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Креативни тим Студентског културног центра Крагујевац потрудио се да сумира ову необичну и изазовну 
годину и упакује је у конкретне речи, бројеве, слике које су пред вама. Година 2021. остаће упамћена по 210 изврсних 
програма које смо успели да реализујемо упркос свим околностима: значајној изложбеној сезони закључно са 
изложбом Милице Ружичић – Ангст, бројним књижевним, образовним, филмским програмима и концертима међу 
којима би издвојили коцерт Душана Јевтовића и Васила Хаџиманова у магичном амбијенту Ботаничке баште, 
као и најпосећенији и најразигранији концерт Иде Престер на Летњој сцени СКЦ-а. Дефинитивно, догађај који је 
обележио протеклу сезону је ЕСТАМ фестивал и могућност да угостимо неке од највећих звезда world music 
сцене – Сону Џобарте, Мандала дуо, Нејкед бенд и трио Ненада Василића. Позоришни фестивал Кулиса одржан је 
упркос свему у складу са епидемиолошким мерама, а Street art festival остаће упамћен по програму који је обогаћен 
савременом игром, по перформансу групе Мимарт и програму Фанкфана. 

У протеклој години фокус програмских активности био је на продукцији емисије – СКЦ квАрт, која за циљ 
има представљање актуелних и занимљивих тема, дела и остварења афирмисаних, али и младих аутора и 
уметника. СКЦ квАрт је емисија телевизијског формата, па је њено емитовање, поред YouТube канала и страница 
Студентског културног центра, започето 2021. године и на Радио-телевизији Крагујевац. Током године емитоване 
су 32 емисије које обухватају разне области уметности, културе и образовања, претежно намењених младима, 
али и широј публици. 

Рад свих секција СКЦ-а – књижевне радионице, академског позоришта, фолклорног ансамбла, оркестра и хора 
био је прилагођен новонасталим околностима али нису изостала учешћа на значајним манифестацијама, 
фестивалима и такмичењима са којих су нашим члановима и ансамблима стигле и бројне награде: Миливојев 
штап и шешир и Интеф фестивал (позориште), Међународни фестивал фолклора у Требињу (фолклорни 
ансамбл и оркестар), Мокрањчеви дани у Неготину и Мелодианум Кикинда (хор), Вибова награда листа Политика, 
Ђурђевдански песнички сусрети, Међународни сремскокарловачки песнички бродови (књижевна радионица).
Активностима секција допринели су и чланови Филозофског клуба, који је ове године започео свој рад у нашем 
Студентском културном центру. 

У оквиру издаваштва богатији смо за два нова музичка издања у оквиру пројекта Први CD – Небо, групе Го али 
соко, и Три пут ти чукна, чији је аутор Нико Николић; за нове књиге из едиције Првенац – Кад опет буде сунчано, 
Тихане Смиљанић, и Не падају нестале птице, Жељка Лучића, као и едиције Ново стабло – Поворка идеја, ауторке 
Олге Драгаш и мултимедијално издање Гиле и минидаде, Књижевне радионице СКрЦ. 

На пољу међународних пројеката поносни смо на учешће у европском пројекту MOST – Bridge for Balkan music, 
који је допринео оснаживању world music сцене и развоју нашег ESTAM World Music Festival-a, и захвални на подршци 
пројеката од стране Града Крагујевца.

У Крагујевцу, 
јануар 2022. године  

Ивана Мараш Јовановић
в.д. директор Студентског културног центра Крагујевац
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+ Среда, 13. јануар у 2100

Радио-телевизија Крагујевац

Barcelona Gipsy Balkan Orchestra 
— Концерт

Нова ера, њихов шести студијски албум осликава оно што његови чланови осећају након промене вокалног 
солисте и оно што осећају 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 
налази 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.
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+ Среда, 17. фебруар у 2100

Радио-телевизија Крагујевац

Pop in Jazz 
— Jazz Monday

Овог понедељка слушали смо дивни џез вокал Иве Пауновић у пратњи Немање Ристовића (електрични 
контрабас) и Аце Пејчића (клавир). Представљају се именом Pop in Jazz и свирају обраде популарних хитова у џез 
аранжманима.

+ Понедељак, 8. фебруар у 1900

Facebook канал СКЦ





+ Понедељак, 22. фебруар у 1900

Facebook канал СКЦ

Soul Purpose 
— Jazz Monday

Jazz Monday овог понедељка представио је сјајну локалну екипу музичара који наступају под именом Soul 
Purpose. Бенд се жанровски креће у звуцима соула, неосоула и R&B-a и свира познате хитове ових праваца. Soul 
Purpose су Ива Пауновић – вокал, Аца Пејчић – клавијатуре, Немања Ристовић – бас гитара и Давид Армуш –
бубњеви.
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+ Понедељак, 8. март у 1900

Facebook канал СКЦ

SinKopa Funk 
— Jazz Monday

Овог понедељка уживали смо уз онлајн концерт локалног секстет пројекта – SinKopa Funk. Бенд изводи 
композиције разних великана фанк жанра попут Мејсија Паркера, Хербија Хенкока и других.

SinKopa Funk су Никола Цветковић – труба, Аца Пејчић – саксофон, Братислав Вучковић – гитара, Александар 
Јевтић – клавијатуре, Немања Ристовић – бас гитара и Јован Аћимовић – бубњеви.

М У З И Ч К И  П Р О Г РА М

+Понедељак, 5. април у 1900

Facebook канал СКЦ

Никола Цветковић Квартет 
— Jazz Monday

Jazz Monday овог понедељка представио је квартет младог крагујевачког трубача Николе Цветковића. На 
репертоару су се нашли џез стандарди, а квартет чине Никола Цветковић – труба, Аца Пејчић – клавир, Иван 
Станковић – контрабас и Никола Бановић – бубњеви.
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+ Понедељак, 19. април у 1900

Facebook канал СКЦ

Го али соко 
— Jazz Monday

Го али соко својом свирком воде на путовање кроз музичке жанрове дестиловано у концизни 
формат четвороминутних композиција. Репетативне бас линије, јаки ритмови, хипнотички рифови и 
пуно неочекиваних решења у потрази за ушима жељним свирке. Састав чине Иван Ћириловић – гитара, 
Александар Поповић – бас, Аца Пејчић – саксофон и Саша Ранковић – бубњеви.
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СвеЦки Проџект је један од музичких састава који је настао у кафе клубу УММУС, где се својевремено 
одржавао Jazz Monday, упоредо са одржавањем у СКЦ-у. Они се баве музиком света (world music) која спаја 
примесе традиционалног мелоса разних народа са џезом и његовим потправцима. На овакав музички 
приступ решили су се ради стварања музичког диверзитета у Крагујевцу. 

У њиховом репертоару налазе се композиције Бојана Зулфикарпашића, Васила Хаџиманова, Ibrahim-а 
Maalouf-a, Јана Гарбарека, Juliena-a Lourau-a и других...

СвеЦки Проџект чине Аца Пејчић – тенор саксофон, сопран саксофон и кавал, Данијел Армуш – 
клавијатуре, Николај Петронијевић – бас гитара и Давид Армуш – бубњеви.

+ Понедељак, 17. мај у 2100

Facebook канал СКЦ

СвеЦки Проџект 
 — Jazz Monday

М У З И Ч К И  П Р О Г РА М



+ Понедељак, 31. мај у 2100

Facebook канал СКЦ

Ива Пауновић квартет 
+ Никола Цветковић 
— Jazz Monday 

Овог понедељка представио се квартет локалне певачице Иве Пауновић са изведбама џез стандарда.
Састав квартета чине Аца Пејчић – клавир, Иван Станковић – контрабас и Никола Радојичић – бубaњ. Као 

гост на неколико песама прикључио се и Никола Цветковић на труби.
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Чичини чворци су сједињена проживљена искуства сваког чворка појединачно, и она излазе у садашњем 
тренутку кроз моментум креације. Они се управо хватају за тај моменат у садашњем и пуштају да их он 
одведе у било којем правцу, летећи заједно, а опет без сударања у јату. Сваки чворак зна да имитира до 12 
различитих мелодија других врста како птица, тако и паса, косилица или миди звукова. Ова скупина чворака је 
вођена најбољим учењима медитације, среће и унутрашњег мира, па и немира, од запада па све до далеког 
истока. Ништа западније и ништа источније.

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

+ Понедељак, 7. јун у 2100

Летња сцена СКЦ

Чичини чворци 
 — Jazz Monday
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+ Понедељак, 21. јун у 2100

Летња сцена СКЦ

Max Kochetov Quartet 
— Jazz Monday 

Светски дан музике ове године обележили смо уз Jazz Monday и Max Kochetov Quartet. Већ више од деценије 
Max Kochetov Quartet интригира публику ауторском музиком на балканској џез сцени и шире. Аутентичан 
приступ у несвакидашњим оквирима својих композиција, оригиналан и надасве препознатљив тон, само су 
неки од квалитета који красе украјинског саксофонисту.

Макс Кочетов, који од 2006. године живи и наступа у Србији, у досадашњем раду представио је три албума 
свог квартета, у сарадњи са еминентним музичарима ових простора. Музику одликују укорењени елементи 
традиционалног звука са примесом модерног израза у узбудљивом и непредвидивом току.

Овог понедељка наступао је са поставом коју чине Андреја Христић – клавир, Борис Шаиновић – контрабас 
и Милош Грбатинић – бубњеви.
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У сарадњи са Артиумом, Recognize Crew-oм и Шопинг центром Плаза одржана је промоција Street Art 
фестивала. На овом догађају гостовали су искусни брејкденс играчи Артиума и Recognize Crew-а, као и 
они најмлађи који се првим корацима тек уче. Њихов циљ је био да анимирају публику и на тај начин им 
представе ову својеврсну вештину која има тенденције да постане и олимпијски спорт. Присутни су били и 
локални графити артисти који су осликавали платно, а музичку подлогу зачинили су ди-џејеви Shoomadisco и 
Nezoob. На овај начин промовисали смо СКЦ-ов Street Art Festival и позвали публику.

+ Недеља, 27. јун у 1700

Плато ШЦ Плаза

Street Art Festival 
 — Промоција
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+ Понедељак, 5. јул у 2100

Летња сцена СКЦ

SinKopa Funk 
— Jazz Monday 

Ове године Jazz Monday пројекат се по први пут одржавао без летње паузе. На бини Летње сценe овог 
понедељка нашао се локални секстет састав SinKopa Funk. Бенд изводи композиције разних великана фанк 
жанра попут Мејсија Паркера, Хербија Хенкока и других.

SinKopa Funk су Никола Цветковић – труба, Аца Пејчић – саксофон, Братислав Вучковић – гитара, Александар 
Јевтић – клавијатуре, Немања Ристовић – бас гитара и Јован Аћимовић – бубњеви.
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+ Субота, 10. јул у 1900

Ботаничка башта Крагујевац

Душан Јевтовић и 
Васил Хаџиманов дуо 
— Концерт

Након издања њиховог трија са бубњарем Асафом Сиркисом и турнеје за албум No Answer (2017),  Душан 
Јевтовић и Васил Хаџиманов схватили су да су у свирању развили сасвим посебан заједнички језик. Иако се 
слични звуци клавира и гитаре у дуету можда у први мах не чине као авантуристичка комбинација, у врло 
способним рукама Душана и Васила, резултирали су снимком на коме се чује убедљива другост.

Инструментални тонови и текстуре које разиграно користе, ојачани и прекривени унисоним гласовима, 
кроз иновативне технике извођења и уз додавање суптилних ефеката постижу разилажења и супротстављања 
стварајући тродимензионалну звучну сцену. Музика која је настала носи пасош грађанина света који није одан 
ниједном месту посебно.
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+ Субота, 17. јул у 1700

СКЦ Крагујевац

Fank’fana jam 
— Street Art Festival

СКЦ је у сарадњи са Артиумом и Recognize Crew-ом спремио овогодишње издање Street Art Festival-а. Иако је 
програм био планиран на Летњој сцени, због временских услова фестивал се одржао у просторијама СКЦ-а. 

У два дана фестивала, 17. и 18. јула, одржано је прегршт програма и фестивал је понудио радионице, 
графите, базар, chill зону, party style battlе и музички програм.

 Субота је била сасвим забаван дан посвећен одржавању истинског односа према хип-хоп култури и 
обојен свим плесним (Social Dance) стиловима који су од самог настанка представљали нашу културну комуну. 
На овом џему акценат је био на креативности, дружењу и креирању позитивних вибрација. Једноставно – 
Фанки Кафана у којој су СВИ добродошли.
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+ Недеља, 18. јул у 2100

Летња сцена СКЦ

Lollobrigida 
— Street Art Festival

Lollobrigida је електро-поп бенд познат по невероватној енергији живих наступа. Плесни ритмови, 
пулсирајући басеви, необични текстови и харизматична фронт девојка Ида Престер воде својом свирком на 
путовање од диска 80их, преко фуриозног панка, до летњих морских тераса.

Добитници су и престижне награде MTV awards 2009. године, а последњих 15 година бенд жари и пали 
по журкама, клубовима и фестивалима целог региона. Оверили су Exit festival, Sziget, Sea dance, Warrior dance, 
Schengenfest, D9vet, а овом приликом су први пут посетили и Крагујевац. 

Највеће позорнице освајају с лакоћом и ненадмашним шармом. Енергичан наступ, заразни рефрени и 
диско ритам увек наведу њихову публику на игру.
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+ Понедељак, 19. јул у 2100

Летња сцена СКЦ

Маниви 
— Jazz Monday

Ивана Вукмировић Маниви је кантауторка која живи и ради у Београду. Нови албум Mirror настао је након 
Иваниног повратка из Берлина. Мултикултурална средина и разнолик уметнички живот у Берлину донели 
су нову перспективу њеном ауторском стваралаштву. За разлику од првог албума из 2016. године, који је у 
пoтпуности снимљен уживо и састоји се од 9 претежно main stream R&B и soul нумера, Mirror је комбинација 
soulful мелодија, прогресивних хармонских аранжмана и електронске музике. Колаборација са врсним џез/
соул музичарима који чине бенд Маниви и њихова компатибилност у музичком сензибилитету донела је 
овом албуму несвакидашњу мешавину стилова и различитих музичких утицаја. Та интеракција се попут магије 
преноси на публику и то је управо један од разлога зашто се увек поново долази на њихов наступ.

