХ
Као и претходних година, Крагујевачко певачко друштво било је учесник је манифестације Бдење, која се од
2006. године одржава у оквиру Октобарских музичких свечаности сваког 20. октобра, у знак сећања на задњу
ноћ грађана Крагујевца пред стрељање. Хор ће извести одломке дела руске духовне музике – Страдање по
Матеју, аутора митрополита Илариона Алфејева.
Концерту Крагујевачког певачког друштва претходиће представљање поеме Поуке из Шуме, Александра
Шурбатовића, која ће 21. октобра бити изведена на манифестацији Велики школски час. Такође, биће отворена
и изложба јубиларног 20. међународног салона антиратне карикатуре Крагујевац 2019.
+ Четвртак, 24. октобар у 1930

Медицински факултет Универзитета у Крагујевцу

— Учешће Крагујевачког певачког друштва на
V међународном конгресу неурохирурга
+ Недеља, 10. новембар
Нови Сад

— Учешће Крагујевачког певачког друштва на Вечери хорске
музике, у организацији Културно-уметничког друштва Светозар
Марковић
+ Уторак, 24. децембар у 20 00

Свечана сала Прве крагујевачке гимназије

5 година КПД-а

— Концерт

Крагујевачко певачко друштво ове године обележило је пет година постојања, а свој 5. рођендан хор је
прославио на концерту заједно са пријатељима, сарадницима и својим суграђанима.
Концерт је представљао својеврстан осврт на програм хора изграђен током претходних 5 година, а публика
је била у прилици да чује део композиција које су обележиле наступе и концерте КПД-а у Крагујевцу, али и на
гостовањима у земљи и ван ње.

246

програм+

образовни

+ Понедељак, 18. март у 1645
Контакт галерија СКЦ-а

Холокауст у Фуги бечког писца
Пола Селана
— Oтворени час

Ученици трећег разреда Музичке школе др Милоје Милојевић и ученици седмог и осмог разреда ОШ
Јован Поповић реализовали су отворени час са намером одржавања сећања на Холокауст.
Овај отворени час одржан је у Контакт галерији СКЦ-а. Представљао је интегративни приступ теми, а
осмишљен је као синтеза наставних предмета, контракпункт, српски језик и књижевност и немачки језик.
Применом ИКТ метода (информационо-комуникационих технологија) у савременој настави ученицима је
приближена тема Холокауста као систематског геноцида над различитим групама људи током другог светског
рата. Ученици су имали прилику да се упознају са делом бечког писца Пола Селана који је, инспирисан овом
темом, створио страшну и прелепу песму Фуга смрти, која описује нељудске и сурове околности и патње.
Циљ овог отвореног часа био је оснаживање и едукација младих у борби против антисемитизма,
нетолеранције сваког вида, агресије и предрасуда.
Међупредметне компетенције које овакав приступ испуњава тичу се: вештина за живот у демократском
друштву (сећање на Холокауст) естетска (тумачење и анализа уметничког дела), вештина комуникације (јавно
излагање), вештина сарадње (тимски рад), вештина за целоживотно учење (метакогниција).
Посебност овог јавног часа чинило је представљање теме Холокауста из више углова: књижевност –
тумачење књижевног дела са разумевањем његових жанровских карактеристика, тумачење музичког дела
– музички облик фуге, књижевноисторијски контекст – ратна књижевност, и немачки језик – представљање
биографије аутора и читање Фуге смрти у оригиналу, на немачком језику.
Излагање ученика било је праћено музичким наступом студента ФИЛУМ-а, као и мултимедијалним
презентацијама и веб алатима за проверу и утврђивање усвојеног градива које је реализовано у виду квиз
питања на која су ученици одговарали путем паметних телефона.

+ Четвртак, 04. април у 20 00
Контакт галерија СКЦ-а

FILUM Chit-Chat

— Представљање студената Катедре за немачки језик и
књижевност
Студентски културни центар Крагујевац организовао је промоцију катедри Филолошко-уметничког факултета
у оквиру циклуса разговора FILUM Chit-Chat, које смо водили на различитим светским језицима. Овога пута
представили су се студенти германистике са својим Академским позориштем, које званично постоји већ седам
година, а чији су темељи постављени још у самом зачетку Катедре за германистику у Крагујевцу.
У овиру овог програма открили смо постанак, развој, делатности и научне оквире овог позоришта које се
бави позоришном педагогијом.
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+ Среда, 24. април у 1800
Контакт галерија СКЦ-а

