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Чињеница је да су све нас нове околности у протеклој години погодиле, али и то да су донеле један додатни 
простор за унутрашње преиспитивање и тежње ка унапређивању система функционисања, избора садржаја и 
понуде публици. 

Услед промена у начину свакодневног функционисања, било је потребно пронаћи нов модел који ће 
задовољити потребе за културним, уметничким и сличним садржајима. Многе установе одговор су пронашле у 
интензивнијем коришћењу разних платформи, па је тако појам онлајн умногоме обележио протеклу годину и 
у области културе. Манифестације и програми су у целини или делимично пресељени у виртуелни свет, те су 
културне установе своје садржаје почеле емитовати на нове могуће, расположиве начине.

Новонасталу ситуацију схватили смо као изазов и променили фокус размишљања о пласирању програма. 
Велики део програма изместили смо у онлајн сферу захваљујући разноликим платформама, али смо у 
прилагођавању новонасталој ситуацији отишли и корак даље. Почетком јесени започели смо припрему снимања 
нове емисије у сопственој продукцији – СКЦ Кварт, која за циљ има представљање дела и остварења како 
афирмисаних тако и младих аутора и уметника. Аутори емисија, иначе уредници програма СКЦ-а, потрудили 
су се да осмисле актуелне и занимљиве теме као и да ангажују респектабилне ауторе и актере културне и 
уметничке сцене за учешће у овим емисијама. СКЦ Кварт је емисија телевизијског формата, а њено емитовање 
планирано је за почетак 2021. године на Радио-телевизији Крагујевац, као и на каналима и мрежама Студентског 
културног центра. Снимљено је 10 емисија које обухватају разне области уметности, културе и образовања, 
претежно намењених младима, али и широј публици, а планирано је да се овај вид продукције задржи и усвоји као 
нов модел рада и убудуће.

Редовни програми и фестивали такође су емитовани онлајн. Покушали смо да ипак иновирамо програм па смо 
у оквиру промоције музичког фестивала Estam WMF покренули и подкаст емисију која се емитује сваке недеље 
на Mixcloud платформи и путем друштвених мрежа проналази свој пут до слушалаца. 

Рад свих секција СКЦ-а – књижевне радионице, академског позоришта, фолклорног ансамбла, хора – такође 
је био прилагођен новонасталим околностима, што је подразумевало и умањен број активности и проба у 
односу на редовне услове функционисања. Међутим, овај недостатак секције су надоместиле бројним онлајн 
активностима, попут онлајн разговора и сусрета, промотивних видео-спотова у склопу кампање #будиодговоран, 
организовања низа онлајн курсева, радионица и вебинара. 

Атрактивним маркетиншким решењима, дизајном, а пре свега интерактивним односом са публиком, 
повећан је број пратилаца и публике, о чему говори како статистика тако и активан однос наше публике према 
садржајима које емитујемо.

У Крагујевцу, 
јануар 2021. године  

Ивана Мараш Јовановић
директор Студентског културног центра Крагујевац
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+ Понедељак, 20. jануар у 2200

Контакт галерија СКЦ

Kвартет Иве Пауновић  
— Jazz Monday

Први Jazz Monday у овој години почиње звуком џез стандарда у извођењу квартета младе крагујевачке 
певачице Иве Пауновић. Остатак квартета чине Аца Пејчић на клавиру, Иван Станковић на контрабасу и Саша 
Ранковић на бубњевима.
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+ Понедељак, 3. фебруар у 2200

Контакт галерија СКЦ

Jazzmo Trio 
— Jazz Monday

Jazzmo Trio настао је 2008. године у Крушевцу. На њиховом репертоару је колаж џипси и џез стандарда, као и 
ауторске композиције у сличном маниру. Од настанка, овај бенд често свира по Србији, а од значајнијих концерата 
издвајају наступе са Нишвил фестивала на коме су учествовали више пута. Састав Jazzmo Trio чине:

Ненад Милошевић (гитара), Никола Милошевић (контрабас) и Вукашин Симић (хармоника).
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+ Уторак, 4. фебруар у 2100

Сала ПМФ
+ Среда, 29. април у 2100

Радио-телевизија Крагујевац

Еклектик Оркестра 
— Концерт

Ансамбл Еклектик Оркестра промотивним концертом представио је крагујевачкој публици свој први албум 
под називом The Gathering. 

Еклектик Оркестра је пројекат који је настао у октобру 2018. при Студентском културном центру у Крагујевцу, 
поводом двестогодишњице модерне престонице Србије. Оформљен је са циљем оплемењивања уметничког 
садржаја града, ширења музичке сцене, колаборације и едукације.

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

Када је у питању репертоар, концепт еклектике је и ту присутан те је музичка палета овог састава широка. 
Они изводе ауторске композиције локалних музичара које у сржи носе традицију Балкана, попут народних 
мелодија и непарних ритмова, све то кроз хармонске боје џеза. Својим првим издањем они приказују world 
music страну њиховог стваралаштва.

Еклектик Оркестра су: Ива Пауновић (виолина), Љубица Грбовић (виола), Андреј Алексић (контрабас), 
Мина Цветковић (флаута и пиколо), Јелена Бранковић (флаута), Никола Цветковић (труба), Иван Ћириловић 
(гитара), Катарина Петровић (клавир), Немања Ристовић (бас), Саша Ранковић (бубањ), Давид Армуш (удараљке: 
бонгоси, тарабука, кахон), Стојан Арсић (удараљке и ефекти), Аца Пејчић (кавал, тенор и сопран сакс, металофон, 
клавијатуре).
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+ Уторак, 18. фебруар у 2200

Контакт галерија СКЦ

Duo VasioniX 
— Jazz Monday

Локални дуо врсних музичара који кроз разне бендове и пројекте већ тринаест година успешно сарађује. Уз 
помоћ својих инструмената и мало технологије овај двојац импровизује, користећи се њима добро познатим 
музичким формама и ритмичким заврзламама.

Duo VasioniX чине: Саша Ранковић (бубањ и компјутер), Аца Пејчић (клавијатуре, саксофон и кавал).
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+ Субота, 29. фебруар у 2200

Контакт галерија СКЦ

The Cyclist Conspiracy + Crno dete  
— Концерт

The Cyclist Conspiracy, the (Anti) World Orchestra је музичка испостава Мале браће посвећена 
Мистеријама последњег доба. Својевремено зачет као неформални пројекат у оквиру, сада већ непостојећег, 
Друштва за развој алхемијских студија Васко Попа, данас је дугосвирајућа трупа састављена од десетак 
мушких и женских душа. Иако у себи спаја музичке утицаје из најразличитијих делова света, оркестар се 
труди да избегне површни, новодобни еклектицизам и да сву своју креативну енергију усмерава ка синтези 
претпостављених елемената. Било да су у питању Византијско царство или тајни номадски путеви пустиње, 
чађава крчма препуна мангаса и раскалашних жена или степа са небом само за шамана, психоделични или 
turcke rock, Блиски или Далеки исток, путовања на која бициклисти одлазе, никако не представљају потрагу за 
срцем овог света. Понекад, она се указују као симболична потрага за Константинопољем, срцем цикличног 
царства Византије, али она су увек потрага за срцем једине праве светлости – Агапе.

За сада трупа иза себе има три средњесвирајућа издања, A Night at Café Constantinople (Balkanosapiens 
Recordingz 2016), настао у сарадњи са Кирја Катерином, чувеном солунском првакињом ребетика и народне 
песме, Mashallah Plan: Virility (Trashmouth Records 2016), као прво психоделично поглавље пустињске саге о 
потрази за истинском духовношћу и El Beso De la Muerte (Inverted Spectrum Records, 2019), синематични еп 
инспирисан Апокалипсом. Бициклисти су имали бројне наступе по земљи и региону, а тренутно раде на свом 
новом издању чији је радни назив Back to the Hermetics and Martial Arts.

Црно дете је турбо-рок-панк-џез трио из Београда. Њихова музика је спој слободне импровизације и 
компонованих песама (и инструментала), базираних на традицији ноиза и психоделичног рока, уз елементе 
сурфа, панка и џеза, а све зачињено блискоисточним и балканским орнаментима. Црно дете почиње са 
радом 2010. године као соло пројекат гитаристе Дамјана Бркића (Клопка за пионира, The Cyclist Conspiracy). 
Група постаје дуо 2012. када се Милан Букејловић (Петрол, Вирвел, Трико) придружује на бубњевима. 
Од 2018. састав је појачан саксофоном који свира Томислав Марјановић Рале (The Cyclist Conspiracy). До 
сада су објавили три албума компоноване музике: Riffs (2012), Џевад (2014), Златне ствари (2016) и један 
импровизовани живи албум, Непоновљиво (2017).

М У З И Ч К И  П Р О Г РА М

+ Субота, 29. фебруар у 1400

Контакт галерија СКЦ

Acoustica 
— Интерни час гитаре 

Школа класичне и модерне гитаре за децу и одрасле Acoustica Kragujevac одржала је интерни час својих 
ученика. Ученици у класама професора Николе Миловановића, Луке Миркоња и Тине Миркоњ публици су 
представили програм који су спремали од почетка школске године. На репертоару су била дела из класичног 
музичког програма, као и гитарске обраде хитова популарне музике.
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+ Понедељак, 2. март у 2200

Контакт галерија СКЦ

Hypnotunez  
— Jazz Monday 

Специфичан састав из Украјине који постоји од 2013. године, а иза себе има четири студијска издања. 
Hypnotunez доноси фантастичну концертну енергију кроз комбинацију свинга, џеза и других ретро елемената 
извођених са рок и панк снагом и спонтаношћу. Класичан биг банд сет инструмената, који укључује контрабас, 
тромбон и баритон саксофон, спојен са прљавим андерграунд звуком, има моћ да натера све присутне на плес!

Бенд чине: Gera The Nurpo Louidze (вокал, контрабас), Yuriu Bikabaev (гитара), Dmitru Vcherashnuk (бубњеви), 
Timur Akhtamov (саксофон), Anton Gnatenko (баритон саксофон).

М У З И Ч К И  П Р О Г РА М
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+ Понедељак, 30. март у 2100

YouТube канал СКЦ
+ Среда, 16. децембар у 2000

Радио-телевизија Крагујевац

Boris Kovač New Ritual Quartet 
— Концерт

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 стереотипима, 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.



+ Понедељак, 6. април у 2100

YouТube канал СКЦ
+ Среда, 8. април у 2100 и cреда, 23. децембар у 2000

Радио-телевизија Крагујевац

Елина Дуни Трио  
— Концерт
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Елина Дуни – 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, а у Крагујевцу наступа у саставу са једном од најперспективнијих звезда 
лондонске џез сцене - гитаристом Робом Луфтом, као и акордеонистом Гентом Рушијем.

М У З И Ч К И  П Р О Г РА М
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+ Понедељак, 13. април у 2100

YouТube канал СКЦ
+ Среда, 15. април у 2100 и cреда, 30. децембар у 2000 

Радио-телевизија Крагујевац

Fatima Spar Quintet 
— Концерт

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 WОМЕX-а, 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.



+ Понедељак, 20. април у 2100

YouТube канал СКЦ
+ Среда, 22. април у 2100

Радио-телевизија Крагујевац

Syrinx 
— Концерт
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Ансамбл Syrinx је млади пројекат који чине врсни музичари из Србије – Аца Пејчић (саксофон, кавал, 
синтови), Павле Попов (бас и гитара) и Том Феђа Франклин (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, 
има јак ослонац на традиционалну музику нашег поднебља, као и упливе америчког џеза и „нове” електронске 
музике. Њихов сет је у великој мери спој хипнотишуће електронске и балканске народне музике.

М У З И Ч К И  П Р О Г РА М
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+ Четвртак, 23. април у 2100

YouТube канал СКЦ
+ Среда, 30. септембар у 2100

Радио-телевизија Крагујевац

Ана Ћурчин 
— Концерт

Ана Ћурчин је кантауторка рођена у Багдаду, одрасла у Москви, а данас живи и ради у Београду. Њена 
музика је нежна и моћна, тиха и мелодична, бучна и ритмична, обједињује инди рок и фолк, кокетира са 
блузом и амбијенталном музиком. Ана активно наступа од децембра 2012. године, а њену музику публика 
је уживо могла да чује у Србији, региону и широм Европе. У јануару 2016. године Ана Ћурчин објавила је 
свој први студијски албум под називом Sketches of Belonging. У октобру 2016. године је заједно са бендом 
Stray Dogg одржала концерт у Сава Центру, а 2017. су заједно наступали на Exit фестивалу. Почетком 2018. са 
бендом у саставу Горан Антовић (клавијатуре), Марко Цветковић (бас) и Марко Бенини (бубњеви) учествује на 
фестивалу Eurosonic Noorderslag, у Холандији, након чега настају Ana & The Changes. Уз најпозивитније критике 
у домаћим, регионалним и светским медијима, Ana & The Changes су одржали бројне концерте у Србији и 
региону током 2018. године, а у октобру и у Културном центру Србије у Паризу. На јесен 2019. објавили су 
нови албум под насловом Differences. Поред рада у бенду, Ана Ћурчин компонује и изводи музику за филм 
и позориште, а њени аранжмани традиционалних песама попут Ластавице, ласто и Ој, Савице привукли су 
пажњу публике широм региона.
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+ Понедељак, 11. мај у 2100

YouТube канал СКЦ
+ Среда, 13. мај у 2100

Радио-телевизија Крагујевац

Barcelona Gipsy Klezmer Orchestra 
— Концерт

Barcelona Gipsy Klezmer Orchestra (BGKO) је убрзо по свом оснивању почела да одушевљава публику широм 
Европе својим срчаним и изненађујућим наступима и интерпретацијом традиционалне ромске и клезмер 
музике из источне Европе. БГКО је интернационални састав из Барселоне познат по истраживању музичких 
корена као и стварању врло упечатљивог сопственог стила.

БГКО је састављен од шест музичара из различитих земаља у формацији глас, кларинет, контрабас, 
хармоника, гитара, удараљке. Музичари из Француске, Италије, Србије, Индије, Грчке и Шпаније су се скупили 
у Барселони и направили састав посвећен балканској музици на један врло карактеристичан начин. Њихов 
стил је инспирисан клезмером, jazz manouch-ом, ромском музиком, али и истраживањем заборављених 
стилова, необичних ритмова и музичких боја из предела широм источне Европе. Уз сав тај опус, посебан 
карактер им је дала иснпиративна и богата сцена Барселоне, од јужноамеричких мелодија, традиционалне 
каталонске музике и медитеранских стилова па све до блуз и џез  музике.

По издавању свог првог диска IMBARCА, 2014. године, БГКО је направио велику европску турнеју наступајући 
у престижним концертним дворанама и захваљујући томе постао један од најактивнијих интернационалних 
састава у Барселони. Освојили су јако пуно фанова широм света и изненађујуће брзо доспели на странице 
многих шпанских и италијанских новина.

БГКО чине: Робиндро Николић (Србија–Индија; кларинет, бас кларинет), Mattia Schirosa (Италија; хармоника), 
Иван Ковачевић (Србија; контрабас), Julien Chanal (Француска; гитара), Stelios Togias (Грчка; перкусије) и Sandra 
Sangiao (Шпанија; глас).
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+ Понедељак, 18. мај у 2100

YouТube канал СКЦ
+ Среда, 20. мај у 2100

Радио-телевизија Крагујевац

ВИС Лимунада 
— Концерт

ВИС Лимунада плови кроз период касних педесетих и раних шездесетих година XX века. Наступима 
оживљава атмосферу европских фестивала и ривијера, овековечену филмовима попут La Dolce Vita, Bonjour 
Tistesse и Љубав и мода. Узбуђење шлагер, ране рок и бит музике прожима мелодраматичност омладинских 
игранки. Комбиновањем жанрова и певањем на разним језицима своје музичко опредељене назива Стари вал.

Стари вал, доба када су свирали оркестри, а бендови тек настајали, музичари и публика одевали су 
елегантне хаљине и одела, а изводиле су се нумере уместо песама. На европским и светским фестивалима и 
ривијерама одјекивали су снажни али нежни звуци интернационалне забавне музике у настајању.

Понесена снагом нових технолошких достигнућа: техниколор филмова, трансконтиненталних радио и 
телевизијских преноса, суперсоничних летова и свемирских програма, широм света стварала се универзална 
култура. Одликовали су је звуци који су у себи обједињавали меланхоличну нежност салонске музике 
зачињене елегантном декаденцијом боемских забава.

Тај моменат крајем педесетих и почетком шездесетих година XX века обележио је чудесни спој 
префињености и разузданости, вредности и баналности и можда наивне, али поштовања вредне вере у 
боље сутра. ВИС Лимунада, без носталгије али са жаром, преноси ту енергију, која не губи на вредности чак и 
у светлу сложених противуречности које су уследиле.

ВИС Лимунада није појава која нас враћа у прошлост већ радије говори о ономе што се догађа данас. Као 
што је мода педесетих оживљавала култ младости, дружења и љубави, они се опиру усамљеничком стилу 
живота у капиталистичком свету. У њиховој музици стихијски провејава атмосфера Бунтовника без разлога 
помешана са љубавном чежњом. Обрада Shakin’ all over названа Громови у глави маестрално комбинује сурф 
гитару са текстом који описује љубав као талас који се ковитла у олуји. У овој и сличним песмама ВИС 
Лимунада показује да није неки шалала бенд који пева о месецу и летњим авантурама већ љубавне таласе 
претвара у експлозовне осцилације које комешају наша чула. У мисији спајања младалачких игранки и кабареа 
са концертима озбиљне музике, ВИС Лимунада посеже за великим рокенрол хитовима који су испитивали 
снагу девојачког вриска попут песама раних Битлса Devil in her heart, Crying waiting hoping, Бадија Холија, и Carol, 
Нила Седаке. Темељ који су пронашли у музици педесетих и шездесетих обогатили су модерним ритмовима 
те се у њиховим песмама могу наћи елементи бита, рокабилија, сурфа и мамба, а све то прожето је духом 
фестивала и уличних свирки. Изводећи познате нумере у новом аранжману, духовитом препеву и са више 
енергије, чланови Лимунаде постају савремени краљеви џубокса.

Вокално-инструментални састав Лимунада чине: Миодраг Нинић Мики (главни вокал и акустична гитара), 
Душка Рајковић (бас гитара), Стефан Пејатовић (бубњеви), Борко Милојковић (клавијатуре), Владимир 
Живковић (електрична гитара).
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+ Понедељак, 25. мај у 2100

YouТube канал СКЦ
+ Среда, 27. мај у 2100

Радио-телевизија Крагујевац

Alberto Lopez Quintet 
— Концерт

Квинтет шпанског фламенко гитаристе Алберта Лопеза чине: Алберто Лопез (гитара),  Јоланда Осуна (плес), 
Бернардо Миранда (глас), Хавиер Рабадан (перкусије), Хесус Валеро (бас гитара).

Већ власник неколицине престижних фламенко награда и самосталних издања, он је своју вештину 
обликовао уз патроне попут Микеланђела Кортеза, Томатита, Ел Пелеа и бројне друге. Севиљска бијенала, Беле 
ноћи Фламенка или чувени Фламенко фестивал у мароканском Фезу, само су неке од позорница обележених 
умећем вансеријског гитаристе и аутора из Гранаде.
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Amy LaVere & Will Sexton 
— Концерт

Млада кантауторка из Мемфиса Amy LaVere рођена је у Луизијани као Amy Fant. Са родитељима музичарима 
селила се двадесет и два пута, а тринаест пута је мењала школу пре завршетка средње. Најзад су се преселили 
у Детроит где је предводила панк-рок бенд (вокал и бубњеви у Last Minute).

После средње школе одлази у Луизијану, а убрзо у Нешвил где се и удаје након краће романсе. Младожења 
је Gabe Kudela, бивши контрабасиста Th’ Legendary Shack Shakers, који ће је научити да свира контрабас и са 
којим ће имати дуо The Gabe & Amy Show. Ипак, разводе се 2003, пар година пошто су се преселили у Мемфис. 
Ејми наставља да свира контрабас, пише своје песме и са пар пријатеља наступа широм југа САД. Поред 
посвећености музици, Ејми се појављује и у два филма с почетка овог столећа: Walk The Line из 2005. (у улози 
Ванде Џексон) и Black Snake Moan, из 2006. Исте године Archer Records издаје њен први соло албум This World Is 
Not My Home. Између осталих, на плочи су сарађивали легендарни Џим Дикинсон и последњих година врло 
утицајни Jimbo Mathus (Squirrel Nut Zippers).

 Следећи албум Anchors & Anvils (Archer Records, 2007) продуцира Џим Дикинсон. Ово издање сеже до 6. 
места листе Americana Music Association.

Године 2009. објављује EP Died Of Love (Archer Records), последњи са Џимом Дикинсоном као продуцентом, 
али и ментором, саветником и важном подршком. Смрт Џима Дикинсона и раскид везе са бубњарем Полом 
Тејлором обележиће наредни албум тмурним и тужним расположењем. Stranger Me излази 2011. пропраћен 
позитивним критикама музичке штампе. Исте године Ејми је проглашена, другу годину заредом, за најбољу 
певачицу у Мемфису, и то у конкуренцији имена каква су Shannon McNally и Valerie June. 

 2013. учествује у пројекту – Motel Mirrors. Сјајни гитариста John Paul Keith, њен колега и пријатељ из Мемфиса, 
и Ејми у чистом и распојасаном country & western звуку. Целе године свирају уживо кад год им обавезе везане 
за сопствене турнеје то дозвољавају.

Њен албум из 2014. зове се Runaway’s Diary и садржи дванаест песама инспирисаних тинејџерским бегом 
од куће. Неки је називају roud плочом, неки плочом којом се отварају многе дилеме из увек узбурканих дана 
одрастања, али сви су сложни у томе да се Amy LaVere поново доказала као кантауторка високог квалитета и 
огромног талента на данашњој американа сцени. Runaway’s Diary је продуцирао Лутер Дикинсон, а помогао је 
гитарама и мандолином. Још један гитариста битан у животу Amy LaVere јесте Вил Секстон, који је такође свирао 
гитаре на овом албуму, а поред тога певао и пратеће вокале. Вил већ има завидну кантри каријеру иза себе 
с обзиром на то да од малена свира гитару са старијим братом Чарлијем Секстоном (један од запаженијих 
гитариста у бенду Боба Дилана), а и као познати кантаутор кантри и вестерн музике.

+ Понедељак, 1. јун у 2100

YouТube канал СКЦ
+ Среда, 3. јун у 2100

Радио-телевизија Крагујевац
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Након десетак година пријатељства Душан Јевтовић и Марко Ђорђевић започињу професионалну сарадњу 
на снимању Am I Walking Wrong албума, у Барселони 2013. године. Албум је издат за Moonjune Records, New 
York, издавачку кућу која је позната по издањима Allan-а Holdsuorth-a, Soft Machine између осталих. Албум је 
више него добро прихваћен од стране светске критике и то доводи до издања Dušan Jevtović Live албума 2015. 
године, који се састоји из два концертна наступа, једног у Театру у Крагујевцу и другог Aclam studio – Barcelona, 
опет заједно са Марком на бубњевима.