Бенд Маниви чине неки од најеминентнијих музичара у региону: Пеђа Милутиновић – бубањ (Васил 
Хаџиманов бенд, Quzama, Schime Trio), Драган Ћалина – клавијатуре (проф. клавира школован на престижном 
конзерваторијуму у Амстердаму), Дејан Антовић – бас (Слободан Тркуља Балканополис) и Ивана Вукмировић 
– вокал, гитара, аутор музике и текстова.
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Милан Петровић је наступао широм света како самостално, тако и са Милан Петровић квартетом, који 
поред њега чине Лехел Нађ, Богдан Здјелар и Роберт Гостинчар. Највећи досадашњи успеси овог састава су 
шест издања, турнеје у Кини, Аустрији, Румунији и свим земљама региона. Ове године Милан Петровић је 
обележио 25 година самосталног рада и 10 година рада квартета. Тим поводом објављена је и компилација 
ауторских композиција The Best of 2011 – 2021, објављена у априлу ове године за издавачку кућу Jazz Fortnight из 
Скопља и на њој су забележене сарадње са бројним регионалним музичарима. Неки од познатих музичара са 
којима је Милан сарађивао су Васил Хаџиманов, Аца Селтик, Скај Виклер, Душан Безуха, Бруно Мичетић, Сашо 
Поповски, Ђорђе Максимовски, Ермал Роди, Борис Буњац, Бранко Исаковић, Иван Алексијевић, Владимир 
Маричић, затим Ана Станић, Соња Калајић, Ксенија Комљеновић, Диана Череншек, Вања Даниловић, Маја 
Клисински и многи други.

+ Четвртак, 29. јул у 2100

Летња сцена СКЦ

Milan Petrović Quartet  
 — Концерт
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+ Четвртак, 12. август у 2100

Летња сцена СКЦ

Moussaka + Клотљуди 
— Концерт

Moussaka
Сломљени, али снажни ритмови и мелодије бенда Moussakа пуни носталгије и најтежих емоција одражавају 

невероватан спој калифорнијског сурф рока и поп-фолк наслеђа из доба Југославије. Баш као и истоимено 
јело, Moussaka је јединствена мешавина класичних састојака и ароматичних зачина, у распону од звукова гитаре 
50-их до балканске турбо-фолк естетике 80-их. Пет ЕП албума бенда доказ су да Dick Dale и Драгана Мирковић 
могу ићи руку под руку. Moussaka је првобитно био споредни пројекат који је почео само из забаве, али је 
прерастао у пунокрвну машину за рок која се полако загрева, ношена властитим плимским таласом.

Клотљуди
Бенд, основан 2014. године у Београду, објавиo je свој први наступ Сви оће воће (Сви желе воће) 2016. године. 

Са поднасловом О транзицији и религији, песме су представљале слику прелазног стања тематски повезаног 
са теме попут цркве, сиромаштва, алкохолизма, љубави и пријатељства. Група се убрзо прославила дивљим 
наступима уживо на скоро сваком месту у Београду. Након тога је уследила промена у саставу са два од 
три оригинална члана који су се преселили у Азију. Много људи је прошло кроз бенд у наредном периоду, 
оставивши траг у преласку из панк београдског трија у велики рокенрол трака. Група сада броји, у зависности од 
потреба или одговорности, 6 до 8 људи различитог пола и националности. Са променом поставе дошло је и до 
промене у зрелости звука, додавањем семплова и бубњарских машина у комбинацији са њиховим познатим 
наступима уживо. То је резултирало њиховим надолазећим другим албумом који је под називом Фашизам 
љубави објављен 2020. године за издавачку кућу Крава 22.
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+ Понедељак, 16. август у 2100

Летња сцена СКЦ

Wine In Rakia 
— Jazz Monday

Wine In Rakia је пројекат који спаја звук Балкана и француског џеза, а настао је као колаборација Лорана 
Божића на виолини, његовог рођака Павла Попова на гитари и контрабасу и Аце Пејчића на клавиру и кавалу.

Пре пет година први пут су се окупили заједно и за три дана снимили албум Three Day Journey. Након 
успешне свирке на овогодишњем Нишвил фестивалу, наступ у Крагујевцу су свирали са појачањем на бубњу и 
удараљкама које је вешто свирао Том Феђа Франклин.
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+ Среда, 25. август у 2100

Радио-телевизија Крагујевац

Елина Дуни 
— Концерт, WMF ЕSTAM 2019

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 је наступала у саставу са једном од најперспективнијих звезда 
лондонске џез сцене - гитаристом Робом Луфтом, као и акордеонистом Гентом Рушијем.
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+ Четвртак, 26. август у 2100

Летња сцена СКЦ

Артан Лили  
— Концерт

Артан Лили је несумњиво најчешће помињани састав у региону у претходних пар година, када се причало 
о новим снагама на домаћој и регионалној музичкој сцени. Група постоји од 2013. године, али се током времена 
постава усталила у сада већ препознатљиву четворку: Бојан Слачала – бас и вокал, Романа Слачала – вокал и 
даире, Марко Ајковић – бубањ и Иван Скопулович – гитара. Артан Лили су недавно објавили 5 нових сингл-
спотова са новог, 3. по реду студијског албума III.

„Нови Артани су пред вама” – еуфорично изјављује фронтмен Бојан Слачала и додаје – „напорно смо 
радили да завршимо читав новогодишњи пакет од 5 сингл-спотова. Све звучи и изгледа сјајно и једва чекамо 
да их премијерно изведемо публици у региону”.

За нови звук групе је заслужан продуцент Марко Бенини, а видеографију групе је са сарадницима уредио 
Straight Mickey.

Нове песме као и реиздање сад већ култна прва два албума групе, у регионалној кооперацији, издале су две 
највеће издавачке куће – загребачка Croatia Records (ex Jugoton) и београдски ПГП РТС.

Добитници су прошлогодишње, прве по реду награде Задужбине Милана Младеновића, основане 2019. 
године, за композицију Д.Е.П.Р.А., са којом су задовољили све критеријуме које музичко дело чине изузетним. 

„То је оригинално, дубокоиндивидуално, стилски доследно и интелигентно ауторско и извођачко остварење, 
које таленат и вештину третира без калкулација и цинизма, са аутентичном емотивношћу и припадајућим 
поштовањем.” – наводи се у саопштењу поводом доделе награде.

Артан Лили завршене песме објављују сукцесивно, преко Bandcamp платформе у форми синглова. 
Овакав метод – сингл по сингл у савременом издаваштву сматрају својом иновацијом, јер нико пре њих то 
није урадио. На тај начин осавремењују застарели вид издавања албума. Својим сингловима освајају прва 
места свих релевантних радијских и ТВ топ листа у земљи и региону. Најзанимљивији је пласман песме Ако 
станемо ту, која је одмах као новитет засела на прво место листе Дискомера Студија Б, што је пре њих, у 40 
година постојања листе, пошло за руком само Бијелом дугмету, Екатарини Великој и групи Кал. До сада су 
издали 2 албума Артан Лили и New Deal, и једна су од концертно најактивнијих група у земљи и региону, па 
готово да и не постоји град, клуб или фестивал на коме до сада нису наступили.
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+ Понедељак, 30. август у 2100

Летња сцена СКЦ

Ksenija Kochetova 
— Jazz Monday

Ксенија Кочетова, крагујевачка певачица и кантауторка, широј публици се први пут представила наступом на 
Беосонгу 2013. фанк песмом Светла пале се за нас. Након пет година путовања по свету и рада вокалног солисте 
и бенд лидера на прекоокеанским крузерима, вратила се ауторском раду.

Џез аудиторијуму позната је као frontwoman Kochetov Quintet-a, са којим је 2014. издала албум It’s time for jazz…. 
Годинама је била уметнички директор и један је од идејних твораца интернационалног Art avlija jazz & blues 
фестивала. Аутор је многобројних дечјих песама и већ годинама се бави и vocal coachingom. Овог пута бину је 
делила са сјајним младим музичарима, некима већ познатим именима српске џез сцене: Алекса Миљановић – 
бубањ, Милица Божовић – бас, Борис Хложан – гитара, Стеван Миљановић – клавијатуре.
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+ Среда, 1. септембар у 2100

Радио-телевизија Крагујевац

Fatima Spar Quintet 
— Концерт, WMF ЕSTAM 2019

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.
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Sona Jobarteh је прва професионална жена виртуоз на кора инструменту, која долази из западноафричке 
династије гриота. То је инструмент налик харфи са 21 жицом, а традиционално се знање свирања коре 
преноси са оца на сина. Династија Jobarteh има велику репутацију реномираних мајстора на овом инструменту, 
међу којима се највише истичу Сонин деда Amadu Bansang Jobarteh и њен рођак, легендарни Toumani Diabate. 
Пркосећи традицији, Сона је успела да постане пионирка у традиционалном патријахалном наслеђу које се 
кроз седам векова преносило са оца на сина.

Сона је позната по својој вештини инструменталисткиње, карактеристичном гласу, заразним мелодијама 
и грациозности на сцени, а брзо је постигла међународни успех као врхунски извођач. Кроз своју музику 
преноси поруке културног идентитета, љубави и поштовања, увек остајући верна свом гамбијском наслеђу.

Потражња за живим наступима Sona-e Jobarteh последњих година је постала све већа, а 2019. године 
наступила је на неким од најпознатијих светских фестивала и локација, као што су Hollywood Bowl, у Лос 
Анђелесу, Womad, у Аустралији и на Новом Зеланду и Symphony Space, у Њујорку, а такође наступа и широм 
Европе, у Кини, Африци и Канади.

Сона има јединствену способност да дотакне публику из целог света и из свих средина и култура, а такође 
привлачи пажњу тренутних председника и краљевске породице. Њена задивљујућа сценска представа 
показала се популарном свуда, а са репертоаром који одише приступачном софистицираношћу, демографија 
њене публике се увек шири.

+ Петак, 3. септембар у 2000

Кнежев арсенал

Sona Jobarteh (Гамбија/ВБ) 
— World Music Festival ESTAM 2021 
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Sudeshna Bhattacharya негује богату традицију северноиндијске класичне музике. Њен инструмент је сарод, 
који је дуг више од једног метра, има деветнаест жица, потомак је средњоазијског инструмента рабаба, који је 
модификован пре седам генерација како би више одговарао индијској музици.

Сарод и музика која се свира у Индији, преносе се са оца на сина, што значи да у земљи има врло мало 
женских музичара. На свету су познате само три инструменталисткиње, 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 музичкој академији.

Растко Обрадовић, саксофониста који је студије завршио у Ослу и нова снага на европској џез сцени, 
наступао је са својим квартетом у Крагујевцу и познат је делу наше публике. Одликује га аутентичан и 
упечатљив тон који му је отворио врата сарадње са искусним музичарима из земље и иностранства.

+ Петак, 3. септембар у 2130

Кнежев арсенал

Mandala (Србија/Индија) 
— World Music Festival ESTAM 2021
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Ненад Василић, контрабасиста, композитор и педагог, већ дуго је међу предводницима европског џеза, а до 
сада је написао више од 40 оригиналних композиција и објавио 12 албума под својим именом.

Василићево стваралаштво је фузија европског џеза и импровизоване музике, обојено мелодијама и 
ритмовима из богатог наслеђа балканског фолклора уз који је одрастао и који га инспирише. „Ова музика је 
веома едукативна. Присутна је енергија музике његове домовине. Некако, превазилази сва мишљења, критике, 
језичка и културна ограничавања.” (Denai Burbank, JazzReview).

Музика коју ствара у сталној је интеракцији са публиком, будући да годишње има преко 80 наступа – на 
бројним међународним фестивалима, концертима са својим триом, соло наступима или студијским сешнима.

Ненад Василић трио је интернационални пројекат са којим активно наступа последњих петнаестак година, 
и који је стекао своју препознатљивост. Поред контрабаса, ту је Марко Живадиновић на хармоници, а на 
саксофону су најчешће Romed Hopfgartner, Andrej Prozorov, а последњих година ту је и Растко Обрадовић, са 
којим је наступао на овогодишњем ЕСТАМ фестивалу.

+ Субота, 4. септембар у 2000

Кнежев арсенал

Ненад Василић трио 
(Србија/Аустрија) 
— World Music Festival ESTAM 2021
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Naked је ингениозан core бенд 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 увек направи екстатичну журку.

Naked су: Бранислав Радојковић – бас, Горан Милошевић – бубњеви, удараљке, Ђорђе Мијушковић – 
виолина, Иван Теофиловић – кларинет, саксофон, Растко Узуновић – кларинет.

+ Субота, 4. септембар у 2130

Кнежев арсенал

Naked (Србија) 
— World Music Festival ESTAM 2021
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+ Среда, 8. септембар у 2100

Радио-телевизија Крагујевац

Boris Kovač New Ritual Quartet 
— Концерт, WMF ЕSTAM 2019

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.

04
1 М У З И Ч К И  П Р О Г РА М

+ Четвртак, 9. септембар у 2100

Летња сцена СКЦ

Seine 
— Концерт

Seine је десетогодишњи кантауторски пројект Ивана Шчапеца. Након распада његове матичне групе 
Власта Попић, придружују му се Димитриј Петровић (Власта Попић, Радост!) и Бошко Мијушковић (Straight 
Mickey&the Boyz, Туристи, Шкртице…), те се Seine формира као бенд. Исте године, група побеђује на највећем 
регионалном такмичењу бендова Демофест у Бањалуци, одлази на европску турнеју и снима дебитантски 
албум у продукцији Бориса Младеновића ( Јарболи, Велики Презир…). Почетком 2017, бас гитару преузима 
Иван Гробенски (Moskau, Bubblegum…), а у септембру излази њихов први албум назива Сно Сна за 
словенску издавачку кућу Moonlee Records, те француски VOX Project. Након педесетак концерата и неколико 
турнеја, Гробенски напушта групу те Seine постаје дуо у постави гитара–бубањ. Двојац се све више окреће 
електронском звуку који прате math и trip hop ритмови, док се поетска преокупација из интимног појединачног 
сели у дистопијско и политичко. Ускоро избацују први сингл Небо, праћен stop-motion видео-спотом у режији 
Марине Узелац. Њихов други албум назива 22 изашао је у мају 2019. и наишао на одобравање критике и 
публике. Уследила је регионална промоција албума, те велика европска турнеја по Француској и Немачкој. 
Почетком 2020. номиновани су за награду Импала за најбољи европски независни албум, а ове године њихов 
спот Небо осваја награду за најбољи анимирани спот на фестивалу Muzzik Awards. Услед апокалипсе отказане 
су им све турнеје и дане проводе у студију радећи на трећем албуму најављеном за јесен 2021. Половином 
ове године Seine опет постаје трио, када се групи прикључује Ватрослав Живковић (Nemeček, litl itali) на бас 
гитари и електроници.
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+ Понедељак, 13. септембар у 2100

Контакт галерија СКЦ

Никола Цветковић Квартет 
— Jazz Monday

Jazz Monday је овог понедељка представио квартет младог крагујевачког трубача Николе Цветковића. На 
репертоару су се нашли џез стандарди, а квартет чине Никола Цветковић – труба, Аца Пејчић – клавир, Иван 
Станковић – контрабас и Никола Бановић – бубњеви.
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+ Среда, 15. септембар у 2100

Радио-телевизија Крагујевац

— Дуле, Пеђа и Васил – концерт
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Најмлађа екипа која је до сада наступала на Jazz Monday свиркама и стари добро познати Аца Пејчић овог 
понедељка изводили су фјужн стандарде.