CLIL – Мост између
свих образовних циклуса
— Трибина

CLIL (Content Integrated Learning) је модел наставе који обједињује подучавање наставног предмета и страног
језика, где се нејезички садржаји изучавају на страном језику.
У овим програмима страни језик је средство за предметну наставу нејезичких садржаја, а специфичности
CLIL наставе у односу на традиционалну састоје се и у посебним педагошким, психолошким и методичким
средствима: централни положај ученика, интерактивна настава, подршка у учењу, наставник–ученик, ученик–
ученик, други извор, посредничка улога наставника који помаже ученику у когнитивним подстицајима у оквиру
појединачне зоне проксималног развоја, развој рецептивних вештина итд.
Као један од видова примене политике Савета Европе о учењу страних језика, двојезична настава развија се
и у Србији од школске 2004/05. године.
У намери да успоставимо квалитетну размену добре праксе у домену CLIL метода, реализовали смо
трибину CLIL – мост између свих образовних циклуса. Осим представљања готових модела заснованих
на вишегодишњој пракси едукатора и професора језика, било је речи и о могућностима примене истог у
савременом, актуелном методичком тренутку.
+ Четвртак, 25. април у 1800
Контакт галерија СКЦ-а

FILUM Chit-Chat

— Представљање студената
Катедре за италијански језик и књижевност
Студентски културни центар Крагујевац организовао је промоцију Катедре за италијански језик и
књижевност Филолошко-уметничког факултета, у оквиру које су заинтересовани имали прилику да се кроз
разговор са студентима и наставним особљем Катедре упознају са начином уписа, програмом и структуром
студија, могућностима усавршавања током студија и перспективама након дипломирања.
+ Среда, 08. мај у 1800
Контакт галерија СКЦ-а

FILUM Chit-Chat

— Представљање студената
Катедре за француски језик и књижевност
Студентски културни центар Крагујевац заједно са Катедром за француски језик и књижевност ФИЛУМ-а
приредио је вече забаве, смеха и награда
Присутни су имали прилику да ћаскају на француском уз кафу и чај. Заједно смо одговарали на питања из
Quiz français.
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+ Четвртак, 16. мај у 2100
Контакт галерија СКЦ-а

FILUM Chit-Chat

— Представљање студената Катедре за енглески језик и
књижевност
Посетиоцима Студентског културног центра се, по први пут, представио факултетски рок састав Fillumination
(смер eнглески језик и књижевност), који је изводио хитове енглеске популарне музике уз одабрану поезију из
светског канона.
Овај састав је спојио неспојиво и обезбедио невероватан провод уз хитове поп, рок, метал и кантри музике,
а публика је уживала у невероватном проводу.
+ Петак, 17. мај у 20 00
Контакт галерија СКЦ-а

FILUM Chit-Chat

— Представљање студената
Катедре за српски језик и књижевност
Посетиоци су имали прилике да сазнају зашто су студије српског језика и књижевности на ФИЛУМ-у
јединственe.
Студенти и наставници су публици разјаснили језичке недоумице, упознали их са примењеном
лингвистиком, занимљивостима из српске књижевности и културе, а реализоване су и едукативне игре,
креативна дружења са наставницима и студентима и друге активности.
+ Среда, 29. мај у 1800
Контакт галерија СКЦ-а

FILUM Chit-Chat

— Представљање студената
Катедре за шпански језик и књижевност
Да ли сте знали да је Шпанија једна од европских земаља са највећим бројем нерадних дана, да је Чупа-чупс
шпански изум, а да је шпански језик најбржи на свету?
На овом програму имали смо прилику да упознамо Катедру за шпански језик и књижевност, са Филолошкоуметничког факултета, кроз дружење будућих и садашњих студената са наставницима и сарадницима: пили
смо сангрију, правили пињату и славили шпанску културу.

+ Четвртак, 3, 10. 17. октобар у 2100
Контакт галерија СКЦ-а

Савремена британска култура,
уметност, друштво
— Вече британске културе са студентима ФИЛУМ-а

Овом приликом реализован је јавни час – дискусија на задату тему и другачији приступ студирању
књижевности – социјални, географски, економски и други фактори који креирају уметност и друштво у целини.

+ Четвртак, 31.октобар у 1930
Контакт галерија СКЦ-а

Halloween Party
— Упознавање са празником

Дружили смо се, правили фењере од бундеве (Jack`o Lantern), страшне цртеже и декорације, учили песмице,
играли квиз знања, изабрали најстрашнији костим и упознали се са традицијом празника Ноћ Вештица
(Halloween).
У програму су учествовали ученици нижих разреда Основне школе Радоје Домановић, као и ђаци
из програма English Access Microscholarship, који је под покровитељством Амeричке амбасаде и удружења
професора Енглеског језика ЕЛТА.