Душан Јевтовић и Марко Ђорђевић настављају своју сарадњу наступима и новим студијским радом у 
Њујорку. У међувремену, у Србији су се представили публици заједно са младим бас гитаристом Пером 
Крстајићем, новом надом наше и светске џез сцене који се школује на чувеном Беркли универзитету.

+ Среда, 10. јун у 2100

Радио-телевизија Крагујевац 

Душан Јевтовић Трио 
 — Концерт

М У З И Ч К И  П Р О Г РА М



+ Понедељак, 15. јун у 2100

Летња сцена СКЦ 

SinKopa Funk  
— Jazz Monday 

SinKopa Funk је локални крагујевачки пројекат начињен од шест музичара који копају фанк (Diggin the Funk). 
Бенд је до сада имао турнеју са Coga-a турсом на Београдском џез фестивалу. Композиције које изводe су 
препознатљиви примери из сфере фанка, џеза и соула...

Састав чине: Јован Аћимовић (бубњеви), Братислав Вучковић (гитара), Немања Ристовић (бас), Никола 
Цветковић (труба), Александар Јевтић (клавијатуре) и Аца Пејчић (тенор сакс).
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+ Среда, 1. јул у 2100

Радио-телевизија Крагујевац

Душан Јевтовић, Васил 
Хаџиманов и Пеђа Милутиновић  
— Концерт 

До сарадње Васила и Душана долази након вишемесечних разговора о пројектима, музици и свему ономе 
својственом за живот музичара у свету данас.  Душан Јевтовић је у последњих пар година направио прави 
бум на светској џез/прогрок сцени, нарочито својим последњим издањем Am I Walking Wrong, издатим за 
њујоршког издавача Moonjune records. Албум критички прихваћен у читавом свету са преко стотину одличних 
рецензија у свим релевантним часописима, блоговима, и веб странама задуженим за џез и прогресивну 
музику. Васил Хаџиманов је познат по раду у свом бенду ВХБ последње скоро две деценије, раду на 
филмској, позоришној музици. Музичар светске класе способан да се прилагоди свакој ситуацији и жанру и 
остави свој препознатљив печат. Публика у региону последњих месеци је имала прилике да га чује са својим 
бендом и гостом, познатим њујоршким саксофонистом Дејвидом Бинијем. Овај пут Душанов трио наступиће 
уз помоћ Пеђе Милутиновића на бубњевима. Пеђа је последњих година најактивнији музичар на џез сцени 
у нашој земљи, познат публици по енергији и искуству на ком му могу позавидети и много старије колеге. 
Стални је члан ВХ бенда, као и Qzama Quartet-a.

Без обзира на позамашне биографије ових музичара и њиховог искуства у импровизованој музици, 
публика је на овом концерту по први пут могла да чује њихове ауторске песме у занимљивој формацији и 
аранжманима, као и покушај да се представе на другачији начин у Србији. Овај наступ и сарадња најавили су 
снимање и издавање материјала у иностранству.

Иранке Golnar Šahjar и Mona Matbu Riahi и Јелена Попржан из Србије формирале су у Бечу овај узбудљив 
трио који је у репертоару од оријенталног до балканског пронашао свој космополитски компромис у 
традиционалној јеврејској музици, у оригиналним аранжманима и импровизацији.

Ове три уметнице прву сарадњу су имале у Oficina Art Orchestra под вођством Alegre Corre-a. Riahi и Šahjar су 
већ имале искуства у извођењу персијске музике са својим триом Gabbeh. Golnar Šahjar и њен бенд Choub су 
свирали џез инспирисан персијском традицијом, а Mona Matbu Riahi (најмлађа чланица и главни текстописац 
у овом саставу) делила је позорницу с великанима као што су Alim Kasimov, Dijvan Gasparian и Ajnur Dogan. 
Јелена Попржан је позиционирана на аустријској музичкој сцени већ неколико година са својим дуом Catch–
Pop String–Strong и квартетом Попржан, Јокић, Неунер и Петрова.

+ Среда, 17. јун у 2100

Радио-телевизија Крагујевац 

Sormeh 
 — Концерт

СвеЦки проЏект је један од пројеката који је настао у кафе клубу УММУС у склопу Jazz Monday пројекта, 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. Изводе композиције Бојана Зулфикарпашића, Васила Хаџиманова, Ибрахима 
Малоуфа, Јана Гарбарека и других...

СвеЦки проЏект чине: Аца Пејчић (тенор сакс, сопран сакс и кавал), Данијел Армуш (клавијатуре), Николај 
Петронијевић (бас), Давид Армуш (бубњеви).

+ Понедељак, 24. август у 2100

Летња сцена СКЦ

СвеЦки проЏект   
— Jazz Monday   





Аца Пејчић (клавијатура), Саша Ранковић (бубњеви) и Јован Јовановић (бас) инспирацију за своју музику 
налазе у споју руралне музике света (Африке, Индије, Балкана) и џеза, а све то кроз призму математике, 
симболике и филозофије.

Музичари који чине овај трио важе за виртуозе на својим инструментима, те је њихова музика баланс 
предефинисаног и импровизације. Недавно су објавили своје прво издање Dusk of monorhythm за СКЦ Крагујевац.

+ Понедељак, 31. август у 2100

Летња сцена СКЦ
+ Среда, 18. новембар у 2100

Радио-телевизија Крагујевац

Thrill Seeking Polymers 
— Jazz Monday

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

Naked црпи инспирацију из своје балканске традиције, са непарним и поломљеним ритмовима, из 
класичне музике све до уплета медитеранског, афричког и источноевропског наслеђа. Код њих можемо чути 
свет – од тешког фанк лудила, језивих џез експериментисања, даба и психоделије до прелепих виолинских 
пасажа, мрачних и дубоких деоница кларинета и свемирских саксофонских звукова.

Са више од 700 концерата иза себе у протеклој декади, десетина музичких спотова и небројених ТВ и лајв 
перформанса, Naked прави екстатичну журку.

Naked су: Бранислав Радојковић (бас), Горан Милошевић (бубњеви, удараљке), Ђорђе Мијушковић 
(виолина), Иван Теофиловић (кларинет, саксофон).

+ Среда, 2. септембар у 1700

Летња сцена СКЦ

Naked 
— Снимање емисије СКЦ кварт 

+ Петак, 28. август у 2100

Летња сцена СКЦ
+ Среда, 25. новембар у 2000

Радио-телевизија Крагујевац

Попечитељи  
— Концерт 

Као на свим својим концертима, Попечитељи су и овога пута оправдали епитет експлозивног бенда, а 
такав статус довео је до тога да су, између осталог, наступали и као предгрупа Мејсију Паркеру, легендарном 
саксофонисти Џејмса Брауна (2003), као и бенду NoMeansNo (2005). Поред бројних концерата у Србији и 
земљама у региону, Попечитељи су наступали на бројним фестивалима у Пољској (Варшава, Ciechanov, 
Wegorzewo), Италији (Милано, Рим), Француској (Тулуз, Алби), Аустрији (Беч) и Белгији (Гент). Као 
незаустављива концертна атракција, Попечитељи свих ових година ређају концерте који никога не остављају 
равнодушним. Небројеним наступима у преко 70 градова у земљи, региону и Европи, Попечитељи неуморно 
раде оно у чему су најбољи и радују се сваком директном контакту са публиком.

Иза себе имају три студијска албума и више објављених синглова. Тренутну поставу састава чине браћа 
Фуруновић, Саша (гитара) и Горан (бас), и Душан Лазић (бубњеви).
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+ Понедељак, 5. октобар у 1900

+ Понедељак, 19. октобар у 1900

Контакт галерија СКЦ

Jam Session  
— Jazz Monday 

Кроз своје дуго постојање пројекат Jazz Monday је изнедрио доста нових састава на домаћој џез сцени, а 
све то захваљујући синергији и размени идеја музичара који деле бину. Jam Session представља генералну 
пробу где се извођачи сусрећу, свирају, међусобно мотивишу и инспиришу кроз разноврсне жанрове и 
импровизације. 

М У З И Ч К И  П Р О Г РА М
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+ Петак, 30. октобар у 1830 и 2100

Књажевско-српски театар
+ Четвртак, 31. децембар у 2000

Радио-телевизија Крагујевац

Barcelona Gipsy Balkan Orchestra 
— Концерт 

Један од миљеника публике широм света, међународни музички ансамбл Barcelona Gipsy Balkan Orchestra, 
услед многобројних отказаних концерата и турнеја, 2020. годину искористио је у припреми новог албума, чију 
је презентацију успешно реализовао крајем октобра тамо где то и доличи, у срцу Балкана.

Нова ера, њихов шести студијски албум, осликава оно што чланови бенда осећају након промене вокалног 
солисте и као последице искуства стеченог протеклих година. Осим обраде драгуља балканске музике, 
Маријо дели бела Кумријо, која је као први сингл изашла пре објављивања албума и за коју је спот снимљен 
као модерно виђење једне старе приче, на албуму се налазе још 12 песама на румунском, ромском, руском, 
српском, македонском, грчком и турском језику. Инструментална снага оркестра је остала нетакнута, као жила 
куцавица ритмова источне Европе, Блиског истока и Медитерана.

Осим Ивана Ковачевића, контрабасисте из Србије, бенд сачињавају Margherita Abita, певачица са Сицилије, 
Даниел Карбонбељ, кларинетиста из Каталуње, виолиниста Пере Ноласц из Каталуње, хармоникаш Mattia 
Skiroza из Италије, Julien Chanal, гитариста из Француске и Stylianos Togias, перкусиониста из Грчке.
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Mлада крагујевачка певачица Ива Пауновић са својим квартетом изводи репертоар џез стандарда са 
испливима у нео-соул и трип-хоп жанрове у специфичним аранжманима. Поред вокала, састав чине још Аца 
Пејчић на клавиру, Иван Станковић на контрабасу и Саша Ранковић на бубњевима.

+ Понедељак, 9. новембар  у 1900

Контакт галерија СКЦ 

Iva Paunović Quartet 
 — Jazz Monday

03
9 М У З И Ч К И  П Р О Г РА М

+ Среда, 4. новембар у 2100

Радио-телевизија Крагујевац

Бојанa Вунтуришевић  
— Концерт 

Бојана Вунтуришевић je концертом на Летњој сцени СКЦ-а представила свој соло пројекат и албум Даљине. 
Ово издање најављено је синглом Кесе етикете, који је по објављивању достигао у саме врхове домаћих 
и регионални топ-листа а посебно привукао пажњу публике. Иван Бамби Мирковић и Марко Милошевић 
МКДСЛ су изузетан двојац познат на нашој електронској и рокенрол сцени и продуценти овог остварења. 
Бојанини су дугогодишњи сарадници који је прате на наступу, а са њима су драматург Миња Богавац и Маша 
Сеничић.





Понедељак, 16. новембар
Студио СКЦ

Краљ Чачка 
— Снимање емисије СКЦ кварт

Краљ Чачка је песник и кантаутор. Објавио је збирку песама На маргини (Лом), као и два албума – Земља 
снова (2016) и Спусти светлост на пут (2018). Добитник је награде Струне од светла за 2017, која се додељује 
за посебан допринос афирмацији песничке речи у рок и блуз музици.

Спусти светлост на пут је званично је објављен крајем новембра 2018. у издању Поп Депресије. Прва 
три сингла са албума – насловна песма, Мама купи ми пропелер и Ролај – постали су хит недеље у избору 
слушалаца Радија 202, а албум је изабран за Најбољи албум године у конкуренцији са Електричним оргазмом и 
Бајагом.

Музика Краља Чачка представља мешавину блуза, џеза, рокенрола и шансона, а рокенрол ветеран Жикица 
Симић је за Краља Чачка рекао:

Опасном магистралом – преко раскрсница и поред странпутица – са гитаром преко рамена, као јунак 
старих добрих филмова, Краљ је стигао на рок сцену. Са собом је донео мудре, лепе и горке песме, у којима се 
искреност и аутентичност оштро супротстављају изопаченостима овог времена.

+ Недеља, 15. новембар
Универзитетска библиотека

Eyot  
— Снимање емисије СКЦ кварт 

Нишки квартет Eyot, који предводи пијаниста и композитор Дејан Илијић, ове године је наставио своје 
редовне дискографске активности и објавио пети студијски албум за дванаест година каријере. Почев 
од дебитантског издања Horizon, из 2010, овај састав је доследно спроводио своју визију савременог 
џеза утемељеног са једне стране у естетици Есбјорна Свенсона, а са друге у динамичким градацијама 
карактеристичним за бендове пост-рок оријентације. Eyot су, при томе, успешно инкорпорирали у своју музику 
мелос и ритмове са балканских простора, уклапајући их у визију фјужна за 21. век.

Актуелно издање 557799 објавио је познати амерички независни издавач Ropeadope Records, чиме је 
бенд стекао и могућност изласка на америчко џез тржиште. Нови албум, чији наслов алудира на популарне 
непарне ритмове са наших поднебља, снимљен је и мастеризован током новембра 2019. године у познатим 
музичким студијима у Енглеској – Abbey Road и Real World, Питера Гебријела. Међу гостима на издању су још 
једном двојица дувача из бристолске групе Get the Blessing – саксофониста Џејк Мекмарчи и трубач Питер Џаџ, 
али бенд се и даље највише ослања на сопствене снаге, односно хомогеност колективног музицирања унутар 
добро познатих стилских координата.

+ Понедељак, 23. новембар у 1900

Контакт галерија СКЦ

Го али соко 
— Jazz Monday 

Го али соко је крагујевачки састав чију основу чини постгитарски трио Ћириловић–Поповић–Ранковић, 
коначно уобличен доласком Пејчића на саксофону. Трио је од 2012. посвећен релаксирајућим сесијама 
импровизоване музике под утицајем џеза, нео-соула и ритма и блуза. Албум који је 2017. постављен на 
платформу Bendcamp представљао је полазну тачку за наставак ауторског рада бенда овог пута појачаног 
звуком саксофона. 

Укратко, ово је инструментални састав који рендерује музичке осећаје својих чланова у ауторске 
композиције. 

Састав чине Иван Ћириловић (гитарa), Александар Поповић (бас), Аца Пејчић (саксофон) и Саша Ранковић 
(бубњеви).
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+ Петак, 4. децембар у 2100

YouTube канал СКЦ
+ Среда, 9. децембар у 2100

Радио-телевизија Крагујевац

Estam World Music Festival 
Trio Chemirani, Mandala 
— Концерт 

Овогодишњи Estam World Music festival одржан је у онлајн формату, на интернет платформамама и 
друштвеним мрежама СКЦ-а. Извођачи фестивала су трио породице Чемирани и састав Мандала, који чине 
Судешна Батачарја и Растко Обрадовић. Они нам представљају музику истока и егзотичне инструменте попут 
иранског зарба и индијског сарода.

Трио Чемирани који чине Djamchid, Keyvan и Bijan Chemirani (зарб, даф, саз).
Класични персијски бубањ, зарб, настао је у северном Ирану, пре путовања преко Африке и Азије, где 

је постао популаран међу музичарима из Турске, Источне Европе и Северне Африке. Један од главних 
блискоисточних инструмената, удараљки, такође се сматра и мелодијским инструментом чије су комбинације 
мелодије и ритма неограничене…

Дуо Мандала који чине Sudeshna Bhattacharya и Растко Обрадовић – сарод, саксофон.
Sudeshna Bhattacharya негује богату традицију северноиндијске класичне музике. Њен инструмент је сарод, 

који је дуг више од једног метра, има деветнаест жица, потомак средњеазијског рабинског инструмента, који је 
пре седам генерација модификован да одговара више индијске музике.

Сарод, и музика свирана у Индији, преносе се са оца на сина, што значи да је врло мало женских музичара 
у земљи. У свету је познато само троје инструменталиста, а Sudeshna је једна од њих. До сада је њену музику 
упознала публика у Индији, Француској, Норвешкој, Португалији, Енглеској, Алжиру, Шпанији, Италији, Израелу, 
Белгији, Грчкој, Швајцарској, Мађарској, Монаку, Мароку, Тајланду, Данској, Румунији и Шведској. Тренутно 
живи у Норвешкој, где је од 2015. године универзитетски предавач за студенте мастер студија на Норвешкој 
академији за музику.

Растко Обрадовић, саксофониста који је завршио студије у Ослу, представља нову снагу на европској џез 
сцени. Са својим квартетом је наступао Крагујевцу и познат је нашој публици. Украшен је аутентичним и 
очаравајућим тоном који му је отворио врата сарадње са искусним музичарима из земље и иностранства.
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Estam WMF подкаст 
— Mixcloud
+ Четвртак, 10. септембар
Estam WMF 001 Breaking Tradition
+ Петак, 18. септембар
Estam WMF 002 Into The Woods
+ Четвртак, 24. септембар
Estam WMF 003 Zarb
+ Четвртак, 1. октобар
Estam WMF 004 Blues
+ Четвртак, 9. октобар
Estam WMF 005 Virtual WOMEX
+ Петак, 16. октобар
Estam WMF 006 Virtual WOMEX II
+ Петак, 23. октобар
Estam WMF 007 Cry
+ Петак, 30. октобар
Estam WMF 008 Bridges
+ Субота, 7. новембар 
Estam WMF 009
+ Субота, 14. новембар
Estam WMF 010
+ Петак, 20. новембар
Estam WMF 011 Stringed
+ Четвртак, 27. новембар
Estam WMF 012 Live
+ Петак, 11. децембар
Estam WMF 013 Thirteen
+ Петак, 18. децембар
Estam WMF 014 Vinyl 2020
+ Петак, 25. децембар
Estam WMF 015 Metak

Естам подкаст је музичка емисија проистекла из идеје и реализације истоименог крагујевачког world music 
фестивала. Аутор емисије Владимир Ђорђевић представља издања интернационалне и локалне world music 
сцене са нагласком на ауторима који су били, биће или желимо да буду извођачи Естам фестивала. Емисија 
се емитује на Mixcloud страници једном недељно.
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+ Петак, 17. jaнуар 2000

Контакт галерија СКЦ и Галерија СКЦ

Свет по мени/ 
Уметникова књига 
— Ауторско вођење кроз изложбу

У разговору су учествовали ауторка пројекта проф. Мариела Цветић и Иван Арсенијевић, уредник 
ликовног програма СКЦ-а.
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+ Четвртак, 23. jaнуар у 1900

Дом културе Студентски град – Галериja и Велика галериjа

10+ 
— Избор из колекције Галерија СКЦ Крагујевац 

Кустоси изложбе: Иван Арсенијевић, уредник Галерије СКЦ, и Марија Коњикушић, историчарка 
уметности.
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Излажу: Боба Мирјана Стојадиновић, Нина Тодоровић, Александар Зарић, Предраг Терзић, Вишња Николић, 
Милена Путник, Јована Стојановић, Урош Павловић, Филип Мисита, Марија Граховац, Оливер Вељковић, 
Ана Јовановић, Вук Вучковић, Иван Петровић, Владимир Ранковић, Весна Мићовић, Ненад Јеремић, Срђан 
Вељовић, Данило Прњат, Михаило Васиљевић, Милица Црнобрња Станковић, Горан Мицевски, Теодора Тасић, 
Лидија Маринков Павловић, Александрија Ајдуковић, Никола Кораћ, Иван Јовановић, Братислав Миленковић, 
Татјана Којић Чехић, Бојан Новаковић, СилкСкрин, Никола Велицки, Јастра Јелачић, Славица Лазић Дундас, 
Анђелка Чакаревић, Милица Антонијевић.

Галерија СКЦ Крагујевац је дуги низ година озбиљно посвећена презентацији и афирмисању, тумачењу 
и разумевању савремене визуелне уметности. Једна доследна и промишљена излагачка концепција која 
се креће у оквирима савремене уметничке праксе донела је Галерији СКЦ видљивост и препознавање 
међу актерима савремене уметничке сцене, као и међу оном публиком која је спремна да закорачи у поље 
иновативности и експеримента. Представљањем првих дванаест година (2002–2014) формирања колекције, 
ова изложба нуди занимљив увид у феномене на савременој уметничкој сцени који су били пропитивани 
у блиској прошлости и отвара поглед за могуће будуће историзације и нова критичка читања уметничких 
пракси у протеклој деценији на нашој уметничкој сцени.

Л И К О В Н И  П Р О Г РА М



+ Уторак, 4. фебруар у 2000

Галерија СКЦ

Белешке 
— Никола Гаровић
Изложбу су отворили Иван Арсенијевић и Вук Коларевић.
Изложба је била отворена до 28. фебруара 2020.

05
2Л И К О В Н И  П Р О Г РА М



05
3

Прописана форма изложбеног каталога пружа користан подсетник и успомену са изложбе, међутим 
ограничава оно што посматрач може закључити о Николиним радовима како због броја приказаних радова, 
тако и због специфичне природе саме поставке. Осмишљени начин на који посматрач може приступити 
радовима и лично окретати листове свезака, чини искуство које се не може пренети другачје него самом 
посетом изложбе.

Ове свеске представљају личне белешке које Никола увек носи са собом, а полазиште су готово свих 
његових радова, а што ће вероватно важити и за многе будуће. Неке од страница ових свезака постале су 
инспирација за разне графике, слике и дизајн на којима је радио. Елементи радова из белешки су делићи Николине 
свакодневнице који су долазили под његову руку, који за њега имају извесни сентимент. То са једне стране 
његова дела чини врло личним, а са друге указује на потпуну преданост позиву за естетско тумачење свега 
и лепог и ружног што га свакодневно окружује. Иако сваки рад за себе изражава спој тренутног искуства и 
размишљања, сви заједно се могу посматрати као један вишегодишњи развој и истраживање. Значајан исход 
овог истраживања представља оригинални стил који се прожима не само кроз радове из свезака, већ и оне који 
су из њих проникли. Још један, можда и неочекивани исход његовог истраживања, представља створени свет 
бића и објеката који се јавља и у коме Никола често налази своје предмете приказивања.

Неретко се у његовим радовима приказују и симболи, слова, бројеви и знакови. То је можда са намером 
преношења извесне поруке, а можда и супротно, са намером лишавања знакова очекиваног значења и 
препушања оку на посматрање самог ликовног призора. Ако постоји водиља која одређује циљ ових радова, 
то би највероватније била слобода. Слобода од устаљеног, али и слобода од критике устаљеног, слеђење 
сопственог пута које природно води запажању, бележењу и стварању.