Young Fusion Blood су Алекса Могић – бубањ, Никола Томић – гитара, Димитрије Филиповић – бас и Аца 
Пејчић – саксофон и клавијатуре.

+ Понедељак, 27. септембар у 2100

Контакт галерија СКЦ

Young Fusion Blood 
— Jazz Monday



04
5 М У З И Ч К И  П Р О Г РА М

Јелена Попржан – соло
(виола са 5 жица, вокал, лупер, усна виолина, стаклена хармоника …)
Пре или касније морало је доћи до тога: соло програм Јелене Попржан. Пре око 10 година почела је да хара 

бечком сценом са дуетом Catch-Pop String-Strong, а са Madame Baheuk и Sormeh учврстила је своју репутацију 
маштовитог аранжера, изражајног вокалног уметника и забављача са комичним талентом и политичким 
залагањем. Гдегод желите да је стилски лоцирате: нова и стара музика, world music, songwriter, кабаре, neues 
vienerlied, фолк, џез или шта већ, Попржан исисава нектар из свих ових жанрова и пушта њихову мешавину 
да ферментира. Од ње се очекују разноврсне ревије, песме, композиције, звуци. Почаст заборављеним 
традицијама и незаборавним новим стварима!

+ Среда, 29. септембар у 2100

Контакт галерија СКЦ

Јелена Попржан 
— Концерт

+ Среда, 29. септембар у 2100

Радио-телевизија Крагујевац

— Sirinx – концерт
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Овог понедељка представио се квартет локалне певачице Иве Пауновић са изведбама џез стандарда.
Састав квартета чине Аца Пејчић – клавир, Иван Станковић – контрабас и Никола Радојичић – бубањ.

+Понедељак, 11. октобар у 2100

Контакт галерија СКЦ

Ива Пауновић Квартет 
— Jazz Monday

+ Среда, 6. октобар у 2100

Радио-телевизија Крагујевац

— Бојана Вунтуришевић (Даљине) – концерт
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+ Понедељак, 25. октобар у 2100

Контакт галерија СКЦ

СвеЦки Проџект је један од музичких састава који је настао у кафе клубу УММУС, где се својевремено 
одржавао Jazz Monday, упоредо са одржавањем у СКЦ-у. Они се баве музиком света (world music), која спаја 
примесе традиционалног мелоса разних народа са џезом и његовим потправцима. На овакав музички 
приступ решили су се ради стварања музичког диверзитета у Крагујевцу. 

У њиховом репертоару налазе се композиције Бојана Зулфикарпашића, Васила Хаџиманова, Ibrahim-а 
Maalouf-a, Јана Гарбарека, Juliena-a Lourau-a и других...

СвеЦки Проџект чине Аца Пејчић – тенор саксофон, сопран саксофон и кавал, Данијел Армуш – 
клавијатуре, Николај Петронијевић – бас гитара и Давид Армуш – бубњеви.

СвеЦки Проџект 
 — Jazz Monday
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+ Четвртак, 28. октобар у 2000

Контакт галерија СКЦ

Hobby Horse 
— Концерт

Hobby Horse је прогресивни/експериментални/crossover џез трио из Италијe који предводи нову италијанску 
џез сцену, али му нису стране ни свирке по задимљеним андреграунд рок клубовима. Током десетак 
година постојања објавили су седам албума који су наишли на признања критике, а наступали су на важним 
фестивалима и у клубовима широм Европе и Северне Америке укључујући Umbria Jazz, Jazzwerkstatt Graz, Sudtirol 
Jazz Festival, Ton Art Tirol, InJazz, Skilark Chicago, Jazz Estate Milwaukee и Ausland Berlin.

Бенд Hobby Horse ствара музику која комбинује елементе free џеза, рока, амбијенталне и електронске 
музике. Богата искуства сваког од тројице музичара из бенда омогућавају им да се крећу између жанрова 
остајући ипак везани за своје џез почетке. Истражују границе звука користећи се инструментима као што су 
рекордер, глокеншпил, мелодика, звиждаљка… Захваљујући оваквом експериментисању, репертоар добија готово 
оркестарску димензију.

Hobby Horse су: Dan Kinzelman – дувачки инструменти, глас, перкусије, Joe Rehmer – контрабас, клавијатуре, глас, 
перкусије и Stefano Tamborrino – бубњеви, перкусије, глас.
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Комбинујући оријенталну музичку филозофију са авантуризмом џеза, Blazin’ Quartet је створио јединствен 
звук, у распону од мелодичног до ритмичког, конкретног до апстрактног и акустичног до електронског. 
Изненађујући публику и критику од свог првог појављивања, освојили су неколико награда (Dutch Jazz 
Competition) и од тада су гостовали у Европи, Азији и Америци.

Пореклом из Амстердама, а сада са седиштем у Паризу, овај бенд не узима у обзир музичке границе. 
Мешају све што воле и што прија како би повели слушаоца на пут око њиховог света. Њихова разноврсна 
европска позадина меша се са језиком џеза ослањајући се на мелодију и ритам, остављајући довољно 
простора за електронске елементе.

 За време постојања они су награђени од стране Holland Casino Jazz & Pop, наступали су у Кини, Бразилу, на 
Тајланду, затим на фестивалима као што су North Sea Jazz Festival и у бројним клубовима и просторима у Европи.

Њихов деби албум Finding A Way (2009 Challenge) је изванредно примљен од стране медија јавности и 
ставио је бенд на мапу света. Године 2012. издали су други албум Jalkan Bazz (Challenge/Metropolis), који је 
продуцирао култни уметник – Рамбо Амадеус.

Бенд је почетком 2021. објавио албум Sleeping Beauty за MoonJune Records & Le Coolabel, који овом турнејом 
промовишу. Бенд чине: Андреас Полизогопоулос – труба, Ману Кодија – гитара, Михаил Иванов – контрабас 
и Срђан Ивановић – бубњеви.

+ Среда, 3. новембар у 2000

Контакт галерија СКЦ

Blazin’ Quartet 
— Концерт
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Локални секстет састав SinKopa Funk изводи композиције разних великана фанк жанра попут Мејсија 
Паркера, Хербија Хенкока и других.

SinKopa Funk су Никола Цветковић – труба, Аца Пејчић – саксофон, Братислав Вучковић – гитара, Александар 
Јевтић – клавијатуре, Немања Ристовић – бас гитара и Јован Аћимовић – бубњеви.

+ Понедељак, 8. новембар у 2000

Контакт галерија СКЦ

SinKopa Funk 
— Jazz Monday



05
2М У З И Ч К И  П Р О Г РА М

Го али соко својом свирком воде на путовање кроз музичке жанрове дестиловано у концизни 
формат четвороминутних композиција. Репетативне бас линије, јаки ритмови, хипнотички рифови и 
пуно неочекиваних решења у потрази за ушима жељним свирке. Састав чине Иван Ћириловић – гитара, 
Александар Поповић – бас, Аца Пејчић – саксофон и Саша Ранковић – бубњеви.

+ Понедељак, 22. новембар у 2000

Контакт галерија СКЦ

Го али соко 
— Jazz Monday
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Овог понедељка гости су стигли из Крушевца. Браћа Милошевић – Ненад (гитара) и Никола (контрабас) 
свирали су заједно са локалним снагама – Сашом Ранковићем (бубњеви) и Ацом Пејчићем (клавир). На 
репертоару су били manouche и џез стандарди.

+ Понедељак, 6. децембар у 2000

Контакт галерија СКЦ

Gypsy Jazz Night 
— Jazz Monday



05
4М У З И Ч К И  П Р О Г РА М



Cactus Fields је високоволтажни хеви-поп трио из Горњег Милановца. Они су варљиво искуство, 
подједнако позивајући колико и одбојни. Бенд постоји, планира и наступа.

 
Коикои је свеже име на жанровски шареној и разиграној београдској музичкој сцени. Публици су се први 

пут представили сингловима Сутра и Бог те убио, који се нашао на Хали Гали компилацији 2019.
Бенд чине Марко Грабеж, Ивана Миљковић, Емилија Ђорђевић, и Иван Павловић Гизмо. У јуну 2021. издају 

албум првенац под именом Позиви у страну за Moonlee Records. Коикои тражи своје место у пресеку интиме 
андерграунда и екстазе меинстрима, балканског мелоса и савремених западних трендова, а као главна одлика 
бенда издвајају се раскошнни трогласи.

+ Субота, 11. децембар у 2000

Контакт галерија СКЦ

Cactus Fields + KOIKOI 
— Концерт
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+ Понедељак, 20. децембар у 2000

Контакт галерија СКЦ

Soul Purpose 
— Jazz Monday

Jazz Monday је овом свирком затворио ову годину музичког програма уз сјајну локалну екипу музичара 
који наступају под именом Soul Purpose. Бенд се жанровски креће у звуцима соула, неосоула и R&B-a и свира 
познате хитове ових праваца. Soul Purpose су: Ива Пауновић – вокал, Аца Пејчић – клавијатуре, Немања Ристовић 
– бас гитара и Давид Армуш – бубњеви.

+ Петак, 31. децембар у 0030

Радио-телевизија Крагујевац

— Lollobrigida – концерт
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Estam WMF подкаст 
— Mixcloud
+ Среда, 23. јун
Estam WMF 016 Flavors
+ Петак, 2. јул
Estam WMF 017 La Danza
+ Петак, 9. јул
Estam WMF 018 Strange Fruits
+ Петак, 16. јул
Estam WMF 019 Burner
+ Петак, 23. јул
Estam WMF 020 Sirius
+ Среда, 4. август
Estam WMF 021 Voices
+ Понедељак, 9. август
Estam WMF 022 Are you ready?
+ Недеља, 22. август
Estam WMF 023 Interview with Sona Jobarteh
+ Петак, 24. септембар
Estam WMF 024 Night Lights
+ Недеља, 3. октобар 
Estam WMF 025 West Africa
+ Недеља, 10. октобар
Estam WMF 026 West Africa Mixtape
+ Субота, 23. октобар
Estam WMF 027 Mirrors
+ Субота, 30. октобар
Estam WMF 028 Women of the World
+ Петак, 12. новембар
Estam WMF 029 Women of The World vol. 2
+ Недеља, 28. новембар
Estam WMF 030 Homelands
+ Четвртак, 16. децембар
Estam WMF 031 Kid’s Corner

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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+ Уторак, 23. фебруар у 1900

Галерија СКЦ

Они уопште ниједну ствар неће 
сматрати реалном, осим ове 
сенке…  
— Ивана Јанковић 

Изложбу је отворила доцент др Јасмина Ћирић, историчарка уметности.
Изложба jе била отворена до 8. марта 2021.
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Серија графика Они уопште ниједну ствар неће сматрати реалном, осим ове сенке... у средиште ставља 
улогу коју светлост и њено одсуство имају у стварању уметничког дела. Полазиште за истраживање биле су 
уметности светлости – фотографија и фотограм, док су дела изведена у графичкој техници акватинте.

Спровођење процеса који се темељи на поступку израде фотограма, заснованог на бележењу трагова 
предмета, омогућило је приказивање природних токова форми кроз графички медиј, док је графика омогућила 
да се такав фотограм мултипликује. Траг предмета повезује фотограм добијен графичким поступком са 
стварношћу и обогаћује га цртом аутентичности. Могло би се рећи да се ради о врсти хватача сенки. Отисци 
су, попут природних светлосних феномена, једноставни, а вишеслојни. На њима не постоји хоризонт, а њихово 
исходиште је тајанствени, аперспективни, сликовни простор.

Значење серије графика огледа се у повезаности са Платоновом Алегоријом о пећини у којој сенке 
наговештавају истину о стварности. Алегорија је коментар о друштву и о разумевању природе света. Сенке 
на отисцима су, као и свет доступан чулима, само одраз стварног света. Обе појаве унапред су одређене, 
скројене и прилагођене људској перцепцији. Оно што их је створило остало је скривено, недоступно оку. Али 
чињеница да су настале од стварности наводи на размишљање каква би она могла бити.

И. Ј.

Ивана Јанковић рођена је 1996. године у Крагујевцу. Студијски програм Графички дизајн завршила 
је на Филолошко-уметничком факултету у Крагујевцу. Ради на истом факултету као сарадник у настави на 
предметима из уже уметничке области Графика и графичке технике. Излагала је на петнаест групних изложби. 
Добитница је Похвале на XX бијеналу студентске графике Србије, Дом културе Студентски град, Нови Београд.

Изложбом Они уопште ниједну ствар неће сматрати реалном, осим ове сенке… завршава мастер студије 
на ФИЛУМ-у, на студијском програму Ликовне уметности, модул Графика.
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Основна карактеристика ранијег сликарског рада Милане Симић је употреба тканина различитих 
обојености, и при томе је овај материјал користила за директно формирање подлоге слике у грађењу 
апстрактне композиције. На тај начин је овај карактеристични материјал постајао градивни елемент слике, 
уз све специфичности саме текстуре и квалитета употребљених тканина.

Претходна искуства Милана користи и у свом садашњем уметничком раду, где је сама изведба сада 
резултат студиознијег рада уз коришћење вишезначних елемената. У средиште интересовања она поставља 
лични, интимни свет; преиспитивање сопствених емоција које произилазе из односа према људима и свету 
који је окружује. Сам сликарски процес је сада другачији, она слику „прави”, прилази јој као објекту, третира 
је скоро као скулпторску форму. Уместо индустријске, неутралне тканине, Милана сада у раду користи 
стару и изношену одећу, која је припадала и блиским, али и њој непознатим људима. У овом процесу она 
стару/половну одећу сече и прекраја, разапиње, веже у чворове, преклапа, и све те карактеристичне делове 
користи као градивни елемент „лика” – имагинарног портрета или интимних релација. На овај начин Милана 
ствара сопствене ликовне форме, сопствени ликовни језик/систем који је у функцији истраживања одабране 
тематике, а која се развија у промишљање о идентитету и социолошким аспектима. У њеном уметничком 
раду слика постаје апстрахована симбиоза различитих портрета, она носи физички „отисак” тела учитаних 
у одећу, али функционише и као процес стварања/грађења симбола људских односа на један специфичан начин, 
који је читљив у више нивоа.

Ово је истовремено и њено лично истраживање емоција, интимни дијалог са блиским особама посредством 
материјалних „остатака” које користи као основну грађу у свом сликарском раду, где из тактилног доживљаја 
коришћени материјал гради и преводи у вишезначне апстрактне форме.

проф. Босиљка Зиројевић Лечић

+ Уторак, 23. март у 1900

Галерија СКЦ

Микроидентификација  
— Милана Симић

Изложбу је отворио Иван Арсенијевић, уредник ликовног програма СКЦ-а.
Изложба jе била отворена до 8. марта 2021.