+ Среда, 13. новембар у 19 00
Контакт галерија СКЦ-а

Француска фабрика укуса
— Отворени час

Bienvenue à la Fabrique des Goûts Français!
У оквиру овог програма упознали смо се са традицијом и културом Француске кроз француску музику. Учили
смо да спремамо француске специјалитете и пробали нека од традиционалних француских јела, заједно играли
квиз знања на француском језику и уживали у маскенбалу.
У програму су учествовали ученици нижих разреда Основне школе Мома Станојловић, као и ђаци Прве
крагујевачке гимназије, студенти ФИЛУМ-а, Катедре за француски језик и књижевност.
Програм је реализован на српском и француском језику.

+ 2, 4, 11. и 12. децембар у 20 00
Контакт галерија СКЦ-а

Сервантес на точковима
— Путујући биоскоп шпанског филма
Марија (и сви остали) – Нели Регера, 2016, Шпанија, 96 минута
На размени – Елена Мартин, 2017, Шпанија, 96 минута
Мама – Филип Вон Хисенховен, 2017, Колумбија, 80 минута
Папири на ветру – Хуан Таратуто, 2015, Аргентина, 100 минута
Сервантес на точковима представља путујући биоскоп хиспанског филма и ово су биле пројекције два шпанска, једног
аргентинског и једног колумбијског филма.
Овај програм реализован је у сарадњи института Сервантес, Катедре за шпански језик и књижевност Филолошкоуметничког факултета и СКЦ-а. Упознали смо шпанску и латиноамеричку кинематографију, а преко ње и савремено шпанско
и латиноамеричко друштво, живот и културу. Пројекције филмова пратиле су и кратке презентације и разговор о темама које
филмови покрећу.

+ Среда, 25. децембар у 2100
Контакт галерија СКЦ-а

Fillumination − A Christmas Miracle
— Kонцерт и глумачки перформанс

Fillumination је припремио новогодишњи програм који се састојао из концерта и глумачког перформанса.
Поред традиционалних Божићних песама и незаборавних хитова различитих жанрова на енглеском језику, овај
студентски рок састав Катедре за енглески језик и књижевност ФИЛУМ-а извео је и кратку представу базирану
на Божићној песми (A Christmas Carol), делу енглеског писца Чарлса Дикенса.
Као и до сад, Fillumination нам је обезбедио смех, добар провод и мноштво изненађења.

+ Четвртак, 26. децембар у 20 00
Контакт галерија СКЦ-а

Моћ фантастике
— Књижевно вече

Студентски културни центар организовао је разговор о књижевној фантастици поводом недавно објављене студије Моћ
фантастике, ауторке Драгане Бошковић, која истражује фантастичнe проседе у прозним и драмским остварењима писаца
српског реализма. Овај догађај је реализован као интерактиван разговор са публиком, јер је, поред ауторке, учествовао и проф.
др Сава Дамјанов, универзитетски професор, историчар и теоретичар књижевности, добро познат по својим истраживањима
српске књижевне фантастике, као и по њеном афирмисању. Разговор са гостима водила је доц. др Јасмина Теодоровић.
Гости су нам пружили увид не само у теорију, дефиницију и типологију фантастике, него и разговарали о најзначајнијим
остварењима светске и српске фантастике, као својеврстан позив на ново читање традиције.
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+

издаваштво

Монографија

Драган Пешић – Фотографије – Мирослав Карић, Ђорђе Одановић и Иван Арсенијевић

Едиција Првенац – 18. коло
Песник, апаш и профет (Сан у екстази Раке Драинца) – Mарија Пејин
Изгледате ми срећни – Марко Јуришић
Црна – Ана Радуловић

Prvi CD

Негде далеко – Бас и стега
Dusk of monorhythm – Thrill Seeking Polymers
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и техничке реализације+

сарадње

+ Недеља, 27. јануар
Сала ПМФ-а

— Техничка реализација представе,
Ученички парламент Економске школе
+ Петак, 22. март

Контакт галерија СКЦ-а

— Техничка реализација мaнифестације Месец франкофоније,
Катедра за француски језик и књижевност
+ Петак, 19. април
Студентски центар

— Техничка реализација, Клуб Студент
+ Понедељак, 22. април
Сала ПМФ-а

— Техничка реализација представе, Драмска секција ПМФ-а
+ Уторак, 23. април
Сала ПМФ-а

— Техничка реализација представе Она,
Драмска секција Прве крагујевачке гимназије
+ 24, 27. август
Велики парк