Вук Коларевић

Л И К О В Н И  П Р О Г РА М

Никола Гаровић, рођен 1996. године у Крагујевцу, завршио Филолошко-уметнички факултет у 
Крагујевцу, Одсек графички дизајн. Тренутно на мастер студијама на Академији уметности у Новом Саду 
на Одсеку графика. Учествовао на групној изложби графика студената у СКЦ-у у Крагујевцу, победник 
XIX бијенала студентске графике Србије, излагао на две групне изложбе у просторима Дома културе у 
Студентском граду у Београду, као и на изложби Мост, која се одржала на свим факултетима примењених 
уметности у Србији. Учесник 3. међународног бијенала графике 2018. године, Дом културе у Чачку. Излагао и 
на Новембарском салону визуелних уметности у Краљеву, као и на изложби малих графика Кодови времена, 
у Графичком колективу у Београду, 2018. године. Учесник новогодишње изложбе крагујевачких уметника у 
галерији Арт. Излагао на XVII такмичењу малих графика у музеју Miasta Ostrow Wielkopolski у Пољској.



+ Уторак, 25. фебруар у 2000

Контакт галерија СКЦ

Дизајн ентеријера и 
архитектонских склопова 
— др Јелена В. Атанaсијевић, мр Сања Дрвеница и др Ивана Павловић
Изложбу је отворио Душан Соковић, архитекта.
Изложба је била отворена до 10. марта 2020.
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Архитектонски склоп представља вештину визуелне комуникације између аутора-пројектанта и 
корисника простора кроз јединство различитих функционалних, конструктивних и технолошких система 
подцелина дефинисаних јединственим концептом. Дизајн ентеријера је саставни део архитектонског склопа 
на свим нивоима композиције и представља заокружену репрезентативну целину форме. Узрочно-последична 
повезаност целокупног система архитектонског израза квантитативно и квалитативно се трансформише у 
јединствени уметнички дизајн са високим естетским критеријумима.

Аутори приказаних различитих решења склопова указују на примену стандардизације решења уз 
дефинисање јасних пројектантских принципа и модула. Дизајн подсклопова ентеријера и екстеријера 
третиран је кроз примену тројства светла, материјала и форме у дефинисању и диспозицији 
архитектонских елемената. Уочљива је и примена вертикалне сегрегације у дефинисању просторних 
елемената подсклопова како би се постигла интегрална компактност композиционог решења и велике 
форме у дискурсу дизајна простора, као противтежу конзумеристичком дизајнерском дискурсу. Познавање 
елемената форме, праформе, архитектонских детаља кроз анализе и студије истраживања, аутори су 
поставили просторне концепте који се могу сагледавати, упоређивати и развијати кроз саму флуктуацију 
простора корисника.

др Јелена В. Атанасијевић

Др Јелена В. Атанасијевић (1972) дипломирала је 1997. године на Архитектонском факултету у 
Београду. На истом факултету је магистрирала 2001. године, са темом Пропорције архитектонских елемената 
у композицијама Ле Корбизијеа, Луиса Кана и Рихарда Мајера, а 2009. године и одбранила докторску дисертацију 
Пропорције у естетичкој перцепцији класичне архитектуре 20. века. На Филолошко-уметничком факултету 
Универзитета у Крагујевцу запослена је од 2013. године у звању ванредног професора. Изводи наставу 
на предметима Пројектовање облика и Ентеријер кроз ликовну транспозицију, на Основним академским 
студијама и Архитектонска композиција и Композиција у форми на Мастер академским студијама. Аутор је 
више десетина архитектонских и урбанистичких пројеката, као и пројеката ентеријера.

Мр Сања Дрвеница (1966) дипломирала је 1992. и магистрирала 1999. године на Факултету примењених 
уметности у Београду, на Одсеку унутрашње архитектуре. Ванредни професор на Филошко-уметничком 
факултету у Крагујевцу од 2009. Изводи наставу на предметима Ликовни и конструктивни елементи 
намештаја и Намештај у ентеријеру, на Основним академским студијама и Пројектовање у ентеријеру 
на Мастер академским студијама. Аутор је преко 90 реализованих пројеката у земљи и иностранству: више 
реномираних хотела високих категорија, луксузних путничких бродова, пословних простора, разиденција, 
кондоминијума, Spa & Wellness центара… Учествовала у пројектовању и извођењу више међународних 
мултифункционалних центара. Члан УЛУПУДС-а.

Др ум Ивана Павловић (1979) дипломирала је на Факултету техничких наука у Новом Саду 2004. 
на Одсеку архитектуре у области пројектовања. Магистрирала је 2010. и докторирала 2018. на Факултету 
примењених уметности у Београду. На Филолошко-уметничком факултету Универзитета у Крагујевцу 
запослена је од 2008. године у звању ванредни професор. Изводи наставу на предметима Конструктивни 
склопови и детаљи као део архитектонске ликовности и Дигитална презентација у области архитектуре и 
графичког дизајна. Аутор је више десетина архитектонских и пројеката ентеријера.



+ Уторак, 16. јун у 2000

Контакт галерија СКЦ и Галерија СКЦ

Младост у шездесетим 
— Милица Ђорђевић, Слободанка Милошевић, Војислав Недељковић, 
Сретен Вуковић и Урош Павловић; кустоскиња: Слађана Петровић Варагић
Изложбу су отворили Иван Арсенијевић и Слађана Петровић Варагић.
Изложба је била отворена до 30. јуна 2020.
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Младост у шездесетој је вишегодишњи колективни истраживачко-уметнички пројекат групе уметница, 
уметника и културних радника који се бави истраживањем еманципаторских подухвата једне заједнице, 
сагледане кроз процесе настанка, развоја и нестанка њене највеће фабрике текстила – Младости.

Послератна индустријализација друштва у бившој Југославији створила је специфичне начине живота, 
утицала на афирмацију и емаципацију жена унтар мањих патријархалних и руралних средина. Фабрика 
Младост у Пожеги, попут бројних фабрика широм Југославије, представљала је особен социјалистички 
микрокосмос, стварајући међу својим радницама специфичан осећај припадности, солидарности и важности 
сопствене улоге у свеопштем развоју друштва. Каснији процеси деиндустријализације и затварања фабрика 
деградирали су деценијама успостављане вредносне оквире, а генерације радница које су носиле борбу за 
статус радне жене, данас болно прихватају сазнање да њихова жртва нема вредност за данашње и будуће 
генерације.

Трагајући за временом младости пројекат Младост у шездесетој транспонује сећање на еманципаторске 
подухвате послератног југословенског периода у поље савремене уметности, настојећи да у данашњем 
контексту декодира културно наслеђе једне микрозаједнице и отвори простор критичког размишљања унутар 
постојеће социокултурне стварности.

На изложби Младост у шездесетим представљени су радови уметника и уметница из Пожеге – Милице 
Ђорђевић, Слободанке Милошевић, Војислава Недељковића, Сретена Вуковића и Уроша Павловића. 
Кустоскиња изложбе и ауторка пројекта је Слађана Петровић Варагић.

О Младости:

Фабрика Младост трикотажа и конфекција Пожега била је једна од већих и значајнијих фабрика текстила 
на тржишту некадашње Југославије. Све до краја осамдесетих година 20. века упошљавала је око 1200 радница/
ка и била је „најуспешнија радна организација у пожешкој општини и једна од бољих међу конфекционарима 
Србије”, како су писале Вечерње новости 1988. године. У производном објекту који се простирао на 8500 м2 
налазиле су се стотине шиваћих машина на којима су радиле жене из Пожеге и околине, шијући текстилне 
производе за југословенско тржиште и извоз (СР и ДР Немачка, Холандија, Пољска, Мађарска, Чехословачка). 
Крај 2007. године Младост је дочекала у дуговима и са свега десет радника. Приватизована је 2008. године. 
Некадашња шивара – највећа производна хала Младости данас је кинески тржни центар.
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Слађана Петровић Варагић, историчарка уметности. Дипломирала на Филозофском факултету, 
Универзитета у Београду, на Одсеку за историју уметности. Магистрирала на Факултету драмских уметности у 
Београду, на групи Студије филма и медија. Кустоскиња и продуценткиња у области вузелних уметности и филма.

Милица Ђорђевић, фотографкиња и визуелна уметница. Дипломирала на Факултету примењених 
уметности и дизајна у Београду, на Атељеу за фотографију, у класи професора Бранимира Карановића. 
Излагала више пута самостално, као и на колективним домаћим и међународним изложбама. Награђивана 
Специјалном наградом Културног центра Београда, Златном медаљом Међународног салона фотографских 
минијатура у Београду, Похвалом за фотографију на манифестацији Дани фотографије у Србији, као и Првом 
наградом 26. ужичког ликовног регионалног салона 2014. и Трећом наградом 30. ужичког регионалног салона 
(Градска галерија Ужице).

Слободанка Милошевић, визуелна уметница. Дипломирала на Академији уметности у Новом Саду 
на Oдсеку графика 2012. године, где је 2014. завршила и мастер студије из области цртања. Самостално је 
излагала 2013. године у Градској галерији Пожега, као и на више од 30 колективних изложби. Члан је центра за 
визуелна истраживања Круг. Радови јој се налазе у колекцији Културног центра Пожега (откуп Министарства 
културе и информисања Републике Србије).



Војислав Недељковић, визуелни уметник. Дипломирао је 2006. на Факултету уметности у Звечану, 
Ликовни одсек, смер Графика, у класи професора Зорана Јовановића Добротина. Излагао једанаест пута 
самостално и реализовао више групних изложби у земљи и иностранству. Истражује у различитим областима 
визуелне уметности. Поред цртежа, којим се најчешће бави, изражава се кроз сликање, видеo-уметност и 
просторне инсталације. Уз визуелну уметност, још се бави културним активизмом, педагошким радом и 
музиком. Учествовао је у реализацији низа културних пројеката и члан је неколико струковних удружења.

Сретен Вуковић, визуелни уметник, сниматељ, монтажер. Радио је за више телевизијских и 
продукцијских кућа у земљи и иностранству, као и на више филмских пројеката. Излагање је започео 2015. 
године самосталном изложбом фотографија у Градској галерији Пожега, након чега је учествовао на бројним 
изложбама и фестивалима у Норвешкој и Србији (13. бијенале минијатуре Горњи Милановац; Фестивал 
Видеомедија 2019, Нови Сад; Фестивал Видеопарк, Галерија Рефлектор Ужице, 2019 Ужице; Тријенале 
проширених медија Реконекција УЛУС, 2019, Београд и сл.).

Урош Павловић, визуелни уметник, графички дизајнер и илустратор. Дипломирао на Академији 
уметности у Новом Саду, на графичком одсеку. Учествовао је на више самосталних и групних изложби 
у земљи и иностранству, као и ликовних колонија и резиденција. Више пута је награђиван. Радови су 
му заступљени у Теленор колекцији, колекцији Културног центра Пожега (откуп Министарства културе и 
информисања Републике Србије) и више приватних колекција.



+ Уторак, 15. септембар у 2000

Контакт галерија СКЦ и Галерија СКЦ

Некад су овде биле све саме њиве 
— Алекса Гајић
Изложбу је отворио Владимир Ранковић, ванредни професор ФИЛУМ Крагујевац.
Изложба је била отворена до 12. октобра 2020.
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„Могу Вам понудити ове памфлете о смислу живота и умећу живљења.”
безимени јунак стрипа Алексе Гајића

Алекса Гајић је стрип цртач, илустратор, филмски аутор… „Алекса Гајић ствара чуда”, пише Урош 
Петровић за  Десну књигу – део једног од Алексиних чуда – књигу названу Лева књига/Десна књига. Политикин 
Забавник (ево прилике да се помене да су Алекса и Забавник другари већ неколико деценија) бележи речи Дејана 
Стојиљковића – Алекса Гајић је „човек који може да вам нацрта (или наслика) буквално шта год пожелите”.

„Уобичајени изговори за крајњу субјективност у сагледавању стваралаштва уметника који су ми блиски 
(и дељењу свог мишљења проистеклог из тог сагледавања) – заједничка времена и простори, присуствовање 
њиховом раду и, коначно, пријатељство – постају, када се ради о Алекси Гајићу, бескорисни, неупотребљиви, 
лажни, јер за (објективно… не, не верујем) сагледавање Алексиног стваралаштва неопходно је познавати Алексу. 
Али, како га упознати? Ево неколико предлога – вребати га испред куће (током изложбе заинтересовани ће 
моћи да добију адресу) и, када буде излазио (или улазио), отпочети разговор; пронаћи га на отварању неке од 
изложби стрипова у Београду и том приликом отпочети разговор; отићи на Херцегновски стрип фестивал, 
Крагујевац Comic Con, Међународни салон стрипа у београдском СКЦ-у или неку сличну манифестацију (тада 
мора да разговара са непознатима); доћи у сутерен јужног крила Прве крагујевачке гимназије или крагујевачки 
СКЦ, у правом тренутку… Ипак, најлакши начин да се упозна Алекса Гајић јесте да се гледа и чита „необавезно 
терапијски део [његовог] стваралаштва” (ово су његове речи), у књигама и на изложбама. Са сваком окренутом 
страницом или разгледаним експонатом Алекса бива све ближи, јаснији, занимљивији… И све – времена, 
простори, цртежи, гласови – почиње да се савршено уклапа (ипак је он уредио пакао асамблажа, нашао карику 
која недостаје…), спаја и стапа у јединствен утисак захваљујући којем је могуће (и дешава се) понекад се 
запитати да ли се у некој ситуацији нашао прави или нацртан Алекса, да ли је неку (врло конкретну) реченицу 
изговорио он или је записана у облачићу његовог стрипа, или је изречена гласом његовог анимираног јунака, или је 
послата као СМС порука…

Изложба дела необавезно терапијског стваралаштва Алексе Гајића требало је да буде отворена у 
крагујевачком СКЦ-у у мају 2020. године. Можда ће за неколико година овај податак изгубити смисао који има 
данас (у ствари, сви се надамо да ће тако бити), али у време када су још увек свежа сећања на део марта, 
април и мај које смо провели у стрепњи, страху, избегавању људи, па потом и повратак готово истоветне 
ситуације употпуњене мањим забранама, али и већом неизвесношћу, кишама, врућинама, као прадавна 
прошлост делује сусрет Алексе Гајића са студентима ФИЛУМ-а (и неколицином других гостију) 4. децембра 
прошле године, разговор од сат и по у препуној просторији у сутерену јужног крила Прве крагујевачке гимназије, 
чињеница да није било довољно столица али да никоме није сметало да стоји… Дискусија је прекинута уз 
обећање да наставак следи ускоро, већ на пролеће, да ће бити употпуњен изложбом и да ће прича потрајати 
онолико колико будемо желели.

Ово је тај наставак. Јесењи уместо пролећног. Можда ћемо моћи да разговарамо (и добијемо упутства о 
умећу живљења), уз правила дистанцирања, у башти СКЦ-а. Сигурно је да ће смех (упркос томе што може да 
буде опасан) бити неизбежан – „мсје Гажик у борби против лошег расположења“. Грана ће помоћи да разумемо 
Гранично поље стрипа (и друга гранична поља), хармоника – Хармонични стрип, очи – Скопофобију… Алекса 
ће нас довести до тога да се запитамо да ли знамо где су Омољица, Дувно и Сврљиг, сазнаћемо да пљоснато 
камење може да се искористи и за Камени стрип, а не само за „жабицу”,  открићемо да се у паклу асамблажа 
може догодити да се ништа не уклапа, видећемо Ауторове сузе радоснице (које су, вероватно, потекле када су 
се уклопиле у остатак асамблажа) и његов зној у праху…

Изложбе и „необавезне” књиге Алексе Гајића, поред тога што су занимљиве, духовите (терапија против лошег 
расположења), изузетно нацртане или насликане (како бисте само пожелели), омогућавају улазак у уметников 
лични свет, дуго грађен кроз различите и разнородне (врло често необичне) активности, јединствен, 
непоновљив, ведар… Изложбе и књиге, није згорег поновити, пружају драгоцену могућност да се упозна аутор, а 
он (као и његов неименовани јунак) може понудити штошта (важно) о смислу живота…”

Владимир Ранковић
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Алекса Гајић, рођен у Београду 20. 5. 1974. Дипломирао на ФПУД-у у класи проф. Растка Ћирића, колор 
стрип албумом Technotise. Од 1996. до 2006. стални сарадник Политикиног Забавника (а после тога повремено). 
Од 2000. ради за издавачку кућу Soleil из Француске, и од тада објавио 6 колор албума (објављених у још 
8 земаља). У Србији је осим ових албума објавио и албум Technotise као и колекцију кратких стрипова 
У Шрафовима, Skrepbuk и Пљоснати стрип. Илустровао више књига у сарадњи са разним издавачима. 
Сарађивао такође са бројним часописима и магазинима као илустратор.

Аутор неколицине економско-пропагандних спотова као и више музичких видео спотова, и низа 
рекламних памфлета, флајера, новинских огласа и реклама, календара, плаката, storyboard-ова, итд. Учесник 
више колективних изложби и аутор четири самосталне (најзначајнија 2005. у Музеју примењене уметности).

Од 2006. до 2009. радио на свом првом дугометражном анимираном филму Technotise – Edit i ja. Филм 
је приказан на преко 20 фестивала и вишеструко је награђиван. У наредне две године поново ради за 
француског издавача, овај пут Quadrantes Solaire са дводелним албумом Drakko. 2013. још једном се окушава у 
анимацији, овога пута са краткометражним филмом Успон и пад уметности.

У међувремену ради на концептуалном пројекту Чудесни стрипови, у оквиру ког су настали и У 
шрафовима, Skrepbuk, Пљоснати стрип, објављени од стране System Comics-a, као и награђени Камени стрип 
и Премотавање.

Од 2015. са истом скупином људи ради свој други дугометражни анимирани филм Technotise – Пророк 1.0.



+ Уторак, 20. октобар у 1300

Контакт галерија СКЦ и Галерија СКЦ

Некад су овде биле све саме њиве 
— Ауторско вођење кроз изложбу Алексе Гајића
У разговору су учествовали аутор Алекса Гајић и Иван Арсенијевић, уредник ликовног програма СКЦ-а.



Shigeo Fukuda
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+ Среда, 21. октобар у 2000

Галерија СКЦ

Стална галерија антиратне 
дигиталне уметности
Изложбу је отворио Војкан Трифуновић, историчар.
Изложба је била отворена до 9. новембра 2020.

Стална галерија антиратне дигиталне уметности и ове године отвoрила је и у физичком свету своја 
увек отворена дигитална врата. Започета као мејл-арт изложба, временом је прерасла у својеврсну архиву 
авангардне и алтернативне ангажоване уметности.

Л И К О В Н И  П Р О Г РА М



+ Уторак, 10. новембар у 1900

Галерија СКЦ

Знаш чега сам се сетила? 
— Марија Урошевић
Изложбу je отвориo Иван Арсенијевић, уредник ликовног програма СКЦ-а.
Изложба је била отворена до 10. децембра 2020.
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Никад се не поистовећујте са сенком обриса сопственог тела.
Исто и његовим одразом, па чак и са телом које видите у сну или у машти. Отуд, исто тако, немојте се 

поистоветити ни са овим живућим телом. – Шанкара (788-820. н.е.)
Вивека Чумадани, из Ведског Санскрита

Суштина скулптуре? Ситуација за сваког отворених чула: помицање нашег погледа или, исто тако, нашег 
тела и осећаја около датог места. Структура облика, и видом, и додиром је и дата ситуација временске 
садашњости. Физички  простор заузет уметничким делом није константа, свако историјско време нанесе 
понешто друкчије. Преобиље данашњице то додатно наслојава, меморија се увећава, ма како се људска врста 
еволуцијом, али и предањима наслојава у понављањима од свог миленијумског послања. У дати свет и његова 
окриља. Из којих се исто тако изненађујуће, па и снажно, излази.

Динамика заустављености које скулпторско уметничко дело проноси, отвориво је ка извесности 
замишљања, према менталном статусу или спознаји душевног стања, које је уједно и бестежинска драма 
опажања. Ма како установљена у прошлости либералних ослобађања, таква уметност јесте, по Rosalind E. 
Krauss, дефинисана у сферу проширеног поља и за скулптуру или тродимензионално место бива истовремени 
сензорни унос изненађења. Није без разлога место праве уметничке акције, протока и виталних трагова и 
простор мистерије, који се налази на ивици логички објашњиве научности наших опажања, кроз интензивно 
упуштање ка дубини. Марија Урошевић ствара у формама које откривају такво понирање и постају, са 
становишта неуронауке биолошки захват скулпторског амбијента. Пренос Велике плаве мреже, тај, по 
ауторки, изглед неуралних рачвања и синапси мозга захваћеног неуро обољењем, истовремено је анамнеза 
флуктуације и допринос новој, просторно временској архитектури свести. И помицању из ње.

Отуд такав вид преплитања. Процес жица које се у плаветнилу излажу ваздуху датог места је удаљен од 
истинских чињеница које обележавају наше трајање. Затомљеност у телу и свести, у наносима је подсвесних 
замишљања датости у личном, али и у нечему или некоме другом: кроз туђе протицање у времену, опште 
узев, оно сведочи напуштање ранијег пребивања и памћења датог нам времена. Чега смо се сетили? Шта 
је преклопило или растворило слику коју смо хтели да дозовемо? Тело јесте у патњи, али тело јесте и у 
замишљању, што нам нуде сви видови заустављености покрета и акције скулптуре од почетака цивилизације, 
посебно кроз прекршаје канона и правила. Споменици од својих митолошких динамизација до слављеничких 
места церемонијалне скулптуре штедљиво подсећају на фиксирање магнезијумске брзине хемијски 
поткрепљене мождане реакције онога шта поима представљено тело или облик, или шта се збива с нашим 
разумевањем. Стреловита резултанта закључивања шта видимо и чега се сећамо, истовремено је и место 
рачвања и ширења плаве мреже, начином законитости света инсеката или невидљивих ћелијских измена. 
Научни резултати 1909, када Бродман дели кору великог мозга на педесет два поља ћелијске архитектонике, 
доприносе антропогеном преображају сазнања осетљивости згуснуте у лобањску неуралну мрежу.

Траг изувијане жице је путања конструктивног уплитања просторног материјала који се оксидацијом и 
временом мења, и на начин макрокадра, али и несвесног сагледавања мождане масе таложи у измичућем 
сећању. Оно је мрежно устројство плаветнила саме интуиције, постајући физички заустављено или 
неразмрсиво, непроходно за фантазам спонтаног простирања. Неутралне реминисценције за ауторку 
нема, јер умножавање кривудавог савијања је не само танани свет најлакше структуре, метафора паукове 
мреже и опит неуролошке микроскопске сондаже. Потрага за измичућим фантомом свести, и то свести 
коју осматрамо у промени, постаје вајање у времену, увећана претпоставка и надградња наших чулних 
рецептора. По Бергсону, писцу Стваралачке еволуције и истраживачу непосредних чињеница свести, нема 
еквивалентности између психолошког и можданог стања. Отуд је дело Велика плава мрежа својеврсна 
стваралачка еволуција, споменик који као структура постаје паралела са искуством, не само церебралног 
патолошког оштећења, које неретко уочавамо и пратимо код блиских у деменцији или дијагнози Алцхајмер 
прогресије, већ и интуитивно путовање властите уметничке моторне и чулне пројекције. Обликовна 
трансмисија је оправдана, екрани са снимцима путање мрављих колонија и њихових ситуационих рецептора, 
те покретни теренске ситуације постају праћење замишљеног кривудавог цртања на скали времена, и дати 
на малим екранима доприносе изложбеној локализацији. Исти је и екрански псалтир, површина мобилног 
уређаја као интерактивна књига уметнице, где се приповести, њихова непоновљивост реакције и протицања 
нуде у гранањима и синапсама личних доживљаја наше изручености у околну стварност. Уметност се 
отуд настањује и умрежава личним правцем кроз чин посвећења и кроз сензорни свет звукова, па у прелазу 
између две мождане хемисфере постаје гестуална, обликовна посвећеност повода, времена израде и 
концентрисаности.