06
5 Л И К О В Н И  П Р О Г РА М



Милана Симић рођена је 1995. године у Приједору, Босна и Херцеговина. Основне студије сликарства 
завршила је на Академији ликовних умјетности у Требињу 2019. године, у класи професора Саве Пековића. 
Тренутно је мастер студент на Академији уметности у Новом Саду, модул Сликарство, под менторством 
Босиљке Зиројевић Лечић. Од 2018. године члан је Удружења ликовних умјетника у Приједору. Излагала је на 
бројним колективним изложбама у Босни и Херцеговини, Србији и Црној Гори. Њено самостално излагање до 
сада су обележиле четири изложбе у Мостару, Требињу, Бања Луци и Београду. Учествовала је на фестивалу 
Фото фест, Бар, 2017. године и Еко колонији у Широком Бријегу 2017. и 2018. године. Њен рад објављен је у Art 
Hole магазину у Лондону 2020. године. Од исте године сарађује са Културним центром LAB у Новом Саду, у 
којем организује изложбе младих умjетника из Србије и региона.

Миланин уметнички рад односи се на истраживање у пољу слике – објекта и видео-инсталације. 
Кроз преиспитивање личног идентитета, преиспитује и међуљудске односе. Кроз радове провлачи разна 
социолошка питања и питања односа умjетника као појединца према друштву и супротно. У тренутним 
радовима присутна је интимност, коју не може да изостави, јер кроз размјену ођеће остварује комуникацију 
са људима и на тај начин повезује своју уметност са заједницом. Експериментисала је са различитим 
материјалима, а њен тренутни израз огледа се у текстилу.

Тренутно живи и ствара у Новом Саду.



Самосталне изложбе:
2020. Тангента, Квака 22, Београд, Meeting Point, Арт Клуб Простор, Бања Лука
2019. Иза Површина, дипломска изложба, Галерија АЛУ, Требиње, Разлике, Галерија Рондо, Мостар

Колективне изложбе (избор):
2020. Мастер изложба, Архив Војводине, Нови Сад, Са стране, Културни центар LAB, Нови Сад
2019. Pop-Up, продајна изложба, Нова Искра, Београд, 26. jесењи ликовни салон, галерија Центра за културу 

Масука, Велика Плана, Три, четири дана, изложба студентских радова АЛУ Требиње, ОКЦ Абрашевић, Мостар, 
Изложба фотографија РеФото Женственост, Галерија Прозор, Београд, Групна изложба студентских радова 
АЛУ Требиње, Културни центар, Требиње,

Они долазе, изложба слика, цртежа и графика младих умјетника Приједора, Галерија Сретен Стојановић, 
Приједор, Културни selfie, Artconnection, Квака 22, Београд,

2018. Студентски живот у БиХ, Атеље Исмет Мујазиновић, Тузла, Идеологија насиља и психологија 
зависности, Artconnection, Уметнички павиљон Цвијета Зузорић, Београд,

Изложба слика са Еко ликовне колоније Блидиње, Дворац Петровац, Подгорица, Изложба слика са Еко ликовне 
колоније Блидиње, Културни центар Никола Ђурковић, Котор
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+ Уторак, 24. април 1900

Галерија СКЦ

+− (као базни принцип 
хомогеног у нехомогеном) 
— Дарија Драгојловић

Изложба jе била отворена до 13. маја 2021.

Концепт ове серије радова сачињен је од личног преиспитивања принципа по ком настају универзални 
обрасци који се у различитим доменима појављају у човековом обитавању. Од реалних савремених питања 
са којима се суочавамо, и којa се тичу поља колективног (попут друштвених норми, политичких и медијских 
блокада, еколошке (не)свести, конзумеризма, извесне клаустрофобије у градским срединама), па до поља 
индивидуалног, у виду апстрактних, духовних поимања, којa се тичу наших страхова, сећања, личних 
померања или постављања граница, као и тежине успостављања равнотеже која нам је задата у колаборацији 
Човек–животна средина.

Термине „хомогено” и „нехомогено” бих представила као склад и несклад у нашем егзистирању у датој 
средини. Хомогено представљам као непрекидну целину која је састављена од система паралела које се могу 
бесконачно ширити. Овај систем одн. Сноп је сачињен од више паралелних линија (док је и сама линија скуп 
за себе, конструисан од тачака). Хомогено на овај начин уједно представља универзални принцип грађења 
простора или формирања одређеног Система (обрасца). Принцип хомогеног сагледавам кроз разне форме, 
попут ткања, штриха у сликарству, слагање меморије, ћелијске деобе, геометрију, односно физичким или 
умним ширинама које могу ићи у недоглед попут праве у геометријском систему, која је бесконачна до 
тренутка док не постане дуж одређена тачкама. Снопови се попут слојева надовезују један на други, у 
ширину и дужину. Што се више слојева слаже по овом принципу, гради се површина која има компактнију и 
монолитнију структуру. Нехомогено, опозитно хомогеном, би било све што хомогену средину окружује у 
простору. Колико год да је одређена целина компактна у датом простору (средини), одн. хомогена, она ће 
заједно са тим простором увек резултирати нехомогеност. Попут математичких операција, плус и минус 
увек дају минус. Простор или средину уједно тумачим и као физичко (опипљиво) и умно (неопипљиво), у 
зависности од контекста и појаве. У свом раду се пре свега базирам на то да визуелно представим паралеле 
одн. снопове линија, у разним односима и квантитетима, чији је правац вертикалан (вертикала као визуелни 
приказ бесконачног и динамичког, са тенденцијом ширења у недоглед) и које својим распоредом, односно 
међусобним односом граде нову целину и стабилност.

Хомогеност, као што је напоменуто, уједно je и монолитна, компактна представа која интерагује са 
хаотичном средином, стварајући заједно одређену равнотежу (нехомогени збир). Али основни, есенцијални 
баланс, који чини хомогено стабилним, и који тежи ка утопистичком нивоу, свела бих на два општа симбола 
– плус и минус. Тиме, као савршен однос, базу Хомогеног (у нехомогеном) представљам кроз + − принцип. Овај 
принцип се може тумачити и као дат есенцијални и почетни систем функционалности живота у датој 
средини. Плус–минус релација је свакако универзални симбол за мноштво појава (сабирање–одузимање, 
близу–далеко, топло–хладно, позитивно–негативно итд.) За појашњење свог рада, узимам топло–хладно 
однос као водећи. Са нагласком на његов значај, али и непостојања живота без њега. Топло–хладно је однос 
који константно варира, манифестује се претежно видљивим разликама, директно осећајући последицу те 
динамике на кожи, док неравнотежа овог принципа доводи пак до неминовне катастрофе, односно потпуног 
обрта. Топло–хладно однос је константна променљивост, која бежи и враћа се, док на средишњој вредности је 
најфункционалнији, одн. најпродуктивнији.

Визуелни идентитет својих радова свесно поистовећујем са графичким појашњењима, знацима или 
графиконима шематских приказа разних појава и стања (нпр. црвена и плава као параметар топло–хладног, 
густина линије као симболичка представа проходности–непроходности), са јасним алудирањем на знаковни, 
одн. математички језик у представљању одређене реалности или субјективног осећаја.
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Дарија Драгојловић, рођена у Краљеву, 6. августа 1996. године. Тренутно је на завршној години 
мастер студија на Академији уметности у Новом Саду, Департман ликовних уметности, смер Сликарство, у 
класи професора Видоја Туцовића. Завршила је основне студије на Филолошко-уметничком факултету као 
дипломирани примењени уметник, на одсеку Зидно сликарство, у класи професора Горана Ракића. Досад је 
реализовала две самосталне изложбе, док је учествовала на више групних. У свом раду се изражава у пољу 
цртежа, слике и инсталације. Од ове године једна је од уредника ликовног програма галерије Шок задруга.



Самосталне изложбе:
2020. Удовица баци воду, Огранак САНУ, Галерија Платонеум, Нови Сад, Монументи, Галерија Мостови 

Балкана, Крагујевац.

Колективне изложбе (избор):
2020. Нишки цртеж – Свакодневница, Официрски дом, Галерија савремене ликовне уметности, Ниш, 2. 

међународно бијенале уметности АРТиЈА, радови на папиру и од папира, Спомен-парк Крагујевачки октобар, 
Крагујевац, Изложба Мастери, Галерија архива Војводине, Нови Сад, Виртуалне нити/Атеље 61, Галерија 
СУЛУВ, Нови Сад, Са стране, Културни центар LAB, Нови Сад, Међународни бијенале уметности минијатуре, 
Културни центар Горњи Милановац, Ванредна распродаја уметности, Галерија Шок задруга, Нови Сад, 
Ванредни конкурс Шок задруге у (Само)изолацији, Шок задруга, Нови Сад, Пролећни ликовни салон, Културни 
центар Масука, Велика Плана.

2019. Дипломска изложба студената 4. године Зидног сликарства, Галерија ВИШ, Крагујевац
2018. XIX бијенале студентске графике Србије, Дом културе Студентски град, Београд
2017. Мостови-књига уметника, Уметнички павиљон Цвијета Зузорић, Београд, Мала графика, Галерија La 

Vista, Нови Сад, Графике, Галерија Студентског културног центра Крагујевац, Бијенале студентског цртежа, Дом 
културе Студентски град, Београд, као и редовно излагање на завршним студентским изложбама Филолошко-
уметничког факултета у Крагујевцу током основних студија.

Ликовне колоније:
2019. Art colony, Prizren, Kosovo, Implemented NGO HUMAN, Preserving significant Cultural Heritage Sities and 

promoting Intercultural Diversity

Праксе и активности:
2020. члан мултимедијалног центра Шок задруга, Нови Сад
2018. стручна пракса у Заводу за заштиту споменика културе, теренски рад и упознавање са конзервацијом 

и рестаурацијом уметничких дела.
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+ Петак, 14. мај у 2000

Контакт галерија СКЦ

Point of perception 
— Нада Арнаут

Изложбу је отворио Иван Арсенијевић, уредник ликовног програма СКЦ-а.
Изложба jе била отворена до 4. јуна 2021.

Процесуалност у раду Наде Арнаут је доминантна умјетничко-теоријска пракса којом се служи у пројекту 
Point of perception. Збир свих радова на изложби јесте врста постконцептуалне праксе, којом ауторка 
преиспитује навике погледа, статус умјетничког дјела као и перспективне тачке, те позиције перцепције. Пракса 
Наде Арнаут унапријед преиспитује природу датог и креираног умјетничког дјела. Процесуална умјетничка 
пракса се развија из дадаистичких и неодадаистичких акција и перформанса током шездестих и седамдесетих 
година прошлог вијека. Процесуална умјетност у радовима Наде Арнаут заснована је на трансфомацији 
умјетничког дјела као предмета у просторно-временски догађај. Оваква процесуалност јесте перформативна 
и постобјектна зато што овакви радови углавном могу да се схвате и сагледају кроз документацију процеса, 
јер су нестабилни тј. на неки начин они нису ту и нису презентабилно експонирани.

 Постобјектност као доминантна методологија и дискурс у процесу рада јесте видљива у скоро свим 
радовима. Постобјектна умјетност је назив за умјетничке радове концептуалне умјетности засноване на 
материјално-енергетским процесима, понашању умјетника и стратегијама замјене предмета, инсталације, 
амбијента и акције текстуално-дијаграмском анализом, описом и документацијом. За постобјектну 
умјетност карактеристично је опређељење за изванумјетничка или природна средства и материјале чије 
формулације и начин кориштења тј. методологија не доводе до изведбе довршених објеката, него иницирају 
догађаје у којима је временски и просторни статус умјетничког дјела темељно трансформисан и доведен 
у питање. Реченица не може бити транспарентна као прозор или вјерна као огледало, она увијек производи 
нова значења у процесу читања. У том смислу, ријечи увијек садрже трагове других ријечи, увијек их призивају 
у значењски, никада довршени процес. Реченице и стејтменти у радовима Наде Арнаут, постају иконичким 
знаковима и увезивањем стварају нова и независна значења. Оне упућују једне на друге, а знакови увијек 
упућују на друге знакове, те због тога можемо закључити да је употреба овакве језичке праксе осуђена на 
„недовршеност” у приказивчко-формалистичком контексту, на мозаичну рекреацију у сваком посматрачу 
понаособ у контексту савремене умјетности данас.

Игор Бошњак

Нада Арнаут рођена 1981. године у Метковићу, Југославија.
Дипломирала на Академији ликовних умјетности у Требињу 2007. године на Одсеку за сликарство, гдје 

је и магистрирала 2013. године. Ради као доцент на Академији ликовних умјетности у Требињу. Излагала 
самостално и групно на бројним изложбама у земљи и иностранству. Живи и ради у Требињу (Босна и 
Херцеговина).
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+ Уторак, 8. јун у 2000

Контакт галерија СКЦ

Лепа ли си, Стојановић Олга! 
— Вида Станисавац Вујчић

Изложбу је отворио Иван Јовановић, визуелни уметник.
Изложба jе била отворена до 22. јуна 2021.

Изложени радови, по времену и по фазама настанка, припадају циклусима: Лепа ли си, Стојановић Олга! 
Олгина аналогија и Други круг.

Предмет рада је портрет мајке и ћерке који путује кроз различите медије и технике. Доминантна појава 
је аутопортрет који води дијалог са ликом своје мајке у дводимензионалним и тродимензиалним ликовним 
формама. Два слична женска лика се сударају, стапају, поклапају, прожимају и заобилазе. Присутно је питање 
породичних интимних осећања, блискости и удаљености. Стицајем природних околности, тема је однос 
две жене и преламање њихових светова, али се разматрају општа питања идентитета у безвременом 
простору.

Физичка сличност (у овом случају између ћерке и мајке) је препрека за диференцијацију личности и намеће 
много више него што је то физички изглед. Пошто не можемо бити имуни, барем не до краја, на оно како нас 
други виде, идентитет нашег понашања и унутрашњег живота подлеже утапању у психолошки идентитет 
онога на кога личимо. Пројекција је како у физичком, тако и у психолошком смислу једна од кључних тачака. 
Са или без коришћења пројектора више пута сам пројектовала лик своје мајке на себе и обрнуто. Користећи 
анаморфни цртеж на сопственом телу, у простору или скулпури могуће је пројектовати један лик у други и 
тиме дотаћи психолошку димензију пројекције као поистовећења мајке са ћерком и обрнуто.

Аналогна фотографија заузима посебно важну улогу у стварању ових радова, употреба филма омогућила 
је трајно и аутентично стапање два лика у реалном материјалу. Међу изложеним радовима налазе се и 
скулптуре које су помало скрајнуте, сведене на закривљену плоху. Образују заштићени унутрашњи простор 
или само празнину. Такође, не поседују пуноћу тела и масе већ модификована искривљења, одразе прапрофила 
и фигуре. Оне су, дакле, материјализоване силуете, сенке или телесне фигуре у пуном смислу те речи са 
повременим цртежом који их пресеца и појачава њихову дводимензионалност.