— Техничка реализација Спортских дана и Парламентаријаде,
Ђачки парламенти гимназија из Београда, Новог Сада, Ниша
и Крагујевца
+ Субота, 12. октобар
Добрача

— Техничка реализација манифестације Миленини извори
+ Уторак, 22. октобар

Прва крагујевачка гимназија

— Техничка реализација концерта, Ансамбл Студио 6
+ Понедељак, 25. новембар
Контакт галерија СКЦ-а

— Манифестација Дани културе – Изложба студената
уметничких факултета и академија, студенти Ликовне и
примењене уметности
+ Субота, 30. новембар
Контакт галерија СКЦ-а

— Техничка реализација промоције Школе гитаре
Аcoustica

+ Субота, 30. новембар
Контакт галерија СКЦ-а

— Манифестација Дани културе – концерт Гудачког квартета
Arcobaleno string quartet, студенти ФИЛУМ-а
+ Субота, 30. новембар
Контакт галерија СКЦ-а

— Манифестација Дани културе – концерт Гудачког квартета
Arcobaleno string quartet, студенти ФИЛУМ-а
+ Среда, 4. децембар
Контакт галерија СКЦ-а

— Манифестација Дани културе – Култура хране и пића,
студенти ФИЛУМ-а
+ Четвртак, 5. децембар
Контакт галерија СКЦ-а

— Манифестација Дани културе – затварање и додела
захвалница, студенти ФИЛУМ-а
+ Субота, 7. децембар
Контакт галерија СКЦ-а

— Техничка реализација представе К.Р.Е.М.А., Академско
позориште студената германистике
+ Уторак, 10. децембар
Сала ПМФ-а

— Техничка реализација Stand up програма,
Удружење грађана Видо
+ Уторак, 17. децембар
Контакт галерија СКЦ-а

— Представљање МАНЕК-а, годишњака Независне културне
сцене Србије
+ Понедељак, 23. децембар
Сала ПМФ-а

— Техничка реализација представе Хејтуј хејт, Ученички
парламент Економске школе
+ Уторак, 24. децембар
Сала ПМФ-а

— Техничка реализација представе Три боје дуге, Драмска
секција ПМФ-а
+ Среда, 25. децембар
Сала ПМФ-а

— Техничка реализација дечије представе, Предшколска
установа Шумска бајка
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Н А Г РА Д Е

Награде Студентског културног центра Крагујевац
•

Награда за допринос развоју културе и туризма у Крагујевцу, додељена од стране Градске туристичке
организације Крагујевац

Награде Академског позоришта СКЦ Крагујевац
На Међународном студентском позоришном фестивалу УРБАН ФЕСТ, Ниш
•
Награда Наиса за најбољу главну мушку улогу – Илија Ивановић за улогу госпдина Тота
•
Награда Наиса за најбољу епизодну женску улогу – Јулија Вучковић за улогу Агике Тот
На Интернационалном театарском фестивалу ИНТЕФ, Мишар, Шабац
•
Награда Ана Милановић, за најбољу епизодну женску улогу, према одлуци Стручног жирија – Јулија
Вучковић за улогу Агике Тот
•
Награда за најбољу епизодну женску улогу, према одлуци Жирија учесника – Јулија Вучковић за улогу
Агике Тот
На XV глумачким свечаностима Миливојев штап и шешир, Пожаревац
•
Награда за глумца вечери, реплика штапа Миливоја Живановића − Илија Ивановић за улогу Едуарда
Сама
•
Награда за сликовито приказан лик − Алекса Свиларов за улогу фирера
Награде Књижевне радионице СКрЦ
На сусретима под називом Раскршћа, у организацији библиотеке Слово, Лапово
•
Награда за песму − Горан Кумрић
•
Похвала − Оливера Марковић
На Рајићевим песничким сусретима, Алексинац
•
Прва награда за најбољег младог песника − Жељко Јовановић
•
Прва награда за најбољу песму на савремене теме − Горан Кумрић
На манифестацији Ђурђевдански венац, у организацији ЦЗНТК Абрашевић, Крагујевац
•
Награда публике − Ивана Ђокић
•
Похвала жирија − Олга Драгаш
Награде Академског фолклорног ансамбла Светозар Марковић
На Међународном фестивалу фолклора Вечери поред Требишњице
•
Друга награда – Други извођачки ансамбл
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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
Ана Штрбац – образовни програм
Организатор програма
Гордана Комарица
Техника
Милан Петровић
Саша Николић
Бојан Младеновић
Милош Беслаћ
Александар Јанковић
Филип Стојковић
Борис Лепојевић
Милош Дашић
Дизајн
Владимир Јерковић
Лектура
Јелена Крстић

skckg.com