Нема дилеме за уметничко сагледавање мозга – тог истинског органа душе – који у живчаном, неуралном 
ткиву остаје део наше истинске потресености свим сензацијама и замишљањима. Свеукупног космоса около 
нас, а једнако и неопходне самоће из које настаје права уметност.

Никола Шуица





Марија Урошевић рођена је 20. априла 1990. у Параћину, а одрасла у Церовцу код Смедеревске 
Паланке. Дизајн индустријских производа на Београдској политехници дипломирала је 2016. године. Основне 
студије вајарства на Факултету ликовних уметности у Београду завршила је 2017, а мастер студије 2019. године, 
у класи Мрђана Бајића и Радоша Антонијевића.

У свом уметничком раду, првенствено кроз скулптуру, истражује односе микро и макро света око себе као 
и начине њиховог повезивања. У последњем периоду рада бави се феноменом сећања. Испитује смерове 
памћења, као и то колико је сећање варљиво. Живи и ради у Београду.

Излагала је на више групних изложби међу којима се издваја Пролећна изложба Где будућност почиње, 
у уметничком павиљону Цвијета Зузорић, 2020. године.

Самосталне изложбе:
Памћење заборава, галерија Степениште, Београд 2019. године
Знаш чега сам се сетила?, галерија Ремонт, Београд 2020. године



+ Уторак, 17. новембар у 1900

Контакт галерија СКЦ-а

Земља није мој дом 
— Ненад Марић
Изложбу je отвориo Иван Арсенијевић, уредник ликовног програма СКЦ-а.
Изложба је била отворена до 20. децембра 2020.
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Трагедија човечанства је у томе што је напустило невиност. Ова изложба не представља културолошки 
декор друштва спектакла и забаве, већ предлог да се људи сретну, додирну, обнове емоције и да на тај начин 
изађу из својих менталних затвора и себи организују живот заснован на друштвеној солидарности. То је 
предлог да заједно престанемо одржавати овај лажни свет и одемо у сопствене самоодрживе и од система 
независне збегове.

Ненад Марић зна путоказ како и где се може препаркирати срце. Познавајући књижевност, музику и ликовну 
праксу, он исијава као ослонац прецизности. Његови цртежи су засновани на првим корацима човечанства 
и зато не објашњавају време, већ говоре о вечности. Искуствена бол није еволуирала у мржњу него се 
артикулисала у блуз.

Поетска једноставност као део социолошког реаговања, представља бунт против технолошко алијениране 
епохе и због тога назив изложбе представља етичко и естетско одређење аутора да не пристаје на овакав 
свет, критички се бавећи и савременим питањима.

Данас је трагедија стварности већа од трагедије уметности. Зато треба трагати као појединац, 
ослобођен еснафском припадношћу кроз освешћени утопизам за нове могућности свечаности живота. 
Потребна је обнова људскости наших односа кроз сусрете, а не фестивали, институције забаве и фабрике 
илузије слободе. Неопходни су заједнички експерименти, узајамна едукација, дружење, разговори, дебате између 
нас самих, без посредовања и надзора програмских менаџера.

Цртежи на изложби су наше огледало. Плашимо се осећаја да смо живи, бежимо од своје душе. Живот 
смо заменили лажима и страхом. Свуда се осећа емоцијална разједињеност, али људе зато повезују 
банкарски оператери. Подигнимо главу, успоставимо вертикалу и одмах ћемо бити јачи и у већини. Важно је 
афирмисати љубав, али не као романтичарско-утопијски занос, већ као најдубљи смисао живота.

Само слободан човек је срећан човек. Производња привида да је све исто и да су промене немогуће почива на 
пасивности и уверењу да овај начин живота може организовати само неко други. Морамо се научити да сами 
одлучујемо о својим животима и мењати се да бисмо остали исти. Ова изложба није медијска манипулација о 
бољем животу, већ предлог за опоравком смисла и враћањем себи, не због себичности, већ да бисмо чули своја 
срца како куцају и да кроз једноставност и освешћени утопизам трагамо за лепим тренуцима.

Уметност долази из дубине. Зато цртежи Ненада Марића изгледају као да нису његово дело, већ су део 
општег стања космоса. Лептири не умиру, него падну уморни од лета, заћуте, сакрију се па опет полете али 
друге боје.

Свако биће има свој звук, а он боју. Скуп тих звукова прави музику која долази из срца које је центар света. 
Историја света је нотни лист трајања. Боје које настају из музике су најлепша слика чежње за животом.

Саша Стојановић, ликовни уметник
Београд, 10. 2. 2020.

Ненад Марић рођен је у Чачку 1979. године. Дипломирао је сликарство 2006. године на Факултету 
ликовних уметности у Београду. Од 2001. године бави се кантауторским радом, а од 2004. године у јавности се 
појављује под псеудонимом Краљ Чачка. Крајем 2016. године, у оквиру издавачке куће Лом, објавио је збирку 
поезије На маргини, у којој су се нашле песме, цртежи и музика, а затим и дебитантски албум Земља Снова, 
као заједничко издање Одличног Хрчка и Поп Депресије. Крајем 2018. године објавио је свој други албум 
Спусти светлост на пут. Живи и ради у Београду.

Самосталне изложбе:
Изложба цртежа, 2006. године, у Галерији ДКСГ у Београду
Изложба акварела, 2012. године, у Галерији А у Батајниц,
Изложба акварела, 2013. године, у Ликовном салону Дома културе у Чачку,
Изложба цртежа Земља није мој дом, 2019. године, у Галерији Дома омладине у Београду
Изложба цртежа Земља није мој дом, 2019. године, у Галерији Дома војске у Вршцу
Изложба цртежа Земља није мој дом, 2020. године, у Галерији Музеја у Смедереву

Колективне изложбе:
Мултимедијална изложба Темпо, Темпо, у Галерији ФЛУ у Београду, 2009. године
2, 3, 4, 5, 6. међународно бијенале акварела Галерије А, у Батајници
Међународна изложба акварела Fabriano Aquarelle, у Фабријану у Италији, 2017. године
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+ Уторак, 21. и 28. јануар у 2000

Контакт галерија СКЦ

Осми повјереник 
— Хрватска, 2018.

Осми повјереник је најгледанији филм у Хрватској у 2018. години, настао по истоименом бестселер и више 
пута награђиваном роману, хрватског писца Рената Баретића. Сам роман је доживео неколико издања и 
наравно огроман тираж. Реч је, по многима, о једном од најквалитетнијих и најдуховитијих романа написаних 
у последњих 30 година на Балкану. Баретић је иначе косценариста још једног великог филмског хита – Што је 
мушкарац без бркова.

Синиша је арогантан и амбициозан загребачки политичар који се одједном налази у срцу скандала. Да би 
спасила његову будућу политичку каријеру, влада га шаље на најдаље насељено острво у Хрватској – Трећић, као 
свог повереника да организује локалну самоуправу. Седам претходних повереника је већ пало на том задатку.

На острву без телефона и интернета, пуном старих људи који говоре готово неразумљивим хрватским 
дијалектом и плејадом апсолутно најневероватнијих ликова, једина помоћ му стиже од младића Тонина, 
оболелог од епилепсије.

Режија: Иван Салај
Жанр: комедија
Трајање: 139 минута
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+ Уторак, 11. и 19. фебруар у 2000

Контакт галерија СКЦ

Алис и градоначелник 
— Француска, 2017.

Пол Терано, градоначелник Лиона, другог по величини града у Француској, после скоро 30 година бављења 
политиком остаје без идеја и запада у кризу коју описује као егзистенцијалну празнину, као аутомобил 
снажног мотора, али без горива. Добре вести су да, када његова инспирација пресуши, на сцену ступа Алис. 
У градску кућу Лиона стигла је право са Оксфорда на радно место које више не постоји, али је зато за њу 
креирано ново – смишљање идеја за градоначелника. Њена прва лекција је лекција о скромности коју 
градоначелник воли да практикује, али јој у исто време и сугерише да, као лидер, не може баш увек да буде 
скроман јер добри лидери су инспиративни и морају да буду видљиви. Расправе између средовечног Пола 
и Алис су фантастичне размене свега између оног који има богато искуство и ње која има пуно идеја. Ови 
дијалози две дијаметрално супротне личности окренуће њихов свет наглавачке.

Режија: Николас Паризер
Жанр: драма, комедија
Трајање: 103 минута
Фестивали: Главна награда у Кану 2019, у селекцији Directors fortnight





+ 27. и 28. фебруар у 1800, 2000 и 2200

Контакт галерија СКЦ

Француски филмски караван 
— Best of FFK

Програм Француски филмски караван реализује се у сарадњи са 
Француским институтом у Србији – www.institutfrancais.rs.

Tамара 
— Француска, 2016.

Тамара је девојчица од 15 година која има велике комплексе због своје килаже. Да би се ослободила 
лоше етикете у школи коју је добила од својих вршњака, она одлучује да преузме ствари у своје руке. 
Опкладиће се са најбољом другарицом да ће изаћи са првим дечком који уђе у учионицу. Изабраник је 
Дијего, најлепши дечко у школи, и Тамара већ види како јој шанса за успехом измиче.

Режија: Александар Кастањети
Улоге: Eloiza Marten, Silvija Testo, Ciril Giei, Rajan Benseti
Трајање: 100 минута

Жеронимо 
— Француска, 2013.

Током врелих августовских дана, млада активисткиња Жеронимо покушава да смањи тензију и конфликте 
између младих у кварту Сен-Пјер. Ситуација кулминира када тинејџерка турског порекла, Нил Терзи, побегне 
од уговореног брака како би пронашла младог Рома, Ликија Молина, свог драгог. Попут уља на ватри, 
њихово бекство распламсава сукобе између већ завађених група.

Режија: Тони Гатлиф
Улоге: Селин Салет, Давид Миржија, Рашид Јус
Трајање: 107 минута
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Лето 
— Француска, 2015. 

Година 1971 – ћерка сељака, Делфин, сели се у Париз како би отишла од породице и стекла финансијску 
независност. Карол је Парижанка. Она се забавља са Мануелом и активно учествује у почецима феминистичког 
покрета. Када се Делфин и Карол упознају, њихова љубавна прича ће им заувек променити животе.

Режија: Катрин Корсини
Улоге: Sesil de Francs, Izia Ižlenm, Noemi Lvovski
Трајање: 105 минута

Фатима 
— Француска, 2015.

Фатима живи сама са двема ћеркама: Суад, бунтовном петнаестогодишњакињом, и осамнаестогодишњом 
Несрин, која је управо уписала медицину. Фатима тешко усваја француски језик и доживљава га као 
фрустрацију у свакодневним односима са ћеркама. Њих две су њен понос и покретач у животу, али и 
разлог за немир и бригу. Како би им обезбедила најбољу могућу будућност, Фатима ради као чистачица са 
незгодним радним временом. Једног дана пада низ степенице. Спречена да ради, Фатима на арапском пише 
све оно што до тада није могла да каже својим ћеркама на француском.

Режија: Филип Фокон
Улоге: Сорија Жеруал, Зита Анро, Кенза Ноа
Трајање: 79 минута

Нисам ђубре 
— Француска, 2016.

Након што је брутално нападнут на улици, Еди лажно оптужује Ахмеда, идеалног кривца, кога је уочио 
на улици неколико дана пре напада. Док Ахмед упада у канџе немилосрдног правосудног система, Еди се 
труди да настави нормалним током живот са женом и сином. Добија нови посао и све изгледа као да се 
вратило у нормалу. Међутим, полако га притиска бреме његовог неморалног поступка. Ризикујући да изгуби 
све, Еди ће покушати да открије истину.

Режија: Емануел Финкиел
Улоге: Никола Дивошел, Мелани Тјери, Марин Кајон
Трајање: 111 минута
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+ Уторак, 09. јун у 2000

Контакт галерија СКЦ

Наследнице  
— Парагвај, Немачка, Уругвај, Бразил, Норвешка, Француска, 2018.

Чела и Чикита, обе пореклом из богатих породица у Асунсиону у Парагвају, заједно су преко 30 година. 
Након безбрижног живота на рачун наслеђеног богатства, њихова финансијска ситуација се погоршава због 
чега почињу продавати наслеђени иметак. Када дугови доведу Чикиту до оптужби за финансијску превару, 
те одласка у затвор, Чела остаје посве сама. Присиљена да се суочи са својом новом стварношћу, почиње да 
пружа локалну такси услугу скупу старијих богатих дама. Након упознавања младе девојке Енџи, Чела излази 
из љуштуре и започиње свој уличну револуцију.

Филм је добитник 4 награде на Берлинском филмском фестивалу, од чега два Сребрна медведа.
Режија: Марчело Мартинези
Жанр: драма
Трајање: 98 минута
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+ Уторак, 23. јун у 2000

Летња сцена СКЦ

Наше мајке  
— Гватемала, Белгија, Француска, 2019.

Сви знају последице ратова и деструкцију коју они са собом носе, али ретко ко мисли о томе какве трагове 
остављају на генерације после. Грађански рат у Гватемали је трајао 36 година и био најдужи грађански рат 
у Латинској Америци. Први играни филм редитеља Цезара Диаса фокусира се на приче жена које су га 
преживеле. Радња се одвија скоро 20 година од његовог окончања – 2018. године, у срцу суђења војницима 
учесницима сукоба. Главни јунак филма Ернесто је млади антрополог који ради за Форензичку фондацију. 
Једног дана док слуша исказ старице Николасе, помишља да је можда пронашао траг који би га одвео до 
његовог оца, герилца који је нестао током рата. Противно вољи своје мајке предаје се случају и душом и телом 
жудећи за истином и опоравком. Током потраге сазнаје више о неправди нанесеној женама Николасиног 
села, као и да је и његово рођење последица најневероватнијег стицаја околности.

Режија: Цезар Диас
Жанр: драма
Трајање: 78 минута
Фестивали: Златна камера на Филмском фестивалу у Кану 2019. године за најбољи први филм.
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+ Уторак, 30. јун и 9. јул у 2000

Летња сцена СКЦ

Земља меда 
— Македонија, 2019.

Последња пчеларка у Европи мора да сачува своје пчеле и врати природну равнотежу у Земљу меда. 
Уводни кадрови овог филма су тако рустично раскошни да се на тренутак запитате да ли је заиста реч о 
документарцу. Елегантно обучена у живописну блузу и са смарагдном марамом на глави, Хатиџе Муратова 
гази кршевитим, али спектакуларним балканским пределом на свом путу ка колонији пчела коју узгаја и 
изгледа као да баш из њега израста, али на неки начин тако и јесте. Живи са својом болесном мајком Назифе 
у малој колиби без струје у ненасељеним планинама Македоније и не познајући другачији живот јер свакако 
чешће виђа пчеле него људе. Све док породица пчелара номада не уђе на њену територију и тако угрози оно 
од чега она живи.

Режија: Тамара Котевска, Љубомир Стефанов
Жанр: документарни
Трајање: 87 минута
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+ Уторак, 14. јул у 2100

Летња сцена СКЦ

Вољени 
— Бразил, Уругвај, Немачка, 2018.

Ирена живи у врло трошној кући у предграђу Рија са мужем и четворицом синова. Када се њеном сину 
тинејџеру, локалној рукометној звезди, укаже прилика да се овим спортом професионално бави у Немачкој, 
Иренина породица има само неколико недеља да се припреми за његов одлазак, а она сама исто толико 
времена да превазиђе своју анксиозност. Иако је његов одлазак превелики шок за њу, она га у исто време 
посматра и као прилику да себе опет види и као жену, а не само као мајку. Стиче средњошколску диплому, 
проналази нов посао и прави планове за нови породични дом. Како она почиње да цвета, тако и ствари за 
њену породицу почињу да изгледају много боље. Схвата да, кад се једна врата затворе, друга почну да се 
отварају и да је будућност светла све док се они држе заједно на окупу. 

Режија: Густаво Пици
Жанр: драма
Трајање: 95 минута

Ф И Л М С К И  П Р О Г РА М



+ Уторак, 18. август у 2100

Летња сцена СКЦ

Ти имаш ноћ 
— Црна Гора, Србија, Катар, 2018.

Ти имаш ноћ је светску премијеру имао на Филмском фестивалу у Венецији, где је побрао успешне 
критике. Такође, добио је Главну награду Фестивала ауторског филма 2018. године Александар Саша Петровић. 
Након што компанија за коју ради банкротира, а она остаје без посла на броду, Сања схвата да нема где да се 
врати осим кући из које је отишла. Као и многим другим радницима који остају без посла, и њен живот се 
налази на великој прекретници. Овај филм бави се микрокосмосом у предграђу данашње Европе, животима 
људи који су дошли до ивице и сада би требало да пронађу снагу за нови почетак.

Режија: Иван Салатић
Жанр: драма
Трајање: 82 минута
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+ Уторак, 25. август у 2100

Летња сцена СКЦ

Визија 
— Француска, Јапан, 2018.

Францускиња Жоана коју игра генијална Жилијет Бинош у новом филму једне од најзначајнијих 
савремених редитељки Наоми Кавасе, светски је путник и путописац. Путује, запажа, и што је најважније, 
доживљава врло интезивно свет око себе и онда о томе пише. Дошла је до шума и брда близу места Нара 
у Јапану, у потрази за ретком биљком за коју верују да лечи егзистенцијални бол. Ускоро среће Томоа, 
усамљеног чувара шуме и Аки, мистичну жену која тврди да је њихов хиљадугодишњи заштитник. Овај 
трио улази у игру на запањујуће компликован начин, стижу до интриге, романсе, кикотања са нестварним и 
чаробним сликама природног окружења у позадини.

Режија: Наоми Кавасе
Жанр: драма
Трајање: 109 минута

Ф И Л М С К И  П Р О Г РА М



+ 07 – 11. септембар у 2100

Летња сцена СКЦ

14. Tурнеја Слободне Зоне
Пет најбољих филмова са 15. фестивалског програма филмског фестивала Слободна Зона по избору 

публике и селектора фестивала, приказани су у крагујевачком Студентском културном центру од 7. до 11. 
септембра 2020. године.



+ Понедељак, 7. септембар, у 2100

Летња сцена СКЦ

Алис и градоначелник  
— Француска, 2018.

Градоначелник Лиона, Пол Терано, пати од егзистенцијалне кризе. Након 30 година у политици, осећа се 
потпуно празно и лишен идеја. Како би то превазишао, Пол ангажује младу и паметну филозофкињу, Алис 
Ајман, за необичан посао предлагања идеја Градској скупштини. Кроз њихов однос, редитељ на духовит 
и дирљив начин преиспитује савремени живот, кроз филтер две генерације. Дијалог двеју дијаметрално 
супротних личности које преиспитују све оно у шта су до тада веровале.

Режија: Николас Паризер
Жанр: комедија, драма
Трајање: 103 минута

+ Уторак, 8. септембар у 2100

Летња сцена СКЦ

Округ  
— Исланд, Данска, Немачка, Француска, 2019.

Смештен у малој исландској пољопривредној заједници, филм Округ говори о Инги, средовечној млекарки 
која се супротставља свемоћној локалној задрузи. Инга покушава да натера остале фармере да јој се придруже 
у борби против корумпиране задруге, али наилази на велики отпор, што је приморава да се суочи са 
зависношћу и лојалношћу заједнице овом једином, доминантном предузећу. Инга се мора послужити својом 
сналажљивошћу и лукавством, како би се ослободила утицаја задруге и коначно живела онако како жели.

Режија: Grimur Hakonarson
Жанр: комедија, драма
Трајање: 92 минута

+ Среда, 9. септембар у 2100

Летња сцена СКЦ

Стиг Ларшон: Човек који се 
играо ватром  
— Шведска, 2018.

Стиг Ларшон: Човек који се играо ватром детаљно говори о заоставштини и животном делу познатог аутора 
Стига Ларшона. Творац је и писац најпродаванијег серијала Девојка са тетоважом змаја, који је адаптиран 
у неколико успешних филмова. Ларшон је био предан новинар и аутор, чији је фасцинантан и драматичан 
живот до сада био углавном непознат. Био је посвећен борби против десног екстремизма и ширењу поруке 
да је демократија право за које се треба борити. Филм садржи интервјуе са људима блиским Ларшону, као и 
јединствен материјал из његове приватне архиве, реконструкције догађаја и никада раније виђене архивске 
снимке.

Режија: Henrik Georgsson
Жанр: документарни
Трајање: 99 минута
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+ Четвртак, 10. септембар, у 2100

Летња сцена СКЦ

Избачени  
— Шведска, 2019.

Избачени је нови документарац награђиваног редитеља Фредрика Гертена, који истражује зашто више не 
можемо да приуштимо живот у нашим градовима. Становање је основно људско право, предуслов за сигуран 
и здрав живот. Међутим, у градовима широм света постаје све теже и теже обезбедити место становања. Ко 
стоји иза свега тога и који су фактори који чине становање једним од горућих светских питања данашњице? 
У филму учествују Саскија Сасен, Џозеф Стиглиц, Роберто Савијано и Лејлани Фархе, специјални известилац 
Уједињених нација за питања адекватног становања људи широм света. Овај актуелан и сјајан документарац 
позива на одговорност моћнике који спречавају приступ ономе што је основно људско право.

Режија: Фредрика Гертен
Жанр: документарни
Трајање: 92 минута

+ Петак, 11. септембар у 2100

Летња сцена СКЦ

Селфи  
— Француска, Италија, 2019.

Нераздвојни пријатељи Алесандро и Пиетро имају 16 година и живе у напуљском предграђу Траијано. 
Алесандро ради као конобар у бару, док Пиетро сања о томе да постане фризер. У току лета 2014. године 
њиховог пријатеља Давида Бифолкоа (16) полицајац је грешком убио током потраге, заменивши га 
са бегунцем. Алесандро и Пиетро прихватају редитељев предлог да бележе снимке ајфоном, уживо 
коментаришући своја свакодневна искуства, своје блиско пријатељство, крај у коме живе, који је сада, у сред 
лета, празан и трагедију која је окончала Давидов живот. Резултат је визуелно импресиван филм о одрастању 
и пубертету, о томе како је када порекло одређује будућност, о насиљу државе, гневу и болу због губитка у 
доминантно мушком свету где је најважније бити јак.