И на крају, рекла бих да ово претапање није само игра мајке и ћерке (не заборавимо античке јунакиње 
Деметру и Кору као персонификације младог и прошлогодишњег жита). Ово је игра између цртежа и скулптуре, 
савремених и традиционалних форми, фигуративних и апстрактних облика.

Вида Станисавац Вујчић 



Вида Станисавац Вујчић (1981), завршила је вајарство 2008. на ФЛУ у Београду, а 2018. је докторирала 
на истом факултету. Учествовала је на више колективних изложби у земљи и иностранству. Бави се 
скулптуром, графиком и фотографијом. Добила је две студентске награде за скулптуру, као и Награду 
организационог одбора изложбе Вајари Србије 2019. године. Аутор је скулптуре у јавном простору Вељко 
Чубриловић – српски учитељ, у Босанској Градишци. Од 2012. ради као наставник на Департману уметности 
Државног универзитета у Новом Пазару.



Самосталне изложбе: 
– 2018. Графике и скулптуре, у Галерији Културног центра Новог Сада
– 2018. Лепа ли си, Стојановић Олга! – скулптуре, графике, фотографије – портрет односа мајке и ћерке 

(докторски уметнички пројекат), Галерија ФЛУ, Београд
– 2016. Олгина аналогија, Галерија Центра за графику и визуелна истраживања Факултета ликовних 

уметности у Београду
– 2015. Лепа ли си, Стојановић Олга!, Галерија СУЛУЈ, Београд
– 2011. У кујни, Галерија савремене уметности, Смедерево
– 2011. Скулптуре међу јајима, Мала галерија УЛУПУДС-а, Београд
– 2008. Изложба Портрети са Владиславом Крстић и Ирином Перишић Бошњак, Галерија СКЦ Нови Београд
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+ Уторак, 29. јун у 2000

Контакт галерија СКЦ и Галерија СКЦ 

Ретроспектива 20/21 
—  Изложба радова професора и студената са Катедре за 
унутрашњу архитектуру на ФИЛУМ-у

Изложбу је отворио дипл. инж. арх. Иван Радуловић, главни градски урбаниста.
Изложба jе била отворена до 12. јула 2021.

Пројекат Ретроспектива 20/21 представља селекцију радова професора и студената са Катедре за 
унутрашњу архитектуру на Филолошко-уметничком факултету Универзитета у Крагујевцу, насталих у 
временском оквиру академске 2020/2021. године.

У склопу изложбе Ретроспектива 20/21 први пут је представљен заједнички пројекат групе професора у 
саставу: др ум. Катарина Лончаревић, Јелена Рувидић, Наталија Богдановић и др Бојана Пашајлић, и студената 
II, III и IV године (Симона Благојевић, Маша Миленковић, Ивана Милојевић, Ксенија Зечевић, Анђела Хаџић, Анђела 
Десивојевић, Невена Пантелић, Александар Ђукић и Елена Пајкић), који су радили на решењу и реализацији два 
спојена пројекта у једну аутентичну целину под називом Излажи, не одлажи/Open-space Learning, Учионица на 
отвореном. Наведени пројекат односи се на просторну структуру изложбених паноа са позицијама за рад, а 
подржан је од стране организације Млади су закон као резултат конкурса Шта нам тешко.

Панои уједно представљају и пројекат кроз који су студенти под менторством професора имали увид 
потпуног процеса од идеје до реализације. На овим паноима изложени су студентски радови који као такви 
приказају практичну намену пројекта и јединствен елемент који су студенти креирали за сопствене намене.

Овакав концепт излагања и рада осмишљен је првенствено као одговор студената на проблем недостатка 
простора за рад и излагање који се намеће кроз ширу слику проблема ФИЛУМ-а као подстанара. Са друге 
стране, оваква структура даје одговор и на садашњу епидемиолошку ситуацију због које просторна 
композиција као што су пројектовани панои може да функционише на било којем отвореном простору у 
урбаној структури града или ван ње.

Симбиоза представљених пројеката професора са Катедре за унутрашњу архитектуру (како изведених 
тако и оних који су на нивоу идејних решења), кроз различитост обрађиваних тема, даје целовит приказ 
савремене пројектантске праксе у ентеријеру и архитектури уопште.

др Бојана Пашајлић
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+ Уторак, 13. јул у 2000

Галерија СКЦ 

Тактилни дијалози 
—  Ана Вртачник

Изложбу су отворили Иван Арсенијевић, уредник ликовног програма СКЦ-а, и Даница Јевђовић, визуелна 
уметница.

Изложба jе била отворена до 30. јула 2021.

Како бирамо свој специфични материјал, наша средства за комуникацију? Сасвим случајно? Или можда 
она ипак бирају нас? Нешто нас временом провоцира, обраћа нам се на специфичан начин, било да је то 
звук, додир, мирис, тврдоћа или мекоћа, опчињава нас и захтева од нас да се обликујемо и да га обликујемо. 
У том процесу полако проналазимо свој језик и као кретори укључени смо константно у дијалог са нашим 
медијумом. У мом случају су ме ухватиле нити, заиста против моје воље. Да радим са нитима чинило ми 
се превише меко, превише сензибилно. Желела сам да нешто снажно освојим! Али околности су ме заробиле 
у нити, потпуно запетљале и на крају потпуно освојиле. Научила сам да их слушам и говорим њихов језик. 
Сусрет са сопственим делом одиграо се тако на интегралан начин где је стварање схваћено као облик 
мишљења, материјал је постао замена за емоцију и идеју, а тактилност мој медиј комуникације.

У контексту феминизма на уметничкој сцени друге половине XX века многе уметнице радиле су са 
текстилом, са меким формама и материјалима. То је био њихов начин да се издвоје од челичних конструкција 
заступљених уметника у то време. Управо због сексистичког повезивања текстила са „женским радом” или 
„украсом”, феминистичке уметнице су га користиле да осуде баланс снага у уметничком свету. Сензибилност 
и интимност меких материјала на тај начин открили су ми се као снага, а не слабост.

Богато текстурисане површине, са реминисценцијом на органске форме, створене су тешким и 
дуготрајним енергетским процесом трљања и гњечења вунених влакана све док се не споје у једну целину. Сваки 
рад на крају се трансформише у јединствен уметнички комад, хибрид слике и скулптуре. „Тактилни дијалози” 
тако говоре о новооткривеној слободи којом сам се кретала између различитих медија, о неочекиваним и 
симболичким текстилним применама, о тактилности, привлачности и аверзији, али и креирању уметности 
која провоцира својом мекоћом и виталношћу.



Ана Вртачник рођена је 1991. године у Сарајеву, Босна и Херцеговина. Основне и мастер студије 
сликарства завршила је на Академији уметности у Новом Саду. Тренутно је студент завршне године 
докторских студија на истој академији, где се бави истраживањем примене биомиметичких форми и 
природних меких материјала кроз форму слике, скулптуре и инсталације. 2016. године била је стипендиста 
Летње академије у Салзбургу, где је похађала програм Painting Laboratory код професорке Varda-е Caivano. 
Наредне године учетвује на једномесечној резиденцији коју организује Red Gate галерија у Пекингу, где са још 
четворо уметника из Велике Британије организује изложбу Good neighbours.



До сада је имала бројне самостале и групне изложбе, колаборације и публикације са различитим 
уметницима, кустосима, институцијама и галеријама широм света (Кина, Швајцарска, Белгија, Холандија, 
Аустрија, Данска, Сједињене Америчке Државе, Канада, Шпанија…). Освојила је неколико награда из области 
уметности од којих су најзначајније: награда Фондације Мали принц, награда Фондације Миливој Николајевић, 
Награда Универзитета у Новом Саду за врхунске резултате у уметности, Прва награда за позоришни плакат на 
58. фестивалу Стеријино позорје…
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+ Петак, 8. октобар у 2000

Галерија СКЦ

Метаморфоза рода  
—  Викторија Здравковић

Изложба jе била отворена до 20. октобра 2021.

Тумачењем серије радова, под називом „Метаморфоза рода”, можемо осетити тензичне релације појмова 
које Викторија Здравковић илуструје кроз форме биљних мотива.

Иако нам облици којима се ауторка изложбе изражава, плошним посматрањем делују као да јасно знамо 
на шта њен рад реферира, заправо нама та игра појмова којима се служи још увек није у потпуности 
дефинисана. То и јесте уједно и питање и одговор на тему коју нам уметница нуди на разматрање. Кроз 
призму визуелне имагинације Викторије Здравковић, отварају нам се многе могућности промишљања и 
закључивања. Биљни мотиви којима интерпретира свој став о родном идентитету, односе се на органске 
форме биљних врста у природи као метафора на сексуалност и полност. Флорални облици који се прожимају 
у раду су амбивалентни, односно имају атрибуте и мушке и женске полности. Може се и уочити да 
елементи којима уметница изражава свој визуелни језик, у простору цртежа се траже, трансформишу, 
надограђају, да имају своје неизвесно кретање. Та путања којом њени облици пролазе су баш те напоменуте 
метаморфозе рода, које имају свој динамични ток, деконструкцију типичног, обмањивачку променљивост у 
форми, која алудира на гениталност.

Ослањајући се на профеминистичке праксе у уметности, ауторка ће се одлучити да приступи 
интимно, у медију цртежа. Посматрајући цртеже којима изражава свој критички осврт на положај женског 
идентитета у фалогоцентричној култури, она нам одаје своју женску субјективност, која осећа ту напетост 
и неизвесност мушког и женског родног идентитета у виду перипетије стереотипног, дискриминитивног и 
доминантног мушког субјекта. Из женске позиције преиспитује колективни став о трансформативности 
родних карактеристика, и у својој ликовној поетици покушава да ту метаморфозу начини транспарентном 
и хибридном, бришући границу између искључивог, подељеног, хијерархијског.

Суптилно, својим визуелним рукописом покреће промену перцепције у сагледавању сексуалности и родних 
идентитета.

Дарија Драгојловић



Викторија Здравковић, рођена 1996. године у Краљеву. Завршила средњу Уметничку школу у 
Краљеву 2015. године, смер Графички дизајн. Дипломирала 2019. године на Филолошко-уметничком факултету 
у Крагујевцу, Одсек за примењену уметност, смер Зидно сликарство у класи професора Горана Ракића, као 
најбољи студент. Завршила је мастер студије 2021. године на Академији уметности Нови Сад, смер Цртање, 
под менторством професорке Јасне Гулан Ружић. До сада је свој рад излагала на четири самосталне и више 
групних изложби у земљи.



Стипендије:
2018/2019. Стипендисткиња Доситеје – Фонд за младе таленте Републике Србије, коју додељује 

Министарство омладине и спорта
2019. Фондација за стипендирање и подстицање напредовања најбољих студената, младих научних 

радника и уметника додељује стипендију, као најбољем студенту Филолошко-уметничког факултета 
Универзитета у Крагујевцу

Награде и признања:
2019. Признање за изузетан успех постигнут у току школовања на Филолошко-уметничком факултету, 

Крагујевац

Самосталне изложбе:
2020. Иру, Галерија Мостови Балкана, Крагујевац
2020. Иру, Градска галерија, КЦ Град Београд
2021. Иру, Галерија Центра за културу Свети Стефан Деспот српски, Деспотовац
2021. Метаморфоза рода кроз перцепцију женског рукописа, Галерија Архива Војводине, Нови Сад
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+ Уторак, 19. октобар у 2000

Контакт галерија СКЦ

DESTABILIZACIJA/ 
PHI (Φ) phenomenon  
—  Ања Тончић

Изложбу је отворио др уметности Бојан Оташевић, редовни професор ФИЛУМ-а Крагујевац.
Изложба jе била отворена до 7. новембра 2021.

Уметност Ање Тончић бави се технолошком прецизношћу, неизвесностима и грешкама – подручјима 
релевантним за проучавање основних својстава, структура и кретања материје у научним областима, као и 
свих облика креативног изражавања.

Њено тренутно сецирање ликовних распона се не заснива на дигиталним интервенцијама (што би у 
овом случају било „линија мањег отпора”), већ искључиво на цртачкој визуализацији података чији је циљ 
превођење својстава снопа честица – са фокусом на његове непрецизности и колебања – изазивајући границе 
издржљивости празног платна и белог папира.

Њена пракса је особито уочљива у идеји да се добровољно граничи с подручјем могућег стварног кретања, 
међутим, у мери у којој визуелно кретање може изазвати у оку реципијента одређену промењиву осцилацију, 
познату као нистагмус, где се дестабилизација протеже на цело поље вида. То је зато што фактори 
перцепције интервенишу како би указали на одрживу врсту кретања – померањем или деформацијом целог 
објекта или једноставно његове површине.

Max Wertheimerov fenomen phi (ф) и многе његове варијације су коришћене у Ањиним композицијама 
стварањем наизглед стабилних облика, док се у исто време једно од појавних приказа појављује убрзо 
након што се друго разложило – мењајући димензије, али остајући на истој површини. Аномалан одраз 
и рефракцијске феномене она посматра у овом режиму у оптички танким линијским низовима. Фазни 
дисконтинуитети пружају велику флексибилност у моделовању илуминаторних снопова, што Ања користи 
у циљу концептуалног изазивања инертне позиције класичног цртежа и сликарства, који се на формално-
стилском плану генеришу кроз приказ форми које су флуктурне и убрзавајуће, иако омеђене конвенционалним 
оквиром статичног медија.

Интерференцијски вртлог преиспитане ритмичности предводи целину приказа апсорбујући околне визуелне 
елементе у сопствену организацију масе, волумена и вибрација, истовремено користећи илузорну покретност 
цртачког манира као средство обликовања и израза става о феномену помераја, као и аеродинамике 
светлости у ликовним односима.

Isidora Hawrot





Ања Тончић (1996, Београд) дипломирала је на основним академским студијама 2018. године, као и 
на Мастер студијама 2019. год, на Факултету ликовних уметности у Београду, на одсеку Сликарство, под 
менторством професора Милете Продановића. 

Проглашена је за најуспешнијег студента генерације на Факултету ликовних уметности 2019. године. Од 2013. 
године активан је учесник на преко 70 групних и 11 самосталних излагачких пројеката у земљи и иностранству. 

Добитник је 12 награда, од којих се издвајају откупна награда Галерије Фабриано у Италији, Награда Факултета 
ликовних уметности за сликарство Риста и Бета Вукановић – сликари и Стеван Кнежевић награда за цртеж. 