Режија: Agostino Ferrente
Жанр: документарни
Трајање: 78 минута



+ Уторак, 22. септембар у 2100

Летња сцена СКЦ

Љубав на мрежама 
— Француска, Белгија, 2019.

Мреже! Мреже! Мреже! Друштвене мреже су свуда око нас. Фантастична Жилијет Бинош игра 
Клер, жену у средњим годинама, која креира лажни фејсбук профил и почиње да се представља као 
двадесетчетворогодишња Клара. Све у жељи да шпијунира свог неколико година млађег љубавника. Заплет 
настаје када се заљуби у његовог најбољег пријатеља, али и он у њу, тј. Клару, њен виртуални алтер его. Клер 
толико постаје опседнута овом онлајн везом да почиње да занемарује своје професионалне и мајчинске 
дужности, и у потпуности урања у виртуелни свет. „ Ја се нисам осећала као да имам 24 године, ја јесам имала 
24 године”, изговара Клер психолошкињи, објашњавајући да је све више и више постајала Клара, а све мање и 
мање Клер. Све док једног дана њен виртуелни љубавник није више могао да чека и пожелео да је упозна.

Режија: Safy Nebou
Жанр: драма
Трајање: 101 минут
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+ Уторак, 29. септембар у 2100

Летња сцена СКЦ

Терет 
— Србија, 2018.

Терет је дебитантски играни филм Огњена Главоњића, приказан премијерно на Филмском фестивалу у 
Кану 2018. године, у оквиру селекције Quinzaine – Directors Fortnight. Редитељ и екипа филма су после пројекције 
поздрављени уз вишеминутне овације публике, а филмски часописи писали само у суперлативима о овом 
остварењу. Филм прати главног јунака Владу, возача камиона током НАТО бомбардовања Србије 1999. године, 
кога игра феноменални Леон Лучев (критика каже да је ово његова најбоља улога до сада). Возећи камион са 
непознатим теретом са једне косовске дестинације до Београда, Влада сусреће најразличитије ликове у ратом 
захваћеној Србији. Одлично режиран, специфичног визуелног стила, ово остварење отвара питања не само о 
односу прошлости и садашњости кроз косовску драму из деведесетих година прошлог века, него и о потреби 
људи који живе на Балкану да повежу растурен историјски наратив кроз живот више генерација. Терет је 
филм о коме причају и коментаришу чак и они који га нису погледали на филмском платну.

Режија: Огњен Главоњић
Жанр: драма
Трајање: 98 минута

Ф И Л М С К И  П Р О Г РА М





+ Уторак, 6. октобар у 2000

Контакт галерија СКЦ

Судија  
— Француска, 2015.

Судија Мишел Расин је строг према себи као и према другима. Није претерано омиљен, али га сви 
респектују. У веома деликатном тренутку његовог живота, када се налази усред развода, почиње тежак судски 
процес који ће у његову судницу као пороткињу увести Биргит, анестетичарку коју је упознао за време своје 
операције кука. Поновни сусрет са њом и однос који се развија, промениће му живот из основа.

Филм је приказан на фестивалу у Венецији и добио је награду за најбољи сценарио и најбољу мушку улогу.
Режија: Christian Vincent
Жанр: комедија
Трајање: 98 минута

+ Уторак, 13. октобар у 2000

Контакт галерија СКЦ

Креативна контрола  
— САД, 2015.

Радња филма Креативна контрола смештена је у блиској будућности Њујорка, пратећи живот Дејвида, 
послом оптерећеног techy менаџера адвертајзинг агенције. Дејвид добија задатак креирања нове промотивне 
кампање Аугмент наочара за проширену стварност (Augmented Reality). Неиспуњен у емотивном односу са 
инструкторком јоге – завиди на савршеној вези коју његов најбољи пријатељ има са привлачном девојком 
Софи. Искушење га води на мрачнију страну игре и Дејвид помоћу АR наочара прави за себе Софин аватар, а 
граница између реалности и фантазије веома брзо почиње да се магли. Док се страсти уѕузбуркавају, а ствари 
отимају контроли, Дејвид је приморан да се суочи са преплитањем свог јавног, приватног и имагинарног 
живота.

Режија: Benjamin Dickinson
Жанр: драма
Трајање: 97 минута

+ Уторак, 20. октобар у 2000

Контакт галерија СКЦ 

Иван 
— Словенија, Хрватска, 2017.

Мара је безнадежно заљубљена у Рока, бескрупулозног бизнисмена са којим добија ванбрачно дете. Када 
се нађе под оптужбама за пословни криминал, Рока напуштају сви пријатељи, и он наговара Мару да заједно 
побегну из земље. На неки начин, присиљава је да бира између њега и детета.

Иван је на Фестивалу словеначког филма освојио низ признања, укључујући и награде за најбољи филм, 
сценарио и главну глумицу.

Режија: Јанез Бургер
Жанр: драма
Трајање: 95 минута
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+ 26 – 29. октобар
Контакт галерија СКЦ

Академски КРАФ 
— Крагујевачки фестивал антиратног, 
ангажованог и академског филма

28. октобар
• Сестримљење (стратешко повезивање КРАФ-а и МикроФАФ-а, Београд)
• Презентација концепта Међународног фестивала уради-сам и независног кратког филма МикроФАФ, 

који се у свом актуелном једанаестом издању фокусира на аматеризам, независност, герилски филм, 
арт брут, low-fi, експерименталне форме и самоорганизованост у стваралаштву (гост: Марија Родић, 
оснивачица)

• Пројекција одабраних филмова са темама које се баве последицама пандемије, јачањем деснице у 
Европи, угрожавањем опстанка уметности и уметника, економским турбуленцијама…

26. октобар
• Отварање фестивала (др Владимир Пауновић, оснивач КРАФ-а)
• Додела једанаестог признања за децентрализацију филмске уметности у Србији Тори Јанковић 

(лауреат: Раднички видео клуб – Зрењанинског социјалног форума, оснивачи: Бранислав Маркуш и 
постхумно Роберт Фаи)

• Пројекција филма Дај нам сунца (тема: социјална правда и одрживи развој, кратки документарни; трајање: 
17’ 25”; земља продукције: Србија; година: 2020; учешће на Фестивалу радничког филма у Зрењанину)

• Разговор са ауторима и актерима
• Пројекција филма Црвене бразде (тема: ревизија антифашистичке историје; кратки документарни; 

трајање: 37’ 18”; земља продукције: Србија; година: 2019)

27. октобар
• Представљање промотивног академског програма КРАФ-а од стране селектора Дејана Дабића
• Пројекције изабраних академских филмова студената продукције и режије Академије уметности у 

Новом Саду (краткометражни играни и документарни филмови)

29. октобар
• Крагујевачка премијерна пројекција филма Црвени барјак (тема: ревизија левичарског наслеђа у Србији 

и Крагујевцу; кратки документарн; трајање: 49’ 19”; земља продукције: Србија; година: 2020; учешће на 
Фестивалу радничког филма у Зрењанину и селекција у пратећем програму Мартовског фестивала у 
Београду 2020/21. трејлер: https://youtu.be/WWniNO6AX5U)

• Разговор са ауторима и актерима
• Затварање фестивала

Организатор: НВО Millenium Крагујевац у сарадњи са СКЦ Крагујевац; 
Подршка: Министарство културе и информисања и Град Крагујевац. 





+ Уторак, 3. новембар у 1700 и 1900

Контакт галерија СКЦ

О бесконачности  
— Шведска, Немачка, Норвешка, 2019.

Рој Андерсон у свој филмски опус додаје осврт на људски живот у свој својој лепоти и окрутности, сјају и 
баналности. Филм је практично инспирисан Шехерезадиним причањем, у позадини чујемо женски глас како 
повезује сцене које су као бајке – отуда је и наратор вила која их прича и уз чије нежно вођење ћемо лутати 
и сањарити 78 минута колико траје ово дело. У њему небитни моменти добијају на значају колико и значајни 
историјски догађаји: неколико завеслаја по ратом разореном Келну; пут до рођенданске журке; отац који 
застаје да би ћерки везао пертлу док пада киша; плес тинејџерки испред кафића; марш поражене војске до 
ратног затвора.

Филм О бесконачности је добитник Сребрног лава на 76. Венецијанском фестивалу.
Режија: Рој Андерсон
Жанр: драма
Трајање: 78 минута
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Свој препознатљив песнички израз из Византијског вишебоја, песник Александар Марић доследно развија и 
у најновијој збирци Чтенија, али се он овде јасно артикулише као песнички дијалог са традицијом. Песниково 
позивање на духовне сроднике (В. Попу, М. Павловића, Б. В. Радичевића, Љ. Симовића, И. В. Лалића, С. Ракитића, 
Б. Петровића, Б. Миљковића, Милана Ђокића) није у функцији враћања на старо, повратак у прошло, него су 
реминисценције на песничке мотиве и позивање на њихове стихове у функцији буђења успаваног духовног 
бића читаоца, кога из националне и историјске дремљивости и летаргије може да пробуди само снажан, 
одуховљен и продуховљен, надахнут патњом и страдањем, песнички зов.

Александар Марић је рођен 1973. године у Београду. Објавио је књиге песама Студеница, Студеница (2003), 
као награђени рукопис за прву књигу у издању СКЦ Крагујевац едиција Првенац, Косовски прозбеник (2008), у 
издању Градац Рашка и Анђели жетеоци (2008), у издању Књижевног клуба Краљево, Обручавање светлости 
(2014), Византијски вишебој (2015) у издању Бдења Сврљиг, Чтенија (2018), Градац Рашка. Добитник је награде 
Богдан Мрвош за циклус песама Ликови (2005), који је сепарат из књиге Анђели жетеоци, Годишње награде 
Књижевног клуба Краљево из фонда др Хранислава Милошевића, награду Гордана Тодоровић за 2014. годину. 
Приредио избор песама Ане Ракочевић Пред тобом краја нема, књигу изабраних нових песама Милана 
Ђокића Ине светлости и избор песама Милоша Милишића, Зајмљени дани. Превео са бугарског књигу 
песама Романа Кисјова Ходочасник светла, приредио књигу раних песама Милана Ђокића Скрајнут пут. 
Уређује књижевни блог Радионица песника на адреси http://klubmladihpesnika. Своју поезију потписује са Никола 
Александар Марић. Живи у Краљеву.

+ Четвртак, 16. јануар у 1900

Контакт галерија СКЦ

Чтенија 
 — Александар Марић



+ Среда, 22. јануар у 1900

Контакт галерија СКЦ 

Изгледате ми срећни  
— Марко Јуришић 

Књига која је објављена у оквиру едиције Првенац. Јуришићеве приче су биле различите од оних које су 
стизале на конкурс. Зар се различитост не подразумева? Наравно да се подразумева, али данашњи писци 
све више приче своде на продужене песме у прози. Приче без приповедања. У томе је Маркова различитост 
и још све с много лепих мисли протканих хумором и сатиром. Вешт је у давању имена ликовима и назива 
организација и удружења тако да, мада неименовани на прави начин, лако се може ући у бит проблематике о 
којој пише (…)

(…) И на крају, приче Марка Јуришића су, убеђен сам, заслужно добиле прилику да се публикују у књизи и 
тако лакше допру до читалаца. Верујем да он као писац неће стати на овоме, већ ће писати још мудрије и 
квалитетније сходно искуству које ће му године пред њим донети.

Марко Јуришић је рођен 1990. године у Ваљеву. Поезију и прозу пише од детињства и заступљен је у 
бројним часописима и зборницима. Сања о свету у коме ће сатиричари бити само зли језици, а не глас разума.



Спомен-парк Крагујевачки октобар традиционално обележава Дан сећања на жртве Холокауста, указујући 
на један од најтрагичнијих делова људске историје и на потребу да чувамо сећање на све недужне жртве 
ратова, с циљем избегавања истих у будућности. Као град страдалник у Другом светском рату, у коме су 
током трагичног октобра 1941. године, између осталих живот изгубили и крагујевачки Јевреји, Крагујевац и 
Спомен-парк представљају право место сећања на жртве Холокауста.

СКЦ Крагујевац је партнер у реализацији програма, поред Института за филозофију и друштвену теорију, 
Центра за примењену историју, Удружења Јеврејска дигитална библиотека, а читав програм се реализује уз 
подршку Града Крагујевца.

+ Петак, 24. јануар у 1100

Спомен-парк Крагујевачки октобар

Дан сећања на жртве Холокауста 
 — Учешће на манифестацији

Ђоковић је лирски хроничар свакидашњице, аутор који петпарачко преводи у уметничко, опседнут 
неспоразумом званим љубав који латентно вреба и из песама другачијег проседеа. Сама књига конструисана је 
тако да се од почетног руралног пејзажа новембра у пољу, где се скупљају парчићи шупље трске, заврши дубоко 
у сплину Београда где су сви плавичасто срећни, а живот описује речима: треба, стрпљиво, ако…

Сведеност као артистички светоназор, комуникативност, вешти описи пораза малог човека, перманентни 
хумор, који у неким моментима прелази у самоиронију, избалансираност песама које од књиге чине складну 
целину, нулта толеранција према високим тоновима лирике, озбиљни су адути овог штива. Нема ту места 
патетици, чак ни када се пева о трагично настрадалом, култном песнику Милану Милишићу.

Александар Ђоковић рођен је 1986. године. Пише поезију и кратку прозу. Песме су му објављене у 
зборнику млађих врњачких песника Између плиме и осеке. Живи и ради у Београду.

+ Петак, 24. јануар у 1900

Контакт галерија СКЦ

Све биће у реду 
 — Александар Ђоковић



+ Субота, 8. фебруар у 1900

Контакт галерија СКЦ

Поп књижевност   
— Мухарем Баздуљ

Књига коју држите у рукама представља транскрипте серије предавања под насловом Поп књижевност, 
а која сам држао у Дому културе Студентски град од априла 2017. до јуна 2018. године. (…) Ипак, одлучио сам 
да ту ништа не исправљам и да текст на папиру буде вјеран траг изговорених ријечи. Сва предавања су 
одржана из главе, без икаквих биљешки, с идејом да се поједини феномени контекстуализују и поједине пјесме 
протумаче, без икаквих енциклопедијских амбиција.

Мухарем Баздуљ

Циклус предавања Мухарема Баздуља под називом Поп књижевност истодобно је насумично, па и 
хировито, низање појава, опуса и пјесама, описа, појмова и особа, али и прилично строго структурирана 
панорама живљене – како у смислу да се некада унутар ње живјело и доживљавало, тако и у смислу да је још 
увијек итекако доживљајно жива – културе која се једино може назвати југославенском.

Томислав Брлек

Читајући ова предавања имао сам утисак да Баздуљ концентрисано слуша музику као да стоји испред 
огромне библиотеке, па му сваки стих или тон отварају неку нову, најчешће старинску, књигу. (…) Баздуљ 
поседује лакоћу говора, цитати не штрче, анализе су заводљиве, честа меандрирања и скретања с теме имају 
шарма, локални вицеви су на месту, утисци су му богати чак и када се с њима не слажем у потпуности. А 
из ових непретенциозних приповедачких бравура читалац/слушалац излази ако не паметнији, онда сигурно 
надахнут сваковрсном историјом.

Петар Јањатовић

Мухарем Баздуљ (Травник, 1977) писац је, новинар и преводилац. Пре Квадратног корена из живота објавио 
је још седам романа. Његови романи су објављени и у преводима на енглески, немачки, пољски, бугарски 
и македонски језик. Осим романа, пише кратку прозу, те есеје и публицистику. Поједине приче и есеји 
преведени су на петнаестак језика.

Редовно пише за сарајевски дневни лист Ослобођење, као и за београдску Политику и магазин Недељник. 
2013. године добио је награду за најбољег новинара у штампаним медијима у Босни и Херцеговини од стране 
Друштва новинара БиХ. Идуће године редакција београдског листа Данас додељује му награду Станислав 
Сташа Маринковић за новинарску храброст и истраживачко новинарство. Исте године добија и награду 
Богдан Тирнанић, Удружења новинара Србије за најбољи коментар. Међу делима које је превео са енглеског 
језика су и књига изабраних песама ирског нобеловца В. Б. Јејтса, те књига преписке Алена Гинсберга и Џека 
Керуака. Живи у Београду.

О књизи су говорили аутор и уредница Тамара Митровић.





+ Четвртак, 13. фебруар у 1900

Контакт галерија СКЦ

Вече љубавне поезије  
— Отворени микрофон  

Љубавне песме су, кажу, најлепше и најраспрострањеније народне лирске песме. Како је љубав основно 
и најјаче људско осећање, та лирска врста је не само најстарија, настала још у примитивном друштву, него 
и најбројнија, најразноврснија по тематици и најлепша по исказаним осећањима и мелодији. Оне певају о 
телесној и душевној лепоти, изјављивању љубави, љубавној чежњи, љубавним састанцима, болу растанка, 
несрећним и забрањеним љубавима.

Као и претходних година, књижевни погон Студентског културног центра поводом дана када се читав свет 
посвећује прослави љубави, позвао је све песникиње, песнике, љубитељке и љубитеље поезије да дођу и 
дарују стихове, своје или оне који су им за срце прирасли, идеји и осећају Љубави. На тај позив одазвало се 
осамнаесторо ауторки и аутора.

Збирка песама Црна објављена је у оквиру 18. кола едиције Првенац. Одликује је дубина метафоре, специфичан 
угао посматрања значаја живота света из угла пчеле, соли и Сунца.

Ана Радуловић је рођена 1995. године у Краљеву. Магистрирала је сликарство не Факултету ликовних уметности у 
Београду. Песме су јој објављиване у књижевној периодици и зборницима. Чланица je Књижевне радионице СКЦ.

+ Среда, 12. фебруар у 1900

Контакт галерија СКЦ

Црна 
 — Ана Радуловић

+ Субота, 22. фебруар у 2000

Контакт галерија СКЦ 

Кад јагањци утихну 
— Предавање Андреје Бошковића

Психопатија је сложено стање које значајно утиче на понашање и односе, а чији узроци су дуго били 
непознаница. У новије време реактуелизовани интерес кроз популарни филмски хит Џокер, представљао је 
добар шлагворт да се о овом феномену проговори.

О психопатији као појави, њеним узроцима и последицама говорио је Андреја Бошковић, дипломирани 
психолог, мастер Универзитета у Београду. Дијагностички и психотерапијски је радио као психолог у Клиничком 
центру у Крагујевцу. Психотерапеут је теоријског правца психодрама. Стручни је сарадник и предавач у 
Истраживачкој станици Петница. Тренутно је запослен као саветник министра у Влади Републике Србије.
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Попут претходних година, Књижевна радионица СКЦ-а, као и издаваштво СКЦ-а, узели су учешће на 
традиционалној манифестацији Дани крагујевачке књиге. Ове године, били смо учесници дела програма у 
коме се говорило о књигама које су издали аутори, чланови различитих књижевних клубова и удружења из 
Крагујевца. 

Књижевну радионицу представљали су Марија Пејин, Дамир Недић, Жељко Јовановић и Весна 
Максимовић. О издаваштву је говорио уредник Ненад Глишић.

+ Уторак, 25. фебруар у 1800

Народна библиотека Вук Караџић, Крагујевац

Дани крагујевачке књиге 
 —Учешће на манифестацији
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Антиној 24, викенд-роман, говори о три дана у животу једне породице и њихових пријатеља који се спремају 
за отварање изложбе слика и скулптура. Сажетим и језгровитим казивањем свезнајући приповедач постепено 
открива породичне и друге тајне, и обелодањује шта се крије иза привида. Свако од јунака има своју причу 
и своју верзију онога што би требало да буде истина. Поглавља (од којих нека могу бити и кратке приче) 
окупљена су у чврсту целину са елементима крими-романа или романа тајне. Предисторије јунака јесу 
предисторије изложбе. Разматрања о уметности, животу, о односу према ближњима и даљњима, питања 
болести и смрти, духовне и телесне кризе дата су у чврстим наративним сегментима који сведоче о 
свеопштој повезаности. Тон излагања је благо хумористичан, а каткад и са дозом црног хумора и сатире. Као 
што се сиже односи према фабули, тако се и јавна и општа истина односи према личним истинама јунака 
ове књиге. У зависности од тога на који се начин чита и шта се учитава, може се схватити и као својеврсна 
пародија свега приказаног. Ауторка тражи ангажованог читаоца кога не оптерећује сувишним детаљима, већ 
само онима који се тичу непосредне радње.

Надежда Пурић Јовановић, рођена 1974, дипломирала и магистрирала Српску књижевност са општом 
књижевношћу на Филолошком факултету у Београду. Пише поезију, прозу и књижевну критику. Објавила 
књиге песама: Воде (2006), Хаљине из музеја (2017) и Бескрајно учење о раскомаданости царства (2018). Живи 
и ради у Београду.

+ Среда, 4. март у 1900

Контакт галерија СКЦ

Антиној 24 
— Надежда Пурић Јовановић
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+ Среда, 1. април у 2000

Soundcloud

Аудио поезија  
— Књижевна радионица СКЦ

Један од првих експеримената Књижевне радионице који је оригинално изведен у СКЦ Крагујевац, а затим 
и на Априлским сусретима у СКЦ Београд. Осморо учесника, Оливера Марковић, Мирјана Илић, Марија 
Браловић, Марија Мојсиловић, Мирослав Марковић, Богдан Цветковић, Дамир Недић, Ненад Глишић, уз 
подршку Александра Ђевића за миксетом, у потпуном мраку је изводило своје стихове.

+ Среда, 8. април у 2000

YouТube канал СКЦ

СКрЦ и Реге  
— Поетски перформанс 

Још један у низу ескперимената у којима је дошло до укрштања тема типичних за реге музику попут 
питања ропства, слободе, миграција и мира. Уз пратњу уду-бубња и контрабаса песме су читали: Матија 
Петровић, Ивана Ђокић, Олга Драгаш, Мирослав Милетић, Мирјана Андрић, Жељко Јовановић и Ненад Глишић.

+ Четвртак, 9. април у 1400

Zoom платформа

Светски дан за живот  
— Учешће на акцији солидарнисти 

Од 3. до 10. априла 2020. године, када већи део света стоји због пандемије, одржана је акција солидарности 
под именом Светски дан за живот – Global Day For Life са насловом Не одустати од борбе... за хуманост.  

Позив је упућен свим уметницима, колективима и др., док пандемија траје да се настави борба за живот, 
против капитализма, смрти и патријархата. Намера је била да се ове активности деле на друштвеним мрежама 
хаштагом.

У име радионице СКЦ-а одазвали су се Олга Драгаш, Горан Кумрић и Ненад Глишић.
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+ Среда, 22. април у 2000 

YouТube канал СКЦ

Слобода речи 
— Песнички перформанс 

Слобода речи је поетски перформанс Књижевне радионице СКЦ-а, који је током 2019. године имао четири 
извођења. Конципиран као уметничко преиспитивање слободе говора кроз пример лишавања слободе 
оснивача Викиликса Џулијена Асанжа. Песме извођене у оквиру овог перформанса написане су на основу 
његовог обраћања српској публици поводом изсласка његове књиге на нашем језику.