Од 2019. год. је представник Савета Ректората Универзитета уметности у Београду. 
Од 2018. године активно сарађује са галеријом X Витамин у Београду. Члан је Удружења ликовних уметника 

Србије (УЛУС) од 2020. године, као и у статусу самосталног уметника.
Ликовна пракса Ање Тончић обухвата низ медија, укључујући цртање, сликарство, графичке технике, 

инсталације, објекте, анимацију и мозаик. 
Њени радови се налазе у колекцијама галерија X витамин, Остен галерије у Скопљу, Галерије Фабриано 

у Италији, Деген галерије у Базелу, галерије Степс у Токију, компаније Deloitte у Београду, као и у приватним 
колекцијама у Србији, Аустрији, Русији, Швајцарској, Белгији, САД, Аустралији и Индији.

Тренутно живи и ради у Београду.
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+ Четвртак, 21. октобар у 2000

Галерија СКЦ 

Mail art 
—  Стална галерија антиратне дигиталне уметности 

Већ 15 година СКЦ Крагујевац на дан 21. октобра локалној публици приказује архиву различитих дела 
из области ликовних уметности која је посвећена борби против рата и његових разарајућих последица. 
Дан највеће крагујевачке трагедије и дан ослобођења града представљају прави повод за одашиљање 
хуманистичке и антиратне поруке коју шаљу уметници са свих меридијана.



09
4Л И К О В Н И  П Р О Г РА М



+ Уторак, 23. новембар у 2000

Контакт галерија СКЦ

ANGST 
—  Милица Ружичић

Изложбу је отворио Иван Арсенијевић, уредник ликовног програма СКЦ-а.
Изложба jе била отворена до 9. децембра 2021.

Увод би се могао започети позивањем на велике, и заправо, непојмљиве бројеве људи како у свету тако и у 
Србији, са анксиозним поремећајима, али тешко да би било који број дочарао свеприсутност анксиозности у 
нашем животу. Да би се установило да се ради о поремећају, неопходно је да анксиозност постане прекомерна 
и да онемогућава функционисање појединца/ке, несагледив број људи често се, међутим, „само” осећа анксиозно 
– тескобно, забринуто, уплашено, успаничено или немирно – што је праћено телесним проблемима 
попут тремора, несанице или мучнине. Поједини теоретичари афеката тврде да је једна од доминантних 
емоција наших друштава управо анксиозност, тренутно пред нама настаје сасвим оправдана климатска 
анксиозност, а владајуће десничарске политике и пузећи фашизам неолиберални поредак одржавају живим 
конструишући и ширећи ирационалне страхове од избеглица… Делује да је анксиозност заиста дух времена.

Капитализам катастрофе и његова њу ејџ пословно-менаџерска класа пронашли су, очекивано, још један, 
више милијарди вредан извор профита, понудивши брза решења за анксиозност – од антистрес ћебади, 
преко сланих лампи, па до смартфон апликација посвећених менталном здрављу – иако се сви ти производи 
или уопште не ослањају или једва да се ослањају на резултате научних истраживања. Не само да ова 
индустрија практично вара потрошаче неутемељеним обећањима за решавање анксиозности, већ је она и 
као таква идеолошка – стварајући на свесним и несвесним нивоима нормативне системе идеја. Њен дискурс 
је строго индивидуалистички и заснива се на наративу о појединцу/ки који/а је сам/а крив/а за проблем с 
којим се мучи и који једино може превазићи сам са собом (self-care). Паралелно са агресивним пропагирањем 
индивидуалистичких наратива, спроводи се и медикализација друштва чија пракса такође персонализује 
анксиозност неуробиолошким објашњењима из којих следи да оно што је потребно за залечење јесу лекови 
који ће уклонити хемијске дисбалансе у нашим мозговима. Међутим, анксиозност, како је третира индустрија 
среће, психијатријска и фармаколошка индустрија, идеолошки је конструкт, не само зато што форсира 
наратив о кривици појединца за његове проблеме или њихове биолошке неминовности, већ уједно и вешто 
прикрива политичке, економске и културне узроке и утицаје на наше ментално здравље.

Слике и цртежи Милице Ружичић секу кроз све неолибералне враџбине и магијска размишљања директно 
показујући социоекономске корене анксиозности – предаторски државни неолиберализам („Страх од 
извршитеља”) на периферији глобалног капиталистичког система („Страх од губитка посла”) са надзирачким 
репресивним државним апаратом који се стара за одржавање оваквог поретка („Надзор”). Њене скулптуре, на 
другој страни, визуелизују негативне здравствене последице анксиозности – од дугорочно смртоносне срчане 
аритмије до моторне тензије. Заједно, ови уметнички радови позивају на заснивање погледа на анксиозност 
из перспектива социјалне, политичке, комуналне и критичке психологије, које за објашњењима трагају у 
друштвеним односима и структурама. Међутим, уколико се узме у обзир читав критички опус Милице 
Ружичић, постаје јасно да се њен исказ не завршава на указивању на друштвене изворе анксиозности, већ 
на тези да је она заправо дисциплинујућа сила неолиберализма. Вилијам Дејвис у „Индустрији среће” управо 
износи тврдњу да анксиозност није само некаква случајна негативна последица неолибералних политика, 
већ да је она уједно и моћна емоција за успостављање и одржавање стања прекарности. Непостојање 
сигурности запослења и достојанствене зараде, као и последична немогућност да се планира будућност и 
те како изазивају анксиозност, али представљају и систем контролисања преко уцењивања људи њиховом 
голом егзистенцијом. При покушајима разумевања свеприсутне анксиозности, друштвени фактори попут 
економске неједнакости, уништавања државе благостања и њених социјалних сервиса или патријархата и 
институционалног расизма, не смеју бити склоњени по страни као секундарни, већ се морају посматрати као 
конститутивни елементи масовне кризе менталног здравља.

Схватање да анксиозност потиче и из штетних друштвених релација и да је владајућа идеологија 
користи за одржавање сопствене хегемоније, мора водити новим облицима заједништва који би превазишли 
неолиберални индивидуализам. Уметнички радови Милице Ружичић стога нису само документи анксиозности 
и њених „невидљивих” узрока, већ је уједно њихово стварање и излагање заједници пожељни облик личне борбе 
за контролу над сопственим страховима. Како Ен Цветковиц тврди у књизи „Depression: A Public Feeling”, 
истовремено стварати на критички начин (индивидуални ниво) и учествовати у друштвеним покретима 
(колективни ниво) јесте најпожељнији пут за превазилажење сопственог осећања анксиозности, али и система 
анксиозног капитализма.

Лав Мреновић





Милица Ружичић дипломирала је 2005. на вајарском одсеку у класи професора Мрђана Бајића, а 
магистрирала 2008. на истом факултету. Године 2016. одбранила је докторски уметнички пројекат на тему 
Интерактивна инсталација у јавном простору Долап – Критички потенцијал уметности, и стекла звање 
доктор уметности – ликовне уметности на ФЛУ у Београду, ментор Радош Антонијевић. Године 2019. стекла 
је звање професора струковних студија у пољу уметности, на ВШЛПУ. Од 2005. једна је од оснивачица и 
чланица независне уметничке групе Дез.орг. Од 2005. до 2008. била је ангажована као сарадница у настави 
на Архитектонском факултету. Од 2008. године чланица је УЛУС-а. Од 2009. предаје вајарство на Високој 
школи ликовних и примењених уметности струковних студија у Београду. Од 2013. је председница јединог 
репрезентативног синдиката у школи ВШЛПУСС. Од лета 2018. председница је одбора вајарске секције УЛУС-а. 
Учествовала на великом броју трибина, уметничких колонија и радионица у земљи и иностранству.
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+ Уторак, 14. децембар у 2000

Контакт галерија СКЦ

Графика II  
—  Бојан Живић, Габријела Булатовић, Маја Симић, Никос 
Арванитидис, Владимир Милановић, Никола Велицки, Ирена 
Кнежевић и Филип Мисита

Изложбу су отворили Иван Арсенијевић, уредник ликовног програма СКЦ-а, и Владимир Ранковић, 
ванредни професор ФИЛУМ-а Крагујевац.

Графика је, не само лишена ауре непоновљивости, већ проналазећи суштину у супротноме – 
поновљивости, умноживости, имала специфичан положај у односу на вајарство и сликарство, значајно 
другачију улогу, на одређене начине олакшан приступ публици, али је истовремено била позиционирана 
између уметности и технике, занатске и индустријске производње, креативног духа и специјализованог знања, 
и стога константно преиспитивана као део корпуса уметности.

Дискусија између стваралаца и публике која у средиште ставља питање шта графика као уметничка 
пракса данас јесте или шта може да буде, која се одиграла 2017. године, уз поглед на графике осморо 
уметника, наставља се изложбом у истоветном формату. Сви излагачи, осим што се баве стваралачким 
радом, предавачи су и, може се рећи, имају обавезу да о уметности говоре. Стога, сама дела прате цртице – 
размишљања аутора о уметности, графици, стваралачком раду… Циљ изложбе је, као и пре четири године, да 
мапира позиције са којих се графика као уметничка дисциплина може сагледавати и да пружи смернице које 
би могле водити до одговора на питања о графици.
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+ Уторак, 2. и 9. фебруар у 1900

Контакт галерија СКЦ

Тело Христово 
— Пољска, 2019.

Пољски кандидат за Оскара за најбољи страни филм и добитник преко 30 награда на фестивалима 
широм света, након којег га је само у Пољској видело преко 1 400 000 гледалаца, Тело Христово је узбудљив 
и провокативан филм, у коме, како критичари кажу, целу причу износи главни јунак, млади Данијел, игра га 
млада пољска глумачка звезда Бартош Билениа, чија је сјајна глума постала заштитни знак овог филма.

Ово је прича о двадесетогодишњаку који доживљава духовну трансформацију у притвору за младе. Злочин 
који је починио га спречава да приступи формалном изучавању хришћанства. Међутим, Данијел не одустаје 
од свог сна и одлази у мали град да опроба срећу у ономе што заиста воли. Тело Христово је у основи 
емотивна прича базирана на истинитом догађају која је уједно и интелигентан, често и ироничан одговор на 
позицију цркве и религије у савременом европском друштву.

Режија: Јан Комаса
Жанр: драма
Трајање: 115 минута
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+ Уторак, 9. март у 1900

Контакт галерија СКЦ

Несвестица 
— Шведска, 2019.

Препуна фантастичних елемената, јаке музике, још јачих ефеката, романтично снажна ова филмска бајка 
је базирана на историји Грона Лунда, стварног и легендарног забавног парка у Шведској. У предратном 
вихору на северу Европе јавља се љубав – каква него забрањена између ње, очеве принцезе, свесне положаја 
који има, и њега, дечка из комшијске сиромашније породице која се сасвим случајно бави истим послом. 
Обе породице за живот зарађују водећи свака свој забавни парк. У јеку ривалства, као што то обично бива 
забрањена љубав је та која ће помрсити конце свима око њих. Филм цветних хаљина, лептирића у стомаку, 
ролеркостера у покушају који ће њихова осећања одвести даље од свакодневнице којој припадају.

Режија: Манс Марлинд, Бјорн Стеин
Жанр: љубавни
Трајање: 104 минута



+ Уторак, 16. март у 1900

Контакт галерија СКЦ

Ундине 
— Немачка, Француска, 2020.

Да ли је потрага за правом љубави у ствари само мит?
Можда се због тога главна јунакиња и зове Ундине попут водених нимфи, митолошких бића којa се свете 

својим љубавницима за неузвраћену љубав?
Ундине је историчарка која ради као кустоскиња у једном од музеја у Берлину. Нестварно лепа, зна све о 

Хумболту Форуму, а начин на који посетиоцима музеја износи своје знање о историји града који је изграђен 
на мочвари, колико je професионалан, толико је и грациозан. Њена стара љубав Јоханес одлази и цео њен 
свет се распада. Дани пролазе, а њен поглед док држи презентације лута према дворишном кафеу тражећи 
да ли је он и даље ту, или је још увек ту, или је опет ту. Сасвим случајно упознаје Кристофа, рониоца на 
подводним истраживањима. Заљубљује се у њега и чини се да нови живот за њу тек почиње када мит о 
њеном имену почиње да се развија.

Режија: Кристиан Пецолд
Жанр: драма, фантазија, романса
Трајање: 91 минут
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+ Уторак, 30. март у 2100

Контакт галерија СКЦ

Јалда, ноћ за опроштај 
— Француска, Иран, Немачка, Швајцарска, Луксембург, 2019.

У Ирану ТВ ријалити може да замени правду, ако Бог да! Маријам је 22-годишњакиња осуђена на смрт 
због убиства свог мужа, 65-годишњег Насера. С обзиром на то да је казна већ изречена, једино ко може да јој 
помогне је Мона, ћерка убијеног, са којом Маријам мора да учествује у ријалити програму, као и број гласова 
за опрост који освоји од публике. Овај шоу снима се током Јалде, ноћи предвиђене за опрост која је уједно и 
зимска краткодневица, веома важна и поштована у иранској култури. Филм је снимљен на основу истинитих 
прича у којима ТВ студио служи као судница и место за правду. У овој драми, Маријам је та која мора да моли 
за опрост и живот.

Велика награда жирија на Санденс филмском фестивалу 2020. године.
Режија: Massoud Bakhshi
Жанр: драма
Трајање: 89 минута
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+ Уторак, 6. април у 1900

Контакт галерија СКЦ

Ема  
— Чиле, 2019.

Критичари се слажу да је филм Ема пре свега филм невероватне енергије, добре музике, још бољих 
кореографија и одличне сценографије која лепоту Валпараиса у коме се радња дешава осликава на прави 
начин. Ема је жена луде енергије, коју чак ни Лараин не може да задржи. Уводни кадар филма је само 
упозорење на оно што у њему следи: нешто анархично, помало вандалско, препуно енергије, али ултимативно 
исцрпљујуће и хронично нестварно. Визуали су паралишући, а сцене плеса задивљујуће. У луци града 
Валпараисо Ема и њен муж креограф (Гаел Гарсија Бернал) усвојили су дечака Пола за кога се испоставило да 
има проблем сличан Емином пироманству.

У Еми има толико тога за уживање да као изненађење дође спознање да у филму има тако мало ствари 
што постане и евидентније када се испостави да иза свега ипак постоји заплет сакривен на први поглед.

Режија: Пабло Лараин
Жанр: драма
Трајање: 102 минута

+ Уторак, 13. април у 1900

Контакт галерија СКЦ

У славу краљици  
— Грузија, 2020.

Прича о Нони Гаприндашвили, која је покорила свет шаха и њене три колегинице/конкуренткиње – Нани 
Александрији, Маји Чибурданиџе и Нани Јоселиани. Четири Грузијке владале су светском шаховском сценом 
годинама и смењивале се на њеном трону. У ери хладног рата четири совјетске жене постају иконе светске 
еманципације. У славу краљици открива њихове испреплетане биографије и приказује увид у њихов садашњи 
живот као и исечке из живота на самом врхунцу њихових каријера. Жене по којима су целе генерације 
девојчица у некадашњем СССР-у добијале имена и данас су активне у својим школама шаха, на сениорским 
турнирима и такмичењима.