+ Среда, 29. април у 2000 

YouТube канал СКЦ

Миленини извори 2017. 
— Учешће на манифестацији

Књижевна радионица СКЦ је до сада три пута учествовала на манифестацији посвећеној великој српској 
песникињи Милени Јововић. На YouТube каналу СКЦ-а премијерно је постављен део програма у коме је 
представљен рад чланица и чланова Књижевне радионице уз пратњу грудачког квартета Arcobaleno.
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+ Среда, 6. мај у 2000 

Радио Београд 1

Сновреме 
— Учешће у емисији  

Новинарка Хана Гадомски је дошла у Крагујевац да направи емисију о чланицама и члановима Књижевне 
радионице СКЦ, што је емитовано на Радио Београду 1, у емисији Сновреме. Током ванредног стања, аудио-
снимак емисије емитован је на нашој страници. У емисији су учествовали Дамир Недић, Богдан Цветковић, 
Оливера Марковић и Урош Веселиновић.



+ Среда, 17. јун у 1900 

Контакт галерија СКЦ

Евa Ранчић 
— Ауторски портрет  

Када говоримо о поезији Еве Ранчић, слободно можемо рећи да се налазимо на путу са препознатљивим 
знаковима који ће нас одвести до исходишта куда пребивају лепота и љубав, мушкарац и жена обожени и 
исконски посвећени нераздељивој матрици заједништва…

…Трагање мушкарца и жене и њихово међусобно препознавање у свету означено је лексемом пут, која 
превођењем у тематску раван добија и архетипско упориште. Теме љубави, мушкарца, жене, пута, и не мање 
важног отиска, све су у књижевности архетипски инициране. Оно што их чини особеним јесте јединствени 
доживљај песникиње, чија се потреба за узајамношћу твори и са становишта профане, телесне, и са 
становишта духовне љубави…

Ева Ранчић је рођена у Пироту. Објавила је четири збирке песама: Иза црте (2001, Народна књига, Београд), 
Преображај (2009, Кућа књига, Пирот), Анахорет (2016, Народна библиотека, Пирот) и Пут од кристала (2018, 
Удружење књижевника Бранко Миљковић, Ниш).
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+ Среда, 24. јун у 1900

Летња сцена СКЦ

Конфабулације 
— Маријa Драгнић

У овој збирци набијеној имагинативном енергијом, кроз три тематске целине које се преплићу као 
плетеница, ауторка нам доставља записе о једној новој Шпанији, песницима-горилама и измишљеним 
сећањима – шифрован извештај из зачудних предела маште, можда из неке поетске будућности.

Марија Драгнић рођена је у Никшићу 1990. године. Енглески језик и књижевност студирала у Подгорици 
и Вестеросу, дипломирала на Катедри за англистику Филолошког факултета Универзитета у Београду, где 
је завршила и мастер студије. Песме су јој објављиване у књижевној периодици Арс, Зарез, Тема, Поља, 
Просвјета, електронским књижевним часописима Eckermann и Агон, на интернет порталима Бетон, Стране, 
Либела, astronaut.ba, као и у културном додатку листа Политика. Добитник је друге награде на књижевном 
конкурсу Улазница 2016, прве награде на конкурсу Ратковићевих вечери поезије за 2018, и прве награде на 
конкурсу ПАФ – поезија за најбоље необјављиване стихове у Црној Гори у 2019. години..

11
3 К Њ И Ж Е В Н И  И  Г О В О Р Н И  П Р О Г РА М



У својој предивној слици названој Гола лепотица, Жан Пол Жером (1986) нам је дочарао моменат у коме 
Истина излази из језера, сва у шоку  постиђена, схвата да јој је Лаж украла хаљину и нестала. Оно што се 
десило у причи после тога је метафора која је постала, по Ничеу, наша стварност: постиђена и понижена, 
Истина се вратила у језеро у коме се купала и више се никад није појавила, док је Лаж, обучена у хаљину 
Истине, остала да нас све вара како је она у ствари Истина! 

Небојша Јоцић, завршио је Прву крагујевачку гимназију, дипломирао филозофију у Скопљу, магистрирао и 
докторирао у Великој Британији. Такође је познати и врхунски спортиста.

+ Понедељак, 29. јун у 1900

Летња сцена СКЦ

Ниче о истини и лажима 
 — Предавање Небојшe Јоцићa



+ Среда, 26. август у 1900

Летња сцена СКЦ

Однос човека и животне средине 
— Предавање

Разговором о односу човека према животној средини, Студентски културни центар Крагујевац у сарадњи са 
Еколошко-истраживачким друштвом Младен Караман, које ради у оквиру Природно-математичког факултета, 
отпочела је серија предавања и дискусија које за циљ имају упознавање значаја еколошке свести и рад на 
њеном подизању.

Прво предавање има општи карактер и циљ да се овлада елементарним појмовима из области која постаје 
све важнија у свакодневном животу.

Има ли нам опстанка без природе, шта је то екологија, шта обични људи могу да учине у свакодневном 
животу, а шта треба да очекују од институција?

Предавачи су били Филип Грбовић и Филип Вукајловић из Еколошко-истраживачког друштва Младен Караман.

+ Среда, 8. јул у 1900

Летња сцена СКЦ

Мултикултурализам и либералне 
вредности 
— Предавање Небојшe Јоцићa

Пошто су једнонационалне државе одувек биле реткост и заснивале се радије на принципима и моралу 
племенског друштва, ми данас, без обзира на нашу традицију, културу и религију, живимо у мултикултуралном 
свету. Мултикултурализам је не само нужност и стварност већ и нешто неизбежно и као такво представља 
фундаментални услов модерног живота. Разлика између либералних и комунитарних политичких филозофија 
се огледа у томе што је за ову прву мултикултурни свет услов либералне демократије, а за другу препрека у 
остваривању аутентичне културе и идентитета нације. И док је у либералној демократији аутономија индивидуе 
неприкосновена и не зависи од наслеђених тј. случајних фактора као што је раса, нација, религија, језик и култура, 
за комунитарне филозофе без тих наслеђених тзв. случајних одредница нема аутентичности и садржаја индивидуе.

Предавач је, заједно са гостима, покушао да одговори на питање: „Куда нас води наше сутра?”
Небојша Јоцић,  дипломирао је филозофију у Скопљу, магистрирао и докторирао у Великој Британији.



+ Понедељак, 14. септембар у 1200

Летња сцена СКЦ

Мере за културу 
— Округли сто

Културна сцена је у првој половини године функционисала у складу са актуелном епидемиолошком 
ситуацијом и прописаним мерама. Чак и у таквим околностима, у првих шест месеци, организатори 
културних програма успевали су да реализују и представе садржаје, послујући одговорно и придржавајући 
се мера, како би одржали континуитет у задовољењу културних потреба публике и ангажовању аутора и 
извођача.

У Крагујевцу, с друге стране, инструкције и смернице надлежних институција и служби о условима 
одржавања програма и манифестација, нису биле усаглашене, што је додатно отежавало већ довољно 
комплексну ситуацију у којој су се актери локалне културне сцене нашли.

Додатну конфузију уносиле су недоследност и селективност спровођења мера када су у питању одређени 
актери других делатности. Све наводи на то да култура и културне потребе Крагујевчана не завређују посебну 
пажњу и адекватан однос и третман који би морао неоспорно да им припада. Који су реални проблеми у 
пракси са којима се свакодневно сусрећу носиоци локалних културних дешавања, проналажење заједничких 
предлога, решења и сл. – била је тема округлог стола Мере за културу, чији су учесници били представници 
културних институција, манифестација и удружења, као и градске управе и медија.

Домет овог преноса уживо на Фејсбук страници СКЦ-а био је шест и по хиљада посетилаца. Учеснице 
и учесници овог округлог стола били су представници крагујевачке културе и институција: Верица Нерић 
(Интернационални џез фестивал), Мирко Демић (Народна библиотека Вук Караџић, Крагујевац), Ненад 
Нешовић (Удружење Форма), Наталија Богдановић (Удружење УрбаниУм и Креативна мрежа Крагујевца), 
Зоран Мишић, новинар, и Весна Абадић (Универзитетска библиотека). У име организатора, говорила је 
директорка СКЦ-а Ивана Мараш Јовановић.

+ Недеља, 30. август у 1400 

Руска црква, Горњи Адровац

Рајевском у част 
— Учешће на песничкој манифестацији   

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 СКЦ-а спада у неколико сталних учесника те манифестације. 



+ Среда, 16. септембар у 1900 

Летња сцена СКЦ

Вампири у српској традицији  
— Александaр Тешић

Један од централних аутора набујале сцене епске фантастике, Александар Тешић, позван је на захтев његових 
читалаца. Познат као предан истраживач нашег усменог књижевног и културног предања, своје дело напаја 
богатим, али скрајнутим наслеђем наше фолклорне фантастике.

На овој књижевној вечери, аутор је говорио о трилогији Клетва Каинова, али и о вампиризму уопште, са 
посебним освртом на новооткривен случај Николе Боровца, нашег вампира у Паризу, и на случај Рафин, такође 
у Паризу, који је водио лично Наполеонов министар полиције. Поред аутора Александра Тешића, учествовао је 
и проф. Иван Нешић, који се бави истраживањем вампиризма у Медвеђи, тј. чувени случај арнаута Павла. За 
Крагујевчане је било посебно занимљиво да први пут чују о случају вампиризма у Крагујевцу који се догодио у 
првој половини 18. века са великим бројем жртава.

Александар Тешић је рођен у Чачку 1961. године. Аутор је трилогије Косингас, која је доживела своје стрип и 
радиодрамско обличје, затим трилогије Милош Обилић, 2084, Горолом… 





+ Среда, 23. септембар у 1800

Ботаничка башта

Заштита природе – потреба, 
обавеза или дужност човека? 
— Представљање

Друга трибина у циклусу који су заједнички организовали Студентски културни центар и Еколошко-
истраживачко друштво Младен Караман.

Поводом овог предавања, остварена је сарадња са Ботаничком баштом, у којој је одржан овај програм, а 
која ће се наставити и у будућности.

У пригодном и надахњујућем амбијенту крагујевачке ботаничке баште са публиком је разговарала 
директорка те установе Снежана Бранковић, као и чланови ЕИД-а Младен Караман – Филип Грбовић и Филип 
Вукајловић.

+ Среда, 30. септембар у 1900

Контакт галерија СКЦ

Песме у кавезу 
— Иван Новчић

Књига ангажованих песама Ивана Новчића подељена у циклусе уводи нас у токове живота у поетском 
простору који аутор дефинише као кавез. У њему се преплићу мотиви економских миграција и уздржаног 
комфора у којем савремени човек битише.

Новчић залази дубоко испод коре, наизглед, уређеног друштва и експлицитно сведочи његове дамаре. Он је 
очевидац и актер, али и (не)заштићени сведок кризе друштва и саме културе.

Иван Новчић (Краљево, 1972) је инжењер пољопривреде и професор српског језика и књижевности. До 
сада је објавио књигу есеја о Емиру Кустурици, једну књигу прича и три песничке књиге.

+ Среда, 7. октобар у 1900

Контакт галерија СКЦ

СКрЦ док 
— Премијера документарног филма Александра Ђевића

СКрЦ документарац је видео-остварење које је осмислио и саставио Александар Ђевић. Више од 
двадесеторо саговорника одговарало је на питања која су покушала да открију унутрашњу динамику наше 
књижевне групе која продубљује идеје оснивача СКЦ Крагујевац.

Садашњи и некадашњи чланови и чланице, без длаке на језику хвале и критикују, оцењују колико је 
значајан рад у Књижевној радионици за формирање њих као људи и као аутора. Уз чланове бивше и 
садашње, појављују се и гости који су такође узели учешће, дају нам поглед споља, подједнако драгоцен.
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+ Среда, 4. новембар у 1900 

Контакт галерија СКЦ

Краљевачка панк хроника 
— Војкан Трифуновић

Књига Краљевачка панк хроника, аутора Војкан Трифуновића, историчара из Краљева, представља важно 
сведочанство о развоју једне од најзанимљивијих локалних панк сцена на простору Србије, али и бивше 
Југославије. Говори не само о бендовима и њиховим песмама, већ и о друштвено-политичком ангажману 
појединих актера сцене. Било је ту свега – антимекдоналдс кампање када нико није доживљавао Мекдоналдс 
као претњу, антирасистичке активности када је мржња према сународницима другачије боје коже била опште 
место, антимилитаристичке акције када су ратне страхоте биле свакодневница. Али, изван ових тешких тема, 
књига се бави и одрастањем у Краљеву у периоду од неколико деценија на прелазу између 20. и 21. века. 
Говори о једној младости и једном узбудљивом времену.

На преко 250 страница и подељена на 15 поглавља књига Краљевачка пaнк хроника пружа инсајдерски увид 
у развој саме сцене, (пра)почетке и врхунце, али и утицаје које имала на многе бендове и појединце/ке на 
овим просторима. Све је пропраћено гомилом аутентичних, до сада невиђених, фотографија, као и изјавама 
оних који су ову сцену стварали.

Војкан Трифуновић (10. 9. 1982), историчар из Краљева, присутан на еx-Yu панк сцени више деценија кроз 
разне активности (бендови, фанзини, организација концерата, итд). Аутор више текстова на многобројним 
порталима (Vice, Круг, Акузатив, Машина, итд) и различитим публикацијама (омладински часописи, локалне 
новине, фанзини). Бави се различитим феноменима попут омладинских субкултура, (непознате) историје 
Краљева, историјом левичарског/радничког покрета у Србији, итд. Ради(о) као наставник историје у више 
основних/средњих школа, активиста неколицине омладинских НВО-а, борац против непросвећености и 
неправде.

Истовремено, ово је последње књижевно вече које је одржано пред публиком са поштовањем свих 
антиепидемиолошких мера. Књижевни програми до краја 2020. године одржавани су у виртуелном простору 
због безбедности учесника и публике.



+ Среда, 25. новембар у 1700 

Zoom платформа

Рада, Бајин 
— Александар Новаковић

„Иза сваког моћног оца је блудни син. Иза сваке жртве рата – ратни профитер”, пише у најави романа Рада, 
Бајин с поднасловом: Не заслужујете ме, бедници незахвални! Овај духовити, црнохуморни роман говори о 
блуднику, грешнику – никад покајнику, Ради Пашићу, сину чувеног српског политичара Николе Пашића.

Рада Пашић је био патријарх корупције и афера, ренесансна личност криминала у три државе: Краљевине 
Србије, Краљевине Југославије и поратне, социјалистичке Југославије. Притом је Рада имао дебеле досијее у 
Француској, Грчкој, Швајцарској и Чехословачкој. Нови роман награђиваног романописца и драматурга Александра 
Новаковића написан је као лако читљиво штиво које стилом, нимало случајно, подсећа на жуту штампу из 
међуратног периода (с обзиром на то да је Рада Пашић пунио новинске чланке оног времена), али се његова 
суштина лако проналази у 21. веку, како у жутој штампи тако и у историји. Јер, док је нама, за реалну 
политику и елементарно поштење, слепих вођа (а Николу Пашића је као таквог описао славни сатиричар 
Радоје Домановић), биће нама и татиних синова као што је био Рада. Можда модерне Раде не иду на балове и 
не возе се у олдтајмерима, али сигурно обрћу милионе евра и, мада ретко, носе чувене наногице као више него 
симболичне казне за своја непочинства. Рада, Бајин је смешан и сатиричан јер се дешава данас и, баш због тога, 
актуелан и језив.

Александар Новаковић је доктор драмских уметности и историчар из Београда.
По завршетку Zoom сесије, читав разговор постављен је на YouTube каналу СКЦ-а.





+ Среда, 2. децембар у 1700 

Zoom платформа

Дажд   
— Данијела Глишић 

У ери фаталног ништавила које суверено влада планетом и усмерава нашу посрнулу цивилизацју, гле 
ироније, ка природи и њеним лековитим садржајима, у том вртлогу глобалне самодеструкције, на мрачном 
књижевном небу појављује се фантастична књига прича Дажд, ауторке Данијеле Глишић намењена онима 
којима је зуј пчеле или шуштање лишћа потребније од свих модерних играчака нашег напредног доба. У том 
свету раскошне вегетације и растрчаних животиња, умивеног капима кише, где је топот коња свакодневица 
ономе коме је машта савезница, а беспуће дом, у том пуно-колорном свету, који се налази у књизи прича 
Дажд, живе слике несавршенства, слике које ветар час витла, час немирно изазива. У тој збирци кратке, 
сугестивне прозе, некој врсти приручника за бег од контаминираног света, Данијела Глишић вешто плете нити 
концепта који ће се неприметно увући под кожу оним љубитељима писане речи који сваки тренутак одвајају 
да оду у природу далеко од смогом прекривених градова и лече своје душевне ране настале као нуспојаве 
живота у урбаним срединама. За крај могу само да поручим будућим читаоцима: Пажљиво читајте ово 
необично дело у њему ћете наћи одговоре на сва она питања од којих сте одавно одустали.

По завршетку Zoom сесије, читав разговор постављен је на YouTube канал СКЦ-а.
Данијела Глишић рођена је 1976. године. До сада је објавила пет књига: Background noise, Сањало ми се, Кад 

дође девојка на коњу, Наше нешто и Позајмљене боје.

+ Среда, 16. децембар у 1600 

Facebook страница СКЦ

Месечева беседа   
— Милош Симић 

Крагујевачки песник млађе генерације, самоникли цвет у башти српске поезије, дошао је до своје прве 
самосталне књиге коју је насловио Месечева беседа.

Уz две чаше вина и сат времена може да се стави читав песнички микрокосмос, узбудљив на начин који је 
могућ само на почетку једног узбудљивог песничког пута.

Милош Симић је рођен у Крагујевцу 1986. године. Члан је Књижевне радионице СКЦ.

+ Среда, 30. децембар у 2000 

YouTube канал СКЦ

Најновији завет 
— Премијера песничког видео-перформанса  

Песнички видео-перформанс Најновији завет је последње књижевно вече које се догодило у Студентском 
културном центру 2020. године. Као и претходних година, Књижевна радионица СКЦ-а обележила је крај 
сезоне својим програмом којим искорачује из уобичајеног представљања књижевног рада, а тежећи својим 
тумачењима авангардних гибања у уметности.

Најновији завет је текст песникиње Олге Драгаш који промишља улогу уметности у нашој стварности коју 
карактеришу све већи страхови и напетости око елементарних животних питања.

У извођењу поставке ауторке Олге Драгаш учествовали су: Мирјана Андрић, Марија Пејин, Аца Пејчић, 
Дамир Недић и Ненад Глишић.
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+ Понедељак, 10. фебруар у 2000

Сала ПМФ

Тотови 
— Академско позорште СКЦ

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.

Режија: Костадин Стојадинов
Текст: Иштван Еркењ
Улоге тумаче: Алекса Свиларов, Илија Ивановић, Јулија Вучковић, Невена Терзић, Милица Ђорђевић, Татјана 

Николић, Алекса Могић



+ Четвртак, 13. фебруар у 2000

Сала ПМФ

Хамелн  
— Академско позориште СКЦ

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.

Режију потписује Костадин Стојадинов, по тексту Марије Стојановић.
Улоге тумаче: Илија Ивановић, Анастасија Ђорђевић, Алекса Свиларов, Филип Ђурић, Татјана Николић, Рада 

Несторовић, Јована Милосављевић, Милица Ђорђевић, Емилија Михаиловић, Милена Перић

+ Среда, 28. октобар у 2100

Радио-телевизија Крагујевац



+Четвртак, 20. фебруар у 2000

СКЦ Београд

Хамелн 
— Академско позориште СКЦ

У оквиру дугогодишње сарадње и међусобне размене програма студентских културних центара Србије, 
реализовано је гостовање ансамбла Академског позоришта СКЦ-а Крагујевац у Студентском културном 
центру Београд. Ансамбл је овом приликом извео представу Хамелн, по мотивима текста Пацоловац, ауторке 
Марије Стојановић, а у режији Костадина Стојадинова.

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.
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+ Субота, 22. фебруар у 2100

Позориште лутака, Ниш

Даске хуманости 
— Учешће Академског позоришта СКЦ Крагујевац на Првом 
хуманитарном позоришном фестивалу у организацији JCI Niš 

Академско позориште СКЦ Крагујевац представило се публици Хуманитарног позоришног фестивала, 
одржаног по први пут, а у организацији Коморе младих и активних грађана Ниша (Junior Chamber International 
Niš – JCI Niš). Сав приход са фестивала (као и донација) дониран је Клиничком центру за дечију интерну 
клинику, Одељење за неонатологију.

Позориште СКЦ-а Крагујевац наступило је у конкуренцији Академског позоришта СКЦ Ниш, Театра 
Гимназијалац из Лебана и Сцене 24. Фестивал је носио такмичарски карактер, представе је оцењивао жири у 
саставу Хаџи Иван Реди, Бранко Крсмановић и Стефан Красић, а представа Тотови у извођењу Академског 
позоришта СКЦ-а Крагујевац награђена је четвороструко:

-Друга награда за најбољу представу
-Награда за најбољу режију
-Награда за најбољу споредну женску улогу
-Награда за најбољи костим

+ Петак, 28. фебруар у 2000

Културни центар Пожаревац

Миливојев штап и шешир  
— Учешће Академског позоришта СКЦ Крагујевац на XVI 
аматерским глумачким свечаностима

И ове године Академско позориште представило се публици фестивала Миливојев штап и шешир, овога 
пута представом Хамелн, а ово учешће је уједно и прво извођење ове представе на неком од фестивала.

На фестивалу су се поред Академског позоришта СКЦ-а, представили и градско позориште из Јагодине, 
Крик театар из Крагујевца, Аматерско позориште Миливоје Живановић, Пожаревац, као и Милановачко 
позориште, Горњи Милановац. 

Награду за најбољег глумца вечери – реплику Миливојевог штапа, добио је Илија Ивановић, за тумачење 
лика Валдемара, а Награду за најбоље креиран лик освојио је Алекса Свиларов, у улози детета.
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+ Субота, 7. март у 1700

ШЦ Крагујевац Плаза

Кулисање  
— Промотивна радионица Фестивала аматерских позоришта 
Кулиса

У оквиру промоције Фестивала аматерских позоришта Кулиса, одржана је интерактивна радионица под 
називом Кулисање. Радионица је намењена најмлађима, најпре основцима и средњошколцима.

Најмлађи Крагујевчани имали су прилику да заједно са члановима Академског позоришта и Драмске 
секције СКЦ-а, учествују у овогодишњем Кулисању и да се упознају са магијом позоришне уметности. Они 
најхрабрији и најрадозналији могли су се упознати са различитим облицима сценског израза – позориштем 
сенки, сценским покретом, као и сценским борбама.

Фестивал аматерских позоришта Кулиса, шести по реду, планиран за период од 12. до 15. марта 2020. године, 
услед пандемије вируса COVID 19, одложен је за 2021. годину.



+ Понедељак, 25. март у 1800

YouTube канал СКЦ

Људи из струке 
— Академско позориштe СКЦ 

Људи из струке су потенцијално најсмешнија трагедија и натрагичнија комедија. Прва режија Дамира 
Недића првог драмског текста Ненада Глишића.

Играју: Марија Планић, Урош Веселиновић, Жељко Вимић, Марко Лештанин, Вања Јалисавчић, Душан 
Јовановић, Милан Петровић, Марко Коцић

Сарадници: Александар Ђевић, Анђелка Чакаревић, Милан Петровић, Милош Беслаћ, Бојан Младеновић, 
Надреалистичка Уметничка Група пола Мачке, Барба Франко Бушић, Мирко Божић





+ Среда, 27. март у 1800

YouTube канал СКЦ

Тотови 
— Онлајн премијера поводом 
обележавања Светског дана позоришта 

Под слоганом – #ОстаниКодКуће, позориште је пронашло свој пут до тебе! – у немогућности извођења 
представа пред публиком, Академско позориште СКЦ-а започело је низ онлајн премијера и један део својих 
активности преместило у онлајн сферу. 

Светски дан позоришта, 27. март, обележен је онлајн премијером вишеструко награђиване представе 
Тотови на YouTube каналу СКЦ-а. 

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.

Режија: Костадин Стојадинов
Текст: Иштван Еркењ
Улоге тумаче: Алекса Свиларов, Илија Ивановић, Јулија Вучковић, Невена Терзић, Милица Ђорђевић, Татјана 

Николић, Алекса Могић

+ Четвртак, 2. април у 1800

YouTube канал СКЦ

Хамелн 
— Онлајн премијера

Друга у низу онлајн премијера одржаних под слоганом #ОстаниКодКуће, позориште је пронашло свој пут 
до тебе! –премијера представе Хамелн.

Представа Хамелн премијерно је изведена 29. новембра 2019. године. Режију потписује Костадин Стојадинов, 
по мотивима текста Марије Стојановић, Пацоловац. Улоге тумаче: Илија Ивановић, Анастасија Ђорђевић, 
Алекса Свиларов, Филип Ђурић, Татјана Николић, Рада Несторовић, Јована Милосављевић, Милица Ђорђевић, 
Емилија Михаиловић, Милена Перић.

+ Четвртак, 9. април у 1800

YouTube канал СКЦ

Пешчаник 
— Онлајн премијера

Драматизацију истоименог романа Данила Киша и режију представе потписује Костадин Стојадинов. 
Представа је премијерно изведена 02. јуна 2018. године и вишеструко награђена на Фестивалу аматерских 
позоришта Србије у Новом Саду.

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

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

+ Среда, 9. септембар у 2100

Радио-телевизија Крагујевац



+ Четвртак, 16. април у 1800

YouTube канал СКЦ

Она ствар 
— Фолдер Архив #1 

Након емитовања три последња наслова продукције Академског позоришта СКЦ-а, започето је и 
емитовање представа из Фолдера Архив, а публика је после дужег времена могла да погледа остварења која 
су обележила рад позоришта током претходне три деценије. Прва представа коју су посетиоци YouTube канала 
СКЦ-а имали прилике да погледају је вишеструко награђивана представа Она ствар, премијерно изведена 13. 
децембра 2011. године.

Представу је режирао Милић Јовановић, глумац Књажевско-српског театра, који као редитељ потписује 
неколико наслова продукције Академског позоришта СКЦ-а – Жути такси, Жак или покорност, Краљ Иби, Син 
светлости, Јелисаветини љубавни јади због молера и Стилске вежбе.

Улоге тумаче: Костадин Стојадинов, Јована Крстић/Мина Обрадовић, Дејан Тошовић, Немања Јовановић, 
Милица Миленковић и Милош Станојевић.

Драма Она ствар иначе је прва са којом се на светској позорници, 1984. године, појавио Христо Бојчев. 
Овај прослављени драмски писац рођен је 1950. године у пољском Трамбежу, Северна Бугарска. 1974. 
године завршио је Машински факултет, а одмах по извођењу драме Она ствар, он уписује драматургију на 
Националној академији за позоришну и филмску уметност. 1989. проглашен је за драмског писца године са 40 
поставки његове драме на сценама широм Бугарске, а 1990. године премијерно је приказан филм, снимљен 
по овом драмском тексту. Исте године почиње редовно да учествује као политички сатиричар у једном од 
најпопуларнијих телевизијских шоу-програма. 1996. добија државну донацију за снимање играног филма 
Пуковник Птица, по истоименом драмском тексту. Овај комад такође је постављен на сцени Академског 
позоришта СКЦ-а. 

Представа Она ствар изведена је и на Фестивалу академских позоришта Србије, у Новом Саду, 2011. године, 
и освојила следеће награде:

Награда за музику и звучне ефекте (оригиналну или избор музике); Награда за дизајн светла; II награда 
за најбољу женску улогу (Милица Миленковић за улогу Славке); II награда за најбољу мушку улогу (Милош 
Станојевић за улогу Трајка); Награда Веља Мацут за несебичан допринос аматерском позоришном 
стваралаштву (Милић Јовановић, редитељ).



+Четвртак, 23. април у 1800

YouTube канал СКЦ

Стилске вежбе 
— Фолдер Архив #2 

Премијерно онлајн приказивање представа из архива Академског позоришта настављено је емитовањем 
снимка представе Стилске вежбе, премијерно изведене 3. децембра 2010. године.

Француски писац Рејмон Кено (1903–1976) је својевремено, у свом делу Стилске вежбе, сцену из једног 
париског аутобуса испричао на 99 различитих начина. Окосница једне од прича било је дугме које је побегло 
са капута једног од путника, у другој сам изглед путника, у трећој пак, односи међу њима… и свака прича била 
је једнако истинита.

Живимо ли живот или крчкамо само једну верзију истине о њему? Видимо ли у огледалу одраз себе, или 
тек једну страну нечег што се може посматрати из небројено много углова, или су наши животи само нечије 
Стилске вежбе?

Режија и адаптација: Милић Јовановић;ѕасистент режије: Милица Миленковић
Улоге тумаче: Костадин Стојадинов, Милица Миленковић, Дејан Тошовић, Драгана Перовић, Немања 

Јовановић, Мина Обрадовић, Кристина Симоновић, Милош Станојевић, Јасна Петровић.
Знаковни језик: Иван Богдановић; видео-инсталација: Марко Ђорђевић, Стефан Милосављевић
Монтажа звука: Александар Јанковић



+Четвртак, 30. април у 1800

YouTube канал СКЦ

Ера ожалошћених 
— Фолдер Архив #3 

Представа Ера ожалошћених премијерно је изведена 22. октобра 2016. године. Заснована је на мотивима 
антологијског текста Бранислава Нушића Ожалошћена породица, али представља његово ново читање и 
значајан отклон од добро познатих Нушићевих ликова. Замишљена је као деструктивна музичка комедија 
и значајан сегмент представе чини оригинална музика чији су аутори Лазар Јагличић и Филип Трајановски. 
Глумци на сцени покрећу лавину питања о породичним и међуљудским односима и, водећи нас кроз 
различите друштвено-временске контексте, доводе до оптимистичног одговора. Представа је изведена на 
неколико позоришних фестивала и вишеструко награђена.

Редитељ представе и аутор сонгова је Мирослав Петровић. Улоге тумаче: Стефан Павловић, Нина 
Недељковић, Никола Гаровић/Костадин Стојадинов, Јана Мијаиловић, Павле Тасић, Јана Десница, Петар 
Петровић и Исидора Арсић.

+Среда, 7. октобар у 2100

Радио-телевизија Крагујевац



+Четвртак, 7. мај у 1800

YouTube канал СКЦ

Краљ Иби 
— Фолдер Архив #4 

Овога пута премијерно онлајн приказана је вишеструко награђена представа Краљ Иби, а која је своју 
премијеру имала 5. октобра 2001. године.

Реч је о представи која има култни статус у позоришној продукцији Студентског културног центра 
Крагујевац. У стварању и извођењу представе учествовали су многи значајни актери савремене позоришне и 
културне сцене града Крагујевца, од којих се већина тада налазила на својим развојним почецима.

Неки мисле да је 10. децембар 1896. године гранични датум у развоју тзв. модерног позоришта, јер је тога 
дана у Паризу била премијера Краља Ибија, Алфреда Жарија.

Није чудо – каже Жари – што су се гледаоци згрозили гледајући властиту огавну слику у огледалу које се 
састоји од човековог вечног идиотства, од његове вечне гадости, од његове вечне прождрљивости, од нискости 
нагона који су узвишени до тираније, од чедности, од поштења, од патриотизма и идеала грађана који су 
добро вечерали.

На тај начин, Жари није само приказао како се грађанин понаша у својим основним поступцима, већ 
је на позорницу довео и садржај његових пригушених жеља, његову психичку збиљу, заједно са обичним 
тескобама и са необичним екстазама. Жари је песничком интуицијом уочио у достојанственом грађанину, у 
његовој глупости, клице неминовних будућих културних и друштвених преврата, заправо, превратног процеса 
који још и данас траје.

Текст: Алфред Жари
Адаптација и режија: Милић Јовановић
Асистент режије: Мирослав Чер
Улоге тумаче: Марко Маринковић, Нина Недељковић, Ђорђе Ђоковић, Милош Миловановић, Чедомир 

Штајн, Снежана Ранковић, Никола Милојевић, Владан Милић, Владимир Богдан, Дејан Тошовић, Јован 
Обрадовић, Катарина Лазаревић, Слађана Дунић, Дарија Нешић, Наташа Петров, Ненад Петровић, Бранко 
Тодоровић, Дубравка Арсић, Владимир Ђорђевић, Владимир Марковић, Мирослав Чер, Бранко Марковић.

Музичари: Милош Петровић, Немања Лекић, Владимир Марковић, Владимир Лазаревић
Сценографија, костим, плакат: Миливоје Обреновић Лија
Кореографија сценских борби: Владимир Богдан
Музика: Немања Лекић и ЧБС
Мајстор светла: Милан Петровић





+Четвртак, 14. мај у 1800

YouTube канал СКЦ

Пуковник Птица 
— Фолдер Архив #5 

Представа је премијерно изведена 26. октобра 1999. године. Режију, према тексту Христа Бојчева, потписује 
Слободан Ћустић

Улоге тумаче: Ненад Вулевић, Тамара Ивановић, Ненад Павловић, Никола Милојевић, Владимир Лончар, 
Александар Кањевац, Чедомир Штајн, Мирослав Чер, Дејан Ђусић, Зоран Лазаревић, Зорица Ракић.

+Четвртак, 21. мај у 1800

YouTube канал СКЦ

Жак или покорност 
(натуралистичка комедија) 
— Фолдер Архив #6 

За мене је позориште, моје позориште, најчешће исповест. Покушавам да изнесем на сцену унутрашњу 
драму (мени сасвим неразумљиву). Ипак сматрајући у себи да је микрокосмос слика микрокосмоса, па је могуће 
да тај унутрашњи свет раскомадан, раздробљен, у неку руку огледало или симбол космичких супротности.

Нема, дакле, заплета, нема загонетке коју треба одгонетнути већ нерешиво непознато, нема ликова, 
већ су то личности без идентитета (сваког часа постају супротност самог себе, преузимају место других 
и обрнуто): просто низ без краја, случајно повезан без узрочно-последичне везе, необјашњиви доживљаји и 
емотивна стања, или неописиво, али живо преплитање намера, кретања, страсти без јединства, утонулих у 
противречност.

Ежен Јонеско

Представа је премијерно изведена 24. фебруара 1998. године.
Текст: Ежен Јонеско
Режија: Милић Јовановић
Улоге тумаче: Ненад Вулевић, Ана Тодоровић, Ненад Павловић, Нина Недељковић, Владимир Ђорђевић, 

Зорица Илић, Весна Окиљевић, Небојша Крстић, Нина Максимовић, Данијела Сагић, Јасмина Поповић, Марица 
Милојевић, Катарина Перић, Младен Ранковић, Рајица Ђаловић, Миодраг Пејковић, Дејан Цицмиловић.

+Четвртак, 28. мај у 1800

YouTube канал СКЦ

Жути такси 
— Фолдер Архив #7

Као последња у низу онлајн премијера Академског позоришта СКЦ-а, емитована је представа Жути такси, 
премијерно изведена 7. јуна 1997. године. 

Адаптација и режија: Милић Јовановић
Улоге тумаче: Дејан Алексијевић, Ана Арсенијевић, Весна Благојевић, Љиљана Виријевић, Саша 

Видосављевић, Оливера Влајовић, Ненад Вулевић, Ненад Гавриловић, Рајица Ђаловић, Владимир Ђорђевић, 
Александар Живковић, Зорица Илић, Владислав Лазовић, Нина Максимовић, Бојана Малиш, Марко Марковић, 
Никола Милојевић, Петар Михајловић, Душан Мутавџић, Нина Недељковић, Радован Николић, Емилија 
Новаковић, Ненад Павловић, Марко Попадић, Михајло Симоновић, Ања Срићковић, Мина Стојковић, Ана 
Тодоровић, Сања Филиповић, Дамир Петровић, Небојша Крстић, Владан Милић, Младен Ранковић, Тијана 
Симовић.

Сценографија, костими, израда лутака: Драган Грујић
Кореографија: Дејан Алексијевић
Избор музике: Милић Јовановић
Монтажа тона: Зоран Стаменковић
Мајстори светла: Милан Петровић, Саша Кундачина 
Техничка реализација: Драган Теодоровић, Саша Николић, Милош Беслаћ, Дејан Крстић
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+Петак, 19. јун у 2100

Летња сцена СКЦ

Сан о Милени  
— документарна представа о Милени Павловић Барили, 
Удружење уметника Артиста 

Милена Павловић Барили – сликарка, поетеса, сценографкиња, илустраторка, претеча савремене 
мултимедијалне уметнице – централна је тема представе. Представа Сан о Милени настала је из 
вишемесечног документарног истраживања биографије сликарке Милене Павловић Барили у контексту 
социјалног и политичког концепта међуратног периода XX века у ком је живела, те позоришног истраживања 
језика и форме представе у контексту личне ликовне естетике Милене Павловић Барили.

Драматуршку матрицу представе чине писма, документа, критике, дневнички записи, аналитички текстови, 
поезија Милене Павловић Барили, те поетски записи Јелене Богавац и Миодрага Ковачевића по биографској 
документарној грађи породица Павловић и Барили.

Представа дефинише најважније животне догађаје Милене Павловић Барили, преламајући је кроз 
призму њених ремек дела – зато представа говори о Милени језиком симбола њене уметности. Видео-рад 
формулисан је тако да покрива прегршт ликовних репродукција, те скенова докумената и писама уметнице.

Животни, емотивно-рационални, спознајни, те каријерни успони и падови славне уметнице 
проблематизују и покрећу вечите теме уметничког пута или пута у уметности – трагање, остварење, живот 
условљен тржиштем, уметност у раљама капитализма, уметничка слобода, дихотомија наслеђа, трагика 
историјских околности, свемир појединца, политички аутизам, судар локалног и глобалног, међузависност 
личног и колективног.

Представа је едукативни, високо поетизовани запис о животу и делу једне од најзанимљивијих локалних 
уметница XX века, која је стекла светску славу.

Режију и драматургију потписује Јелена Богавац, реномирана драмска уметница.
Улоге тумаче Тијана Вишковић, Јован Здравковић, Марко Панајотовић, Александра Вељковић и Миодраг 

Ковачевић.
Идејни покретач, продуцент и организатор − Тијана Вишковић, професионална глумица и председница 

Удружења уметника Артиста.
Стручни сарадник, истраживач, композитор и извођач песама на поезију Милене Барили – Миодраг 

Ковачевић. 
Костиме је осмислио Александар Ковачевић, а дизајн звука и видео-рад Игор Марковић.
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+Среда, 15. јул у 2100

Радио-телевизија Крагујевац

С позориштем на ти 
— Кулиса V

Део програма Студентског културног центра емитован је и на каналу локалне Радио-телевизије Крагујевца, 
те је тако у оквиру позоришног програма емитована и емисија С позориштем на ти, ауторке Биљане Нешић, 
која прати дешавања на Фестивалу аматерских позоришта Кулиса од његовог другог издања.

Емисија представља осврт на пето издање фестивала, одржано у марту 2019. године – представе, разговори 
са учесницима и организаторима фестивала, пратећи садржај и атмосфера фестивала.

VI Кулиса је, због ситуације са Корона вирусом, одложена за март 2021. године.

+Среда, 22. јул у 2100

Радио-телевизија Крагујевац

С позориштем на ти 
— Кулиса IV

+Среда, 29. јул у 2100

Радио-телевизија Крагујевац

С позориштем на ти 
— Кулиса III
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+Петак, 18. септембар у 2000

Летња сцена СКЦ

Тотови  
— Академско позориште СКЦ

Након вишемесечне паузе, Академско позориште СКЦ-а вратило се на сцену, и то извођењем представе 
Тотови, овога пута у јединственом амбијенту Летње сцене СКЦ-а.

Реч је о комаду једног од најпознатијих и најпревођенијих мађарских драмских писаца, Иштвана Еркења, а 
који тематизује и 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.

Збивања су смештена у Мађарску за време Другог светског рата, али 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 које је 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.

Режију потписује Костадин Стојадинов, а улоге тумаче: Илија Ивановић, Невена Терзић, Јулија Вучковић, 
Алекса Свиларов, Татјана Николић, Милица Ђорђевић и Алекса Могић.

Услед поштовања прописаних мера, број места је био ограничен.

+Среда 14. октобар у 2100

Радио-телевизија Крагујевац



+Четвртак, 24. септембар у 2000

Летња сцена СКЦ

Изолационе вежбе  
— Отворена проба 

Уместо у јуну, завршно представљање Драмске секције СКЦ-а у форми отворене пробе, овога пута одржано 
је у септембру. Отворена проба је кратка колаж-форма којом се приказују технике и усвојена знања из свих 
сфера позоришног живота.

У складу са насталом ситуацијом, пред полазнике Драмске секције Академског позоришта СКЦ-а 
постављен је задатак приказивања театра у условима изолације. Овогодишњу Отворену пробу чини група 
вежби названих изолационе вежбе, које асоцирају и на очување физичког, али и менталног здравља помоћу 
различитих техника прилагођених за самостални рад. Кроз кратки перформанс, полазници су имали 
задатак да глумачким вежбама изразе свој став према новонасталој ситуацији у друштву, да прикажу начине 
формирања новог уметничког израза, али и да промисле о будућности такозваног виртуелног театра. Такође, 
одабир текстова за тумачење и приказивање повезан је са темом куге, приповедања у изолацији и страха 
од смрти и самоће, те је тако као текстуална основа одабран Бокачов Декамерон, употпуњен цитатима из 
Пекићевог Беснила и Манове Смрти у Венецији. Поред прозних, искоришћени су и цитати из поезије са 
сличном тематиком, али и дечје поезије са темом хигијене и борбе против болести, чиме се и једна озбиљна 
ситуација ставља у контекст дечје игре.

Отворена проба је увек уједно и идеална прилика за све заинтересоване, потенцијално нове чланове наше 
Драмске секције, да се упознају са радом и атмосфером коју Драмска секција СКЦ-а носи.

Услед поштовања прописаних мера, број места је био ограничен.

+Четвртак, 19. новембар у 1800

Контакт галерија





+3 - 5. октобар
АКУД Универзитета у Новом Саду Соња Маринковић

Фестивал академских позоришта 
Србије – ФАПС  
— Учешће Академског позоришта СКЦ-а на Драмској радионици

+Субота, 28. новембар у 2000

Facebook

Ноћ позоришта  
— Учешће на манифестацији Између IX и X чина

Академско позориште СКЦ-а спридружило се манифестацији Ноћ позоришта, која је ове године имала 
и хуманитарни карактер. Манифестација је одржана у онлајн формату под називом Између IX и X чина – 
позоришта Србије за Мињу Матић, у трајању од 2 дана.

Стандардни део програма емитован је на Фејсбук страници Ноћ позоришта Србија, док је посебан део 
програма који су установе културе и организације определиле за хуманитарну акцију и подршку малој Мињи 
Матић, био емитован у посебној затвореној Фејсбук групи Позориштанце за Мињу. За приступ овој групи 
било је потребно послати СМС 845 на 3030 и доказ о уплати послати поруком на Фејсбук страницу Ноћ 
позоришта.

Академско позориште представило се насловима Тотови и Хамелн.

+Недеља, 27. децембар у 2000

Facebook

Фестивал академских позоришта 
Србије – ФАПС  
— Учешће на XXIII ФАПС-у, Нови Сад

Фестивал академских позоришта Србије, у организацији АКУД-а Универзитета у Новом Саду Соња 
Маринковић, ове године одржан је по 23. пут. Пандемија Корона вируса приморала је носиоце позоришних 
фестивала да своје манифестације или откажу или преселе у онлајн простор, те је тако и овогодишњи ФАПС 
по први пут одржан у онлајн формату. Академско позориште СКЦ Крагујевац налазило се у фестивалској 
селекцији са позориштима из Ниша, Лакташа, Београда и Сенте, представивши се својим последњим 
остварењем – представом Хамелн. 

Ансамбл је освојио три награде:
-Прва награда за најбољу режију – Костадин Стојадинов
-Трећа награда за најбољу женску улогу – Анастасија Ђорђевић
-Трећа награда за најбољу мушку улогу – Илија Ивановић

+Понедељак, 29. децембар у 1900

Zoom платформа

Који си ти лик?  
— Радионица

Прва у низу, онлајн радионица Који си ти лик конципирана је тако да полазницима првенствено пружа 
прилику да представе неки од својих омиљених замишљених и измаштаних ликова, и то кроз различите врсте 
глумачких вежби, смештајући свој лик у разнолике контексте, као и у интеракцију са ликовима свих полазника. 

Модератор радионице – Костадин Стојадинов, уметнички руководилац Академског позоришта СКЦ Крагујевац.
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+ Субота, 25. јануар у 1800

Сала ПМФ

— Учешће Певачке групе Студенац на Светосавској академији 
у организацији Удружења Срба из Хрватске Никола Тесла

Ф О Л К Л О Р Н И  П Р О Г РА М

+ Субота, 18. јануар
Дрвенград, Мећавник

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

Академски фолклорни ансамбл Светозар Марковић и ове године био је учесник Међународног филмског 
и музичког фестивала Кустендорф, одржаног по 13. пут, од 13. до 18. јануара. Ансамбл је као и претходних година 
наступио последњег дана овог престижног фестивала, у оквиру церемоније доделе награде, и имао прилику 
да наше традиционалне игре и песме представи публици која је на Мећавник дошла са свих страна света.