Како каже, Нона Гаприндашвили је од најранијег детињства имала такмичарски дух трудећи се да победи 
старију браћу и све дечаке у комшилуку и то је оно што јој је и после помагало током турнира на којима је 
играла и против мушкараца, а прву титулу је освојила када је имала само 21 годину.

Режија: Tatia Skirdladže, Ana Khazaradže
Жанр: документарни
Трајање: 82 минута





+ Уторак, 20. април у 1900

Контакт галерија СКЦ

Округ  
— Исланд, 2019.

Округ је нови филм Гримура Хаконарсона, редитеља великог фестивалског хит филма Овнови, награђеног 
Гран пријем у Кану пре три године. Још један исландски хит у сјајној продукцији и са пуно хумора нам стиже у 
биоскопе!

Након што Инга, средовечна жена која се бави узгојем стоке на Исланду, постане удовица, схвата да нема 
пуно избора и да мора да стане на своје ноге што пре. Одлучује да започне нов живот – по својим правилима 
и устаје снажно против корупције и неправде у својој заједници.

Филм је снимљен према истинитом догађају, али је редитељ, како сам каже, од тога направио фикцију и 
претворио у сјајну и духовиту филмску причу.

Режија: Гримур Хаконарсон
Жанр: комедија
Трајање: 92 минута

+ Уторак, 11. мај у 1900

Контакт галерија СКЦ

Само напред  
— Белгија, Француска, 2018.

Растрзана између потребе за сопственом слободом и жеље да буде добра мајка, Сибил успева да 
наговори свог већ одраслог сина Семјуела да крену на дуго путовање у нади да ће тако повратити некадашњу 
блискост.

Изазови само вребају – како због њихових карактера, тако и због висоравни Киргистана по којима јашу, 
тако да се филм полако претвара у напети психолошки трилер. Од почетка је јасно да је атмосфера између 
њих напета, али уз детаље које нам најзначајнији белгијски редитељ Лафос пружа на кашичицу почињемо 
да се питамо да ли је ово путовање мајке и сина права или погрешна ствар. Филм је сниман по мотивима 
бестселлер романа Keep Going, Лорена Мовињеа.

Режија: Хоаким Лафос
Жанр: драма
Трајање: 84 минута

+ Уторак, 18. мај у 1900

Контакт галерија СКЦ

Матер  
— Хрватска, Србија, Француска, Босна и Херцеговина, 2019.

Дебитантски филм Јурета Павловића (чији је краткометражни филм Пикник освојио награду Европске 
филмске академије 2015. године) интиман је портрет комплексних односа између мајке и ћерке који броји 
своје последње сате.

Из Немачке где сада живи и ради, Јасна се враћа кући, у којој је одрасла, да би бринула о својој болесној 
мајци која је на самрти. Није јој требало пуно да поново снажно осети како је та средина затвара и гуши. Њена 
тврдоглава и манипулативна мајка која јој се супротставља у сваком моменту те дане јој чини још тежим. Јасна 
у кућу позива рођаке, пријатеље и неговатеље, све које зна како би свој боравак учинила иоле подношљивим. 
Уместо тога, схвата да мора сама да се избори са сплетом замерки од стране мајке, које сежу чак и у 
детињство, надајући се да ће на крају ипак наћи свој привидни унутрашњи мир.

Матер је провокативан и искрен филм који у себи садржи промишљање о губитку, опроштају и боли.
Режија: Јуре Павловић
Жанр: драма
Трајање: 97 минута



+ Уторак, 25. мај у 2000

Контакт галерија СКЦ

Пад краља  
— Шпанија, Француска, 2018.

Критичари кажу да ће вам овај филм подизати адреналин све док не експлодирате и тек тада ће вам 
дозволити да поново продишете! Мануел Лопез Видал је омиљени политичар у свом региону. Једном речју 
– он има све: богат је и успешан, ужива друштвени углед, има дивну породицу, окружен је пријатељима и 
природно је харизматичан. Међутим, он је и корумпирани човек који се годинама богатио путем јавних 
фондова. После покушаја да прикрије једног од сарадника, Мануел сам остаје изложен откривању закулисних 
радњи.

На његово велико изненађење, партијске колеге кују заверу да све свале на његова леђа. И хајка на њега 
почиње. Али, Мануел се не предаје.

Режија: Родриго Сорогојен
Жанр: трилер
Трајање: 142 минута
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+ Уторак, 1. јун у 2100

Летња сцена СКЦ

Сањати Муракамија  
— Данска, 2017.

Пре више од 20 година, Мете је прочитала роман Норвешка шума, Харукија Муракамија, чија је каријера 
тада тек била на почетку успона. Тада није ни слутила како ће замишљени свет овог јапанског писца из 
корена променити њен сопствени. Од тада, Мете Холм је провела хиљаде сати преводећи Муракамијеве 
загонетне приче о којима се међу данским читаоцима нашироко говори. Приче које константно опчињавају и 
интригирају милионе посвећених читалаца широм света. Док се Мете труди да пронађе савршену реченицу, 
довољно добру да пренесе оно што Муракамијеви усамљени сањари покушавају да нам кажу, граница 
између стварности и маште почиње да се магли.

Филм покушава да дочара паралелни свет који је свеприсутан у Муракамијевим романима убацујући 
у неколико сцена огромну зелену жабу која прати главну јунакињу откривајући њихову константну борбу 
против црва, главних непријатеља човечанства.

Режија: Nitesh Anjaan
Жанр: документарни
Трајање: 58 минута

11
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+ Уторак, 15. јун у 2100

Летња сцена СКЦ

Како бити добра супруга 
— Француска, 2020.

Да сте рођене у руралном делу Француске пре нешто више од пола века и да сте желеле да се добро удате 
и побегнете одатле, требала би вам двогодишња обука како да постанете савршене супруге својих мужева, а то 
је подразумевало углавном једно – како да постанете савршене домаћице.

Жилијет Бинош је Пулет, савршена супруга свог мужа која заједно са њим води школу у којој обучава 
тинејџерке како да постану баш то – савршене супруге. После његове изненадне смрти, Пулет открива да 
савршенство на које је навикла ипак мора да се надогради јер се школа налази на ивици банкрота, а на њој је 
да је спасе. Ипак, усред припрема за ТВ такмичење у најбољем вођењу домаћинства она и њене студенткиње 
почињу да преиспитују своја уверења и то у време када протести 1968. трансформишу друштво у ком живе. 
Пулет тада ствара необичну коалицију са својом бившом љубављу, са својом полусестром – ексцентричном и 
строгом монахињом, и заједно са својим студенткињама креће у нову авантуру.

Режија: Мартин Провост
Жанр: комедија, драма
Трајање: 109 минута

11
2Ф И Л М С К И  П Р О Г РА М



11
3

+ Уторак, 22. јун у 2100

Летња сцена СКЦ

Како даље  
— Израел, Италија, 2020.

Арон, бивши успешни стручњак за маркетинг, посветио је свој живот сину јединцу – Урију. Њихов однос 
је толико деликатан и нежан да је јасно да је њихова међусобна повезаност све само не уобичајена. Живе 
заједно тихо и рутински, са својим заједничким играма и шалама, далеко од стварног света. Али, Ури је 
аутистичан и сад му је, као младом човеку на прагу пунолетства можда и време да живи самостално у 
специјализованој установи. На путу до тамо, Арон одлучује да побегне са својим сином знајући да Ури није 
спреман на раздвајање. Или можда, он као отац није спреман на то?

Режија: Нил Бергман
Жанр: драма
Трајање: 94 минута

Ф И Л М С К И  П Р О Г РА М



+ 12 – 16. јул у 2100

Летња сцена СКЦ

15. турнеја Слободне зоне
Пет најбољих филмова са 16. фестивалског програма филмског фестивала Слободна зона, по избору 

публике и селектора фестивала, приказано је у Студентском културном центру Крагујевац од 12. до 16. јула 2021. 
године.



+ Понедељак, 12. јул у 2100

Летња сцена СКЦ

Ундине  
— Немачка, 2020.

Да ли је потрага за правом љубави у ствари само мит?
Можда се због тога главна јунакиња и зове Ундине попут водених нимфи, митолошких бића које се свете 

својим љубавницима за неузвраћену љубав?
Ундине је историчарка која ради као кустоскиња у једном од музеја у Берлину. Нестварно лепа, зна све о 

Хумболт Форуму, а начин на који посетиоцима музеја износи своје знање о историји града који је изграђен на 
мочвари, колико је професионалан, толико је и грациозан. Њена стара љубав Јоханес одлази, и цео њен свет 
се распада. Дани пролазе, а њен поглед док држи презентације лута према дворишном кафеу тражећи да ли 
је он и даље ту, или је још увек ту, или је опет ту. Сасвим случајно упознаје Кристофа, рониоца на подводним 
истраживањима. Заљубљује се у њега и чини се да нови живот за њу тек почиње када мит о њеном имену 
почиње да се развија.

Фестивали и награде: Best Actress, FIPRESCI Award – Berlin International Film Festival 2020; Beijing International Film 
Festival 2020; Miami Film Festival 2020.

Режија: Christian Petzold
Жанр: документарни
Трајање: 91 минут

+ Уторак, 13. јул у 2100

Летња сцена СКЦ

У славу краљици   
— Аустрија, Грузија, Србија, 2020.

Прича о Нони Гаприндашвили која је покорила свет шаха и њене три колегинице/конкуренткиње Нани 
Александрији, Маји Чибурданиџе и Нани Јоселиани. Четири Грузијке владале су светском шаховском сценом 
годинама и смењивале се на њеном трону. У ери хладног рата четири совјетске жене постају иконе светске 
еманципације. У славу краљици открива њихове испреплетане биографије и приказује увид у њихов садашњи 
живот као и исечке из живота на самом врхунцу њихових каријера. Жене по којима су целе генерације 
девојчица у некадашњем СССР-у добијале имена и данас су активне у својим школама шаха, на сениорским 
турнирима и такмичењима. Како каже, Нона Гаприндашвили је од најранијег детињства имала такмичарски 
дух трудећи се да победи старију браћу и све дечаке у комшилуку и то је оно што јој је и после помагало 
током турнира на којима је играла и против мушкараца, а прву титулу је освојила када је имала само 21 годину.

Фестивали и награде: CinéDOC Tbilisi International Film Festival 2020; CinEast Film Festival, Luxembourg 2020.
Режија: Tatia Skhirtladze, Anna Khazaradze
Жанр: документарни
Трајање: 82 минута

+ Среда, 14. јул у 2100

Летња сцена СКЦ

Пад краља  
— Шпанија, Француска, 2018.

Мануел је утицајни политичар у региону којем све иде од руке. Међутим, његов савршени живот почиње 
да се распада након што су процуриле вести о његовом учешћу у корупцијском фонду са Паком, једним 
од његових најбољих пријатеља. Док медији почињу да извештавају о размерама скандала, странка се збија 
у редове и само Пако излази неозлеђен. Мануел је протеран из краљевства, а издали су га они који су му 
били пријатељи до пре само неколико сати. Иако странка жели да на њега свали сву одговорност, Мануел се 
не предаје. Уз једину потпору супруге и кћерке, Мануел схвата да је приморан да се бори против машинерије 
корупције која је годинама добро подмазивана као и против партијског система у којем краљеви пропадају, 
али царства опстају.

Режија: Родриго Сорогојен
Жанр: трилер
Трајање: 142 минута
Фестивали и награде: London Film Festival 2018; San Sebastian International Film Festival 2018; Toronto International 

Film Festival 2019.
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+ Четвртак, 15. јул у 2100

Летња сцена СКЦ

Јалда, ноћ за опроштај 
— Француска, Иран, Немачка, Швајцарска, Луксембург, 2019.

У Ирану ТВ ријалити може да замени правду, ако Бог да! Маријам је 22-годишњакиња осуђена на смрт 
због убиства свог мужа, 65-годишњег Насера. С обзиром на то да је казна већ изречена, једино ко може да јој 
помогне је Мона, ћерка убијеног са којом Маријам мора да учествује у ријалити програму, као и број гласова 
за опрост који освоји од публике. Овај шоу снима се током Јалде, ноћи предвиђене за опрост која је уједно и 
зимска краткодневица, веома важна и поштована у иранској култури. Филм је снимљен на основу истинитих 
прича у којима ТВ студио служи као судница и место за правду. У овој драми, Маријам је та која мора да моли 
за опрост и живот.

Фестивали и награде: Grand Jury Prize – Sundance Film Festival 2020; Best Screenplay – Sofia International Film 
Festival 2020; Berlin International Film Festival 2020

Режија: Massoud Bakhshi
Жанр: драма
Трајање: 89 минута

+ Петак, 16. јул у 2100

Летња сцена СКЦ

Лепши свет  
— Немачка, Аустрија, 2019.

Како треба да изгледа добар и успешан живот? Да ли је другачији начин живота уопште могућ? Ово је 
филм који трага за одговорима на ова питања. Резултат је прича о перспективама без страха, о повезаности 
у музици, природи и друштву, о људима са различитим идејама, али са једним великим, заједничким циљем: 
одрживим и лепшим светом. Редитељ Ервин Вагенхофер трага за лепотом и добротом и приказује људе 
који стварају нешто иновативно и корисно. Жене без образовања које граде соларне панеле по селима 
широм света. Визионари који пуста поља трансформишу у нове зелене оазе. Шумар који развија изградњу 
најздравијих кућа у свету. Духовни вођа са својим несташним и суштинским порукама и његова сестра са 
Тибета са огромним срцем за младе. Млади џез трио, пијаниста… Овај филм их све спаја. Да ли ће на крају све 
бити у реду? Да, на крају све може испасти како треба.

Фестивали и награде: The Prague International Film Festival 2020; European Film Festival Palić 2020; Underhill Fest 2020.
Режија: Erwin Wagenhofer
Жанр: документарни
Трајање: 116 минута



+ Уторак, 20. јул у 2100

Летња сцена СКЦ

Разлог због кога скачем је... 
— САД, Уједињено Краљевство, 2020.

Овај фантастичан документарац нас уводи у свет аутизма на најневероватнији и дубоко емотиван начин. 
Базиран на бестселеру Наокија Хигашиде, Разлог због кога скачем је… филмско је урањање и истраживање 
различитости наших нервних система кроз искуства немих и аутистичних људи широм света.

Филм спаја Хигашидине личне погледе у аутизам, написане када је имао само 13 година и интимне 
портрете петоро изванредних младих људи. Ствара увид у силан и надмоћан, али често и радостан чулни 
универзум. Темељно посматрани моменти из живота сваког од пет ликова повезани су мотивима и 
одломцима из књиге. Филм прати јапанског дечака који путује кроз епски пејзаж, постепено откривајући шта 
аутизам представља за њега, како се његово поимање света разликује и зашто се понаша на начин на који се 
понаша и на крају крајева – зашто скаче.

Филм је све ове елементе уткао у чулно богату визуелну причу која нас води до сржи Наокијеве поруке – 
ако неко не уме да прича, не значи да нема шта и да каже.

Режија: Jerrry Rothwell
Жанр: документарни
Трајање: 82 минута

11
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+ Уторак, 27. јул у 2100

Летња сцена СКЦ

Тамна бајка 
— Италија, Швајцарска, 2020.

Летња жега пржи квартове у предграђу Рима. У ваздуху се осећа некаква мистреиозна нелагодност која 
може да експлодира у сваком моменту. Многе од породица које овде станују, пре свега родитељи, стално су 
фрустрирани што не потичу из бољих делова града, а живот и срећа средње класе којем су се надали, некако 
им увек за длаку измиче испред њихових руку. Међутим, прави протагонисти овог мистериозног таласа који 
цео крај гура ка катарзи су њихова деца.

Овај суптилни и истовремено дивљи и запањујуће зрео филм открива бес који као генерацијско наслеђе 
пасивно просијава из одлично представљених веза и догађаја. Наратор нас слатко и саркастично води кроз 
своју тамну бајку, причу о мушкарцима и женама који страхују да ће се њихови снови и надања и све што су 
градили у животу можда урушити.

Награде: Сребрни медвед – Награда за најбољи сценарио на Берлиналу
Режија: Damiano D’Innocenzo, Fabio D’Innocenzo
Жанр: драма
Трајање: 98 минута

Ф И Л М С К И  П Р О Г РА М





+ Понедељак, 6. септембар
Контакт галерија СКЦ

For Sama  
— Уједињено Краљевство, 2019.

У облику љубавног писма младе мајке својој ћерки, овај филм говори о животу Waad al-Kateab током пет 
година устанка у Алепу у Сирији, током којих се она заљубљује, удаје и рађа Саму, док се катаклизмички сукоб 
развија око ње. Њена камера бележи невероватне приче о губитку, смеху и преживљавању док се Waad бори 
с немогућим избором – да ли да побегне из града како би заштитила живот своје ћерке, у ситуацији у којој 
напуштање града значи напуштање борбе за слободу којој је већ толико тога жртвовала.

Режија: Waad al-Kateab, Edward Watts
Трајање: 95 минута

+ Уторак, 7. септембар
Контакт галерија СКЦ 

Victoria 
— Белгија, 2019.

У пустињи Јужне Калифорније налази се недовршени град Калифорнија Сити. Био је то унапред 
дизајнирани град, првобитно замишљен да буде огледало Лос Анђелеса по величини и броју становништва, 
али никад није завршен. У центру Викторије стоји Лашеј Т. Ворен, који је иза себе оставио своју бурну 
прошлост у Лос Анђелесу како би поново започео унутар ове мреже хиљада разрушених улица. Лашеј се 
тврдоглаво креће пешице кроз овај огромни град.

Режија: Sofie Benoot, Liesbeth De Ceulaer, Isabelle Tollenaere
Трајање: 71 минут

+ Среда, 8. септембар
Контакт галерија СКЦ 

Space Dogs 
— Аустрија, Немачка, 2019.

Лајка, пас луталица, била је прво живо биће које је послато у свемир и тиме у извесну смрт. Легенда каже 
да се на Земљу вратила као дух и да и даље лута улицама Москве, заједно са својим слободно лебдећим 
потомцима. Редитељи Елса Кремсер и Левин Петер дају нови угао гледања на чувеног љубимца – следећи 
њене трагове, снимљене из псеће перспективе, аустријско-немачки филм Свемирски пси прати авантуре 
Лајкиних потомака – два улична пса која живе у Москви данас, преплићући их са досад невиђеним архивским 
материјалима из совјетске космичке ере.

Режија: Елса Кремсер, Левин Петер
Трајање: 91 минут

+ 6 – 11. септембар у 2030

Контакт галерија СКЦ

BELDOCS EHO 
— Ревија филмова са Фестивала документарног филма BELDOCS

Студентски културни центар Крагујевац у сарадњи са Међународним фестивалом документарног филма 
Beldocs представио је шест најзначајнијих филмова из програма 13. издања овог фестивала одржаног у 
септембру 2020. године.

Публика је била у прилици да погледа занимљив избор дугометражних документарних филмова из целог 
света, награђених на престижним светским филмским фестивалима.





+ Четвртак, 9. септембар
Контакт галерија СКЦ

Radio silence  
— Швајцарска, Мексико, 2019.

Марта 2015. године, због политичког притиска и под лажним изговорима, Кармен Аристеги, главни глас 
независног новинарства у Мексику, отпуштена је са својим тимом из радио-станице МВС. Следећег дана 
више од 200.000 људи демонстрира и потписује петицију којом позива на њен повратак у етар и крај цензуре. 
Упркос овој изузетној мобилизацији, станица не попушта.

Режија: Јулиана Фанјул
Трајање: 78 минута

+ Петак, 10. септембар
Контакт галерија СКЦ

The Earth is blue as an orange  
— Украјина, Литванија, 2020.

Када песникиња/режисерка Ирина Цилик први пут посети породични дом Трофимчук–Гладки у граду 
у ратном подручју Красногоровка у Украјини, изненађује се оним што открива: док спољни свет сачињавају 
бомбашки напади и хаос, самохрана мајка Ана и њено четворо деце успевају да одрже свој дом као сигурно 
уточиште, пуно живота и светлости. Сваки члан породице гаји страст према филму, па је било врло природно 
снимити филм инспирисан њиховим сопственим животом у ратно доба.

Режија: Iryna Tsilyk
Трајање: 74 минута

+ Субота, 11. септембар
Контакт галерија СКЦ 

This land is my land 
— Аустрија, 2020.

Шта се, дођавола, догодило са мојом земљом? – након избора Доналда Трампа, ово је горуће питање за 
Susanne Brandstätter, америчку филмску ауторку која је највећи део живота провела у Аустрији. Са критичком 
дистанцом Европљанина и инсајдерским погледом на ствари, она се приближава неким Трамповим 
гласачима у Охају – микрокосмос дубоко подељених САД. Приказујући упечатљиве паралеле са Европом, 
овај документарац истражује поларизацију и разлоге зашто се људи држе својих политичких мишљења – без 
обзира на све. Зар нема излаза?

Режија: Susanne Brandstätter
Трајање: 105 минута
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+ Уторак, 14. септембар у 2000

Контакт галерија СКЦ

Бескрајна поезија 
— Француска, Чиле, Јапан, 2016.

Кроз аутобиографски објектив култног филмског аутора Ходоровског, Бескрајна поезија нас води у 
узбудљиве 40е и 50е године у Сантијагу, када млади Алехандрито против воље своје породице одлучује 
да постане песник. Уведен у круг уметничке и интелектуалне авангарде тог времена, он упознаје Енрикеа 
Лина, Стелу Диаз, Никанора Пару и многе друге младе писце који ће постати господари Латиноамерике у 
савременој литератури. Потпуно преплављени светом песничког експериментисања, одважују се да живе 
сензуално, аутентично, слободно, лудо.

Режија: Алехандро Ходоровски
Жанр: драма, фантастика
Трајање: 128 минута
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+ Уторак, 5. октобар у 2000

Контакт галерија СКЦ

Све што долази 
— Француска, Немачка, 2020.

Натали је професорица филозофије у средњој школи у Паризу. Игра је фантастична Изабел Ипер. 
Страствено ради свој посао и обожава да ученицима преноси љубав према критичком размишљању. Удата 
и са двоје деце, растрзана је између своје породице, бивших ученика и врло посесивне мајке. Једнога дана, 
супруг јој објави да је напушта због друге жене. Са новостеченом, наметнутом, слободом, Натали се налази 
пред изазовом да изнова створи свој живот. Филм је добитник Сребрног медведа у Берлину за најбољу 
режију. Mia Hansen-Løve (1981) остварила је свој дебитантски глумачки наступ у доби од 17 година у филму 
Оливиера Асајаса Late August, Early September. Студирала је на Conservatoire d’art dramatique у Паризу и писала 
за Cahiers du Cinéma. Након тога почиње да режира краткометражне филмове. All Is Forgiven (2007) њен је први 
дугометражни играни филм, а следе Goodbye First Love (2011) и Еден (2014)

Режија: Mia Hansen-Løve
Жанр: драма
Трајање: 102 минута



+ Уторак, 28. септембар у 2000

Контакт галерија СКЦ

Инсајдер  
— Чиле, 2020.

Серђо је чилеански шпијун. Тачније речено, такозвани специјани шпијун – инсајдер! Селектован преко 
огласа у коме се изричито захтевало да кандидати имају више од 80 година, да немају проблем са моралним 
дилемама и да имају добро памћење. Наиме, Серђа је ангажовао приватни детектив како би открио да ли у 
дому за старе постоји злостављање на које сумња ћерка једне од корисница.

Серђо је одличан кандидат, али не и идеалан јер када на ред дође обука за технолошке и шпијунске 
технике, он помало посустаје, али је ипак решен да истраје тражећи начин да заборави недавни губитак 
супруге. А шта би био бољи лек од шпијунског задатка који му је поверен?!

Овај непоновљиви и духовити документарац прати Серђа, који се током свог боравка у дому зближава са 
неколико његових корисника и открива истину којој се нико није надао!

Режија: Маите Алберди
Жанр: документарни
Трајање: 84 минута
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+ Уторак, 21. септембар у 2000

Контакт галерија СКЦ

Овнови 
— Исланд, 2015.

У удаљеној долини на Исланду, Гуми и Киди живе један поред другог, чувајући своје овце. Њихова 
вековима стара раса се сматра једном од најбољих на острву и браћа редовно добијају награде за њихове 
непроцењиве овнове који настављају традиционалну линију. Иако деле земљу и начин живота, нису 
проговорили ни реч већ четири деценије. Када опасна зараза нападне Кидијеве овце, цела долина је у 
опасности. Власти одлучују да униште све животиње у крају како би зауставили епидемију. За фармере за 
које су овце главни извор прихода, то је равно смртној пресуди и многи напуштају земљу. Али Гуми и Киди се 
не предају тако лако – и браћа, свако на свој начин, покушавају да спрече катастрофу. Киди користећи своју 
пушку, а Гуми користећи своју домишљатост. И како им се власти приближавају, браћа ће морати да се удруже 
да би од изумирања спасили посебну расу која је преношена са генерације на генерацију.

Филм је приказан на фестивалу у Кану 2015, у селекцији Un Certain Regard, и редитељ је добио награду за режију.
Режија: Гримур Хаконарсон
Жанр: драма
Трајање: 93 минута



+ Уторак, 12. октобар у 2000

Контакт галерија СКЦ

Кривица  
— Данска, 2018.

Полицајац Асгер Холм током дежурства као диспечер у одељењу хитне службе прима позив отете жене. 
Након што се позив изненада прекине, његова потрага за мистериозном женом и њеним отмичарем започиње. 
С телефоном као јединим алатом, Асгер води трку с временом и чини све како би успео да спасе угрожену 
жену. Међутим, како време пролази, Асгер схвата да се бави злочином много већим него што је мислио. 

Овај напети трилер је премијерно приказан на Санденс филмском фестивалу, где је освојио награду 
публике за најбољи филм, а исту награду добио је и на Ротердам филмском фестивалу.

Режија: Густав Молер
Жанр: трилер
Трајање: 85 минута
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+ Уторак, 26. октобар у 2000

Контакт галерија СКЦ

Најсрећнији дан у 
животу Олија Макија 
— Финска, Немачка, Шведска, 2016.

Добитник главне награде Un Certain Regard у Кану, неодољиво шармантан првенац Јуха Квосманена је духовита 
драма инспирисана обрачуном између финског боксера Олија Маке и америчког шампиона Дејвија Мура. Оли је 
момак са села и све је спремно за његову победу, све што треба да уради је да изгуби на тежини и усресреди се на 
меч. Међутим, Оли се заљубљује…

Режија: Јухо Квосманен
Жанр: драма
Трајање: 92 минута
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+ 29 – 30. октобар у 1900

Контакт галерија СКЦ

КРАФ (наслеђа) 
— СМРТ ФАШИЗМУ, СЛОБОДА (Н УЛАЗ) НАРОДУ!

Организатор:
НВО MilenniuM, Крагујевац, у сарадњи са Домом омладине Крагујевац, СКЦ-ом Крагујевац и културним 

центром УММУС Крагујевац;

Подршка:
Град Крагујевац допринео је у значајној мери реализацији ове манифестације од јавног значаја 

обезбеђивањем дела средстава за његово суфинансирање, Министарство културе и информисања Републике 
Србије у оквиру суфинансирања програма савременог стваралаштва и Америчка амбасада у Србији у оквиру 
пројекта ПОП Форум.

30. октобар
• ПОП Форум разговори: Култура сећања (видео-разговор са Латинком Перовић)
• Пројекција документарног филма Конгрес заборава (uncut version), поводом 50 година од одржавања 

Конгреса културне акције у Крагујевцу
• Разговор са ауторима филма

29. октобар
• Пројекција документарног филма Концерт за мир, поводом 30 година од прве антиратне музичке 

манифестације у Србији
• ПОП Форум разговори: Ангажованост популарне културе (учесници и чувари сећања Концерта за 

мир – Драган Зеко Тодоровић, Небојша Вељковић Гуја, Иван Ковачевић); Новом Саду (краткометражни 
играни и документарни филмови)

Петнаести, јубиларни КРАФ (Крагујевачки фестивал антиратног, ангажованог и академског филма), ове 
године, посвећен је наслеђу у смислу промоције културе сећања и обележавања значајних датума и симбола 
везаних за град и државу.

Сама чињеница да је први аутохтони филмски фестивал Крагујевца доживео у времену турбулентном по 
културу петнаесто издање и постао манифестација од јавног значаја за град Крагујевац, верификујући себе 
као филмско наслеђе града који је од седамдесетих година прошлог века иницирао формирање оригиналне 
филмске манифестације антиратног карактера у духу Крагујевачког октобра, представља први јубилеј 
овогодишњег КРАФ-а.

Ове године, КРАФ ће се сетити и првог бункер-филма сниманог у Крагујевцу, кампање Yugo – Америка, 
тридесетогодишњице од прве музичке антиратне манифестације и пола века од највећег скупа у области 
културне политике – оба одржана у овом граду, али и промовисати филмове и ауторе који се баве 
антиратним регионалним и домаћим социјалним темама, младе академске снаге Србије и ревијални преглед 
независног филма света.





+ Уторак, 2. новембар у 2000

Контакт галерија СКЦ