+ Недеља, 26. јануар у 2000

Дом војске Краљево

— Учешће Ансамбла ветерана на Сусретима ветерана 
у организацији КУД-а Краљевачка ризница

+ Недеља, 8. март у 1500

Сала ПМФ

— Учешће Дечијег ансамбла на Осмомартовском концерту 
у организацији КУД-а Дукати

+ Недеља, 8. март у 1800

ТЦ Рода

— Учешће Другог извођачког ансамбла на манифестацији 
поводом обележавња 8. марта, у организацији Градске 
туристичке организације Крагујевац



+ Среда, 8. април у 1800

YouTube канал СКЦ

Годишњи концерт фолклора 2019. 
— АФА Светозар Марковић

Ускраћен за задовољство поновног сусрета са публиком на сцени, овогодишњи, 43. рођендан, АФА 
Светозар Марковић обележио је премијерним онлајн емитовањем свог априлског концерта одржаног 2019. 
године, у Књажевско-српском театру.

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, увек нову енергију нових младих људи који се 
придружују његовом саставу. 

На концерту су се представили извођачки ансамбли, Први, Други и Ансамбл ветерана, Народни оркестар 
Светозар Марковић, као и Певачка група Студенац. Гост концерта био је Први ансамбл Центра за очување 
традиције и културе ТЕНТ из Обреновца.

+ Среда, 26. август у 2100

Радио-телевизија Крагујевца



+ Недеља, 19. април у 1800

YouTube канал СКЦ

Традиција у покрету  
— Концерт фолклора 

У оквиру онлајн програма Академског фолклорног ансамбла Светозар Марковић, на YouTube каналу СКЦ-а, 
емитован је снимак Концерта фолклора, одржаног 25. новембра 2019. године, у Књажевско-српском театру.

На новембарском концерту који се већ две године заредом одржава под слоганом Традиција у покрету, 
представљају се Први и Други извођачки ансамбл, уз пратњу Народног оркестра Светозар Марковић. Публика 
има 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, а самим тим 
и као драгоцено средство комуникације и повезивања, те је на концерту угостио Културно-уметничко друштво 
Краљевачка ризница.

Играјући, ми постајемо способни да стварамо сопствене реалности и пролазне, краткотрајне тренутке 
један за другим. Тренутке који нас могу додирнути и остати у нашим сећањима, надахнути и променити из 
корена. То је снага истинског израза, а тиме и моћ игре. Игра је исцелитељска. Игра је место где човечанство може 
да се сретне.

Карима Мансур

+ Среда, 2. септембар у 2100

Радио-телевизија Крагујевац
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+ Недеља, 26. април у 1800

YouTube канал СКЦ

Концерт Певачке групе Студенац 
— АФА Светозар Марковић

У оквиру онлајн програма ансамбла, премијерно је емитован и концерт Певачке групе Студенац, одржан 1. 
марта 2019. године, у Народном музеју у Крагујевцу.

Лепоту традиционалног певачког наслеђа Певачка група Студенац донела је на сцену у свом пуном 
саставу, представивши све чланове своје женске и мушке поставе. Гост на овом мартовском концерту била је 
Певачка група Културно-уметничког друштва Извор из Накова.

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…). Рад 
групе обележила су два аудио издања – Извор вода извирала, 1999. године, са песмама из шумадијских крајева 
и Далеко смо, Миле, за горама, објављено 2014. године. 

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.

Данас највећи део репертоара групе чине песме из централне Србије, али се чланови 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.

+ Среда, 8. јул у 2100

+ Среда, 16. септембар у 2100

Радио-телевизија Крагујевац
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Подели радост игре 
— Онлајн колекција фотографија

Ускраћен за ново искуство дељења радости игре са публиком на првобитно планираној Отвореној проби у 
Великом парку, овогодишњи Светски дан игре ансамбл је обележио колекцијом фотографија које су, на позив 
ансамбла, послали његови некадашњи и садашњи чланови. 

Ова колекција фотографија уједно је и колекција драгоцених тренутака заноса и радости коју игра доноси 
како извођачу тако и посматрачу, а који се у овом ансамблу увек изнова и изнова доживљавају већ пуне 43 
године.

Док играмо својим сопственим телима, тутњимо у простору и стежемо се у заједнички обруч, постајемо 
сила, покрет који тка откуцаје срца, који додирује душе и пружа исцељење које је тако очајнички потребно. 
Сврха постаје једна јединствена, непобедива и недељива Игра! Зато, заиграјмо снажно!!! 

из поруке Грегорија Макоме за Светски дан игре

+ Среда, 29. април у 1700

Facebook, Instagram
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International Folklore Festival and 
Folkart Fair – Summerfest 
— Учешће АФА Светозар Марковић на онлајн фестивалу

Академски фолклорни ансамбл Светозар Марковић сваке године успешно игра улогу представника 
традиционалног наслеђа своје земље на неком од међународних фестивала фолклора који се одржавају 
на свим континентима. Како је због пандемије вируса COVID 19, интернационални фестивал фолклора 
Summerfest, а који се иначе одржава у Мађарској, отказан и одржан у онлајн формату, ансамбл је свој наступ 
прилагодио новим околностима представивши неколико својих кореографија посетиоцима онлајн издања 
овог фестивала. 

International Folklore Festival and Folkart Fair – Summerfest један је од највећих и најпрестижнијих фестивала 
фолклора југоисточне Европе и сваке године окупља више од 20 фолклорних ансамбала са свих континената. 

На овогодишњем онлајн издању, поред нашег ансамбла, представили су се ансамбли из Аргентине, Чилеа, 
Боливије, Костарике, Северног Кипра, Чешке и многих других земаља. 

Церемонију свечаног отварања, као и читав фестивалски програм сви заинтересовани су могли пратити на 
званичној страници фестивала до 21. августа.

+ 14 – 21. август у 1900

Facebook
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Разигравање 
— Онлајн курс народних игара

Курс народних игара Разигравање намењен је свима који би желели да се рекреативно баве фолклором, 
а до сада нису стекли искуство у неком од фолклорних ансамбала. Моравац, Чачак, Руменка, Качерац неке су 
од игара које су полазници имали прилике да науче кроз почетни ниво овог курса. Разигравање полазницима 
доноси лепоту народних игара, физичку активност, као и лепо расположење у друштву које сами бирају. 
Бављење фолклором представља својеврстан вид рекреативно-спортске активности који активира рад готово 
свих мишића у телу, коригује постуру тела и побољшава кондицију.

Предвиђено трајање курса је месeц дана, сваког уторка и четвртка од 1900 до 2000, а путем Zoom апликације.

+ 24. септембар – 24. октобар
Zoom платформа
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+ Субота, 25. јануар у 1900

ШЦ Крагујевац Плаза

— Празнични концерт

+ Понедељак, 27. јануар у 1200

Ректорат Универзитета у Крагујевцу

— Учешће на Светосавској академији
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+ Четвртак, 5. август у 2100

Радио-телевизија Крагујевац

Реквијем 
(Волфганг Амадеус Моцарт)   
— Концерт

Крагујевачки оркестар и хор Крагујевачко певачко друштво извели су Моцартов Реквијем на концерту 
одржаном 10. децембра 2016. године, у холу Друге крагујевачке гимназије.

Концерт је посетило више од 1000 посетилаца, те је тако постао један од најпосећенијих догађаја културне 
сцене града Крагујевца те године.

Крагујевачко певачко друштво основано је 2014. године на темељима ентузијазма групе пријатеља, а од 2017. 
године долази под окриље Студентског културног центра Крагујевац и постаје једна од његових секицја. Од 
самог почетка циљ хора је да обогати и унапреди музичку сцену града Крагујевца, али и целог региона. Убрзо 
након оснивања хор је успео да се позиционира на културној мапи града Крагујевца, али и шире. Бележи 
наступе на многим значајним градским манифестацијама попут ОКТОХ-а, Сретењске и Светосавске свечане 
академије, али и самосталне концерте попут Summertime Jazz-a, концерта поводом Светског дана музике, 
концерта поводом 5. рођендана и сл. 

На такмичењу Хорови међу фрескама, у Београду 2015. године, КПД осваја Награду Војислав Илић за 
најбољи камерни хор и аутентично извођење духовне музике. На позив Панчевачког српског црквеног 
певачког друштва (наш најстарији хор) и њихове диригенткиње, госпође Вере Царине, КПД отвара XIX 
међународни фестивал духовне музике у Панчеву, 2016. године. 

Хор је имао прилику да два пута гостује на концерту Омладинског хора у Инголштату (Немачка), али и да 
узврати гостопримство на свом концерту одржаном у Народном музеју у Крагујевцу 2018. године. Такође, хор 
је учествовао на фестивалу у Белорусији, где је освојио треће место.

Уметнички директор и хоровођа Крагујевачког певачког друштва је Ђорђе Цатић, професор солфеђа и 
теорије музике у Музичкој школи др Милоје Милојевић у Крагујевцу.

Крагујевачки оркестар је основан 2011. године на иницијативу диригента Немање Митрашевића, професора 
Музичке школе др Милоје Милојевић, као и студената из Крагујевца. Сачињавају га професори, студенти 
из Крагујевца, као и некадашњи суграђани – успешни уметници и актери институција културе у Србији и 
иностранству. Спој младости и искуства има за циљ неговање и развој оркестарског звука и уметничког 
израза. Оркестар делује по пројекту и забележио је запажене наступе у Србији изводивши дела барока.

На концерту Реквијем, Крагујевачки оркестар је свирао под диригентском палицом Немање Митрашевића, а 
солисти су били Евгенија Јеремић , Зорица Белоица, Тибор Хевеши и Горан Крнета.

Реквијем Волфганга Амадеуса Моцарта једно је од његових најпознатијих дела, али истовремено и 
најинтригантнијих. Реквијем јесте Моцартово последње дело, које је, због композиторове преране смрти, 
остало недовршено. Настајало је током другог дела 1791. године, након што је Моцарт прихватио наруџбину 
великог љубитеља музике – грофа Франца фон Валсега. Гроф фон Валсег дело је наручио као сећање на 
своју преминулу супругу, а Моцарту је то била прилика да се, након компоновања многих миса и краћих 
литургијских композиција, опроба у можда најдраматичнијем музичком жанру. Музика Реквијема превазилази 
духовну музику и идеју о смрти која није само непријатељ већ нуди вечни мир. Достојанственост Реквијема 
није посвећена само преминулима, већ и онима који за њима остају у патњи.

16
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+ Петак, 17. јануар у 2100

Контакт галерија СКЦ 

Karaoke party  
— Представљање различитих култура и језика

У оквиру образовног програма СКЦ-а, а са циљем промоције различитих култура и језика, у сарадњи са 
ФИЛУМ-ом (филологија, музички одсек и примењена уметност), Студентски културни центар организовао је 
Karaoke party.

Учесници су изводили песме на српском, енглеском, немачком, италијанском, француском и шпанском 
језику. Догађај је имао такмичарски карактер, а на самом завршетку проглашени су и награђени победници.



+ Уторак, 3. март у 1900

Контакт галерија СКЦ

Месец франкофоније   
— Escape room и концерт француске поп музике

Током марта, у Србији се традиционално одржава манифестација Месец франкофоније, намењена свим 
генерацијама. Циљ овог програма је било промовисање вредности које зближавају  и негују заједничку 
прошлост и дугу историју односа са Француском.

СКЦ Крагујевац и Катедра за романистику при ФИЛУМ-у обележили су 180 година пријатељства између 
Србије и Француске пригодним концертом француске поп музике и интерактивном игром у којој су студенти 
решавали загонетке и мистерије на француском језику.





+ Петак, 6. март у 2000

Сала ПМФ

К.Р.Е.М.А. 
— Представа Академског позоришта германистике 

К.Р.Е.М.А. је седми по реду позоришно-педагошки сценски приказ Академског позоришта студената 
германистике (АПСГ), који је 6. марта доживео своју прву репризу на српском језику. Сценски приказ је 
примарно припремљен за потребе Интернационалног позоришно-педагошког сусрета у организацији Катедре 
за германистику Филозофског факултета у Загребу, где је К.Р.Е.М.А., 24. септембра 2019. године, премијерно 
изведена на немачком језику.

Како то обично бива са перформансима АПСГ-а, ни овог пута нису мањкале друштвене критике, а 
дидактизацијом већ обрађене песме у једној од представа АПСГ-а познате аустријске ауторке, Ингеборг 
Бахман, екипа АПСГ-а се и овог пута поигравала различитим формама сценског изражавања и приказивања. 
Осим оригиналног текста песме Ингеборг Бахман, који је у потпуности прилагођен и дидактизован у маниру 
позоришне педагогије, преостали текст у сценском приказу су импровизовано сачинили чланови АПСГ-а – 
изворно на немачком језику, а затим урадили његов превод и адаптацију на српски језик.

Уз слоган Шта се то на сцени збива, док се К.Р.Е.М.А. рекламира, публика је уживала у овом јединственом 
сценском путовању.

+ Четвртак, 19. март у 1800

Контакт галерија СКЦ

Зелено злато  
— Пројекција и дискусија 

У време када је цена нафте на најнижем нивоу и када очајнички покушавамо да смањимо емисију CO
2
, 

Зелено злато говори о биогоривима: политички пројекат о индустрији, енергетици и животној средини.
Почетком 2000-их биогорива произведена од пољопривредних производа чинила су се идеалним 

решењем које су понудили индустријски и пољопривредни лобији. Међутим, биогорива су брзо показала своја 
ограничења у погледу еколошке ефикасности (уништавање шума, …) и економске ефикасности (високе цене 
пољопривредних производа у великој мери зависне од нестабилних цена сировина,…).

Данас се појавила друга генерација биогорива која се заснива на отпадном материјалу из шума, сламе и 
нафте. Ипак, резултати су јасни. И даље постоје сумње: да ли су одрживи.

Режија: Sergio Ghizzardi
Жанр: документарни
Трајање: 84 минута
Производња: Валонија, Белгија, 2017.

+ Четвртак, 23. април у 1800

Zoom платформа

456. годишњица рођења 
Вилијама Шекспира  
— Онлајн предавање

Презентација којом смо обележили 456 година од рођења најпознатијег књижевног генија, Вилијема 
Шекспира реализована је у форми јавног часа на коме је говорила доц. др Биљана Влашковић Илић, 
професорка енглеског језика и књижевности на Филолошко-уметничком факултету у Крагујевцу. 

Желели смо да одамо почаст овом генију, али и да подсетимо на историјски моменат када су настајала нека 
од најпознатијих дела светске књижевности: Краљ Лир, Магбет и Антоније и Клеопатра. Сва ова дела настала 
су почетком 17. века када су позоришта у Лондону затворена услед епидемије куге. Тешки услови и животне 
околности усмериле су Шекспира да се фокусира на писање и тако су настала ова ремек дела.

У овом догађају учествовали су студенти филологије, њихови професори као и ученици Друге крагујевачке 
гимназије који су специјално за ову прилику израдили илустрације овог књижевног генија.



+ Петак, 9. октобар у 2000

Контакт галерија СКЦ, Facebook Live

(Re)konstruiertes Ich / 
(Re)konstruisano Ja 
— Академско позориште студената германистике

Екипа Академског позоришта студената германистике (АПСГ) премијерно је извела уметнички перформанс 
у форми испитних вежби под симболичним називом (Ре)конструисано Ја.

Овај (не)вербални сценски приказ инспирисан је романом аустријског нобеловца Петера Хандкеа и даје 
сумарни приказ жене и њених различитих улога у савременом друштву. (Ре)конструисано Ја карактерише 
почетак и крај путовања, као савремени амбијент потреба, жеља и дужности кроз које нас Хандке води.

Након овог уметничког перформанса публика је имала прилике да, у директном разговору и интеракцији са 
глумцима, сазна више о самом процесу припреме драмског дела као и изазовима са којима су се сусрели.

Овај догађај је емитован уживо на Фејсбук страници Студентског културног центра Крагујевац. 



+ Понедељак, 2. новембар у 1800

Контакт галерија СКЦ, Facebook Live

DANTEDÌ  
— Програм поводом Дантеовог дана

Датум 25. март проглашен је за Дантеов дан када ће се сваке године обележавати почетак путовања славног 
италијанског књижевника Дантеа Алигијерија кроз пакао, чистилиште и рај, као што је описано у Божанственој 
комедији. Ове године, због ванредних околности, Дантеов дан се обележавао и другим данима. Тим поводом, 
Студентски културни центар Крагујевац, у сарадњи са Италијанским институтом за културу у Београду и 
Катедром за италијанистику ФИЛУМ-а, приредио је програм у оквиру ког су посетиоци имали прилику да се 
упознају са Дантеовим књижевним стваралаштвом и његовом животном стазом.

У уводном делу говорила је госпођа Паола Кордоне, заменик директора Италијанског института за културу 
у Београду, а потом су др Данијела Јањић, професор Италијанске књижевности и културе, и др Андријана 
Јанковић, асистент са докторатом, одржале предавање о Дантеовим делима Нови живот и Божанствена 
комедија, у чијем је тематском средишту била госпа Беатриче и Дантеова љубав према њој. Студенти 
италијанистике ФИЛУМ-а читали су одломке наведених дела. Студенткиња Италијанског језика и књижевности 
Стефанела Ћирић отпевала је на италијанском језику Бочелијеву песму Поћи ћу са тобом.

Мр Ирена Кнежевић, доцент са Катедре за графички дизајн (Oдсек за примењене и ликовне уметности, 
ФИЛУМ Крагујевац) упознала нас је са најпознатијим илустраторима Дантеових дела.

Овом часу присуствовали су студенти италијанистике ФИЛУМ-а, ученици средње музичке школе Др Милоје 
Милојевић из Крагујевца који уче италијански језик, ученици Прве крагујевачке гимназије и студенти графичког 
дизајна, који су специјално за ову прилику израдили плакате инспирисане Дантеом. Након програма, у 
простору СКЦ-а, организована је и изложба њихових радова.

 Публика је имала прилику да погледа Tutto Dante, популарни тв шоу италијанског комичара Роберта 
Бенинија и његово виђење Божанствене комедије.

Програм је одржан уз поштовање свих прописаних мера заштите од вируса КОВИД 19, а публика је пратила 
овај догађај и путем линка за пренос уживо на Фејсбук страници СКЦ Крагујевац.



Овом приликом представљен је рад Фондације TEMPUS,. Студенти су имали прилике да добију одговоре на 
нека од питањa: како отићи на стипендирану студентску размену на основне, мастер или докторске студије кроз 
ERAZMUS+ и CEEPUS програме, шта су Erazmus Mundus заједнички мастер програми, који ресурси и алати су на 
располагању при потрази за наведеним, као и другим врстама мобилности?

Одговоре на ова питања публика је добила на презентацији Информативног центра Фондације TEMPUS, 
организације задужене за промоцију и спровођење програма ERAZMUS+ и CEEPUS, у Републици Србији.

ERAZMUS је програм Европске уније за образовање, младе и спорт, док је CEEPUS средњоевропски програм за 
размену студената и наставног особља.

У програму су учествовали и студенти који су пренели своја искуства са ових програма студентске размене.
Овај догађај је публика пратила путем преноса уживо на Фејсбук страници Студентског културног центра.

+ Четвртак, 12. новембар у 1700

Контакт галерија СКЦ, Facebook Live

ERAZMUS+ и CEEPUS програми  
 — Фондација TEMPUS



+ Понедељак, 21. децембар у 1900

Zоом платформа

Театар у доба короне – изазови  
— Онлајн разговори

Нова реалност донела је нове изазове театрима широм света! Како их савладати или можда чак и претворити у нова 
средства и нове технике позоришног стваралачког процеса?

Одговоре смо добили од Јелене Гојић (уметничког руководиоца Академског позоришта студената германистике, ФИЛУМ 
Крагујевац), Милоша Унића (професора глуме и вокалне технике на Академији за професионалне позоришне и филмске 
глумце Леда у Тулузу) и Костадина Стојадинова (уметничког руководиоца Академског позоришта СКЦ-а Крагујевац).
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Монографија
CLIL: амбијент и пројекат у настави српског/енглеског језика и књижевности
др Владимир Перић и ма Ана Штрбац

Едиција Првенац – XIX коло
Укопници – Ненад Игњатовић
Модрине – Никола Лучић
Буги-вуги предграђа – Мирко Кекић 

18
0И З Д А В А Ш Т В О

Едиција Ново стабло
Аутопортрет – Иберo Гутјерес



18
1 И З Д А В А Ш Т В О



18
2И З Д А В А Ш Т В О



18
3 И З Д А В А Ш Т В О

Prvi CD
Небо – Норвешка шума 
Три пут ти чукна – Огањ  

Остала CD издања
Daydreaming Rhodes – Павле Попов 
Mirror – Маниви  



18
4

на
гр

ад
е +

   
   



са
ра

дњ
е

и 
те

хн
ич

ке
 р

еа
ли

за
ци

је
+  

на
гр

ад
е +

   
   



Награде Академског позоришта СКЦ Крагујевац 

Први хуманитарни позоришни фестивал Даске хуманости, JCI Niš
• Друга награда за најбољу представу – Тотови
• Награда за најбољу режију – Костадин Стојадинов
• Награда за најбољу споредну женску улогу – Јулија Вучковић
• Награда за најбољи костим – Костадин Стојадинов 

Глумачке свечаности Миливојев штап и шешир, КЦ Пожаревац
• Награда за најбољег глумца вечери – Илија Ивановић
• Награда за најбоље креиран лик − Алекса Свиларов 

Фестивал академских позоришта Србије, АКУД Универзитета у Новом саду Соња Маринковић
• Прва награда за најбољу режију – Костадин Стојадинов
• Трећа награда за најбољу женску улогу – Анастасија Ђорђевић

Награде Књижевне радионице СКрЦ 

Ђурђевдански венац, ЦЗНТК Абрашевић, Крагујевац
• Награда за најбољу ангажовану песму – Олга Драгаш

18
6Н А Г РА Д Е ,

С А РА Д Њ Е  И 

Т Е Х Н И Ч К Е  Р Е А Л И З А Ц И Ј Е



+ Уторак, 14. јануар 
Прва крагујевачка гимназија

— Техничка подршка Хуманитарног турнира, 
Ђачки парламент Прве крагујевачке гимназије

+ Четвртак, 23. јануар 
Епархијски дом

— Техничка реализација предавања 
Крагујевац усред демографске зиме 

+ Субота, 25. јануар   
Сала ПМФ

— Техничка реализација Светосавске академије 
Удружење Срба из Хрватске Никола Тесла

+ Понедељак, 3. фебруар    
Хол Института за физику

— Техничка реализација такмичења из физике Феликс

+11. и 12. фебруар    
Сала ПМФ

— Крушевац Гето

+ Петак, 21. фебруар    
Контакт галерија СКЦ

— Техничка реализација испитне представе мастер студената 
германистике ФИЛУМ-а

+ Четвртак, 27.фебруар 
Сала ПМФ

— Техничка реализација презентације уџбеника БИГЗ школства

18
7 Н А Г РА Д Е ,

С А РА Д Њ Е  И 

Т Е Х Н И Ч К Е  Р Е А Л И З А Ц И Ј Е



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
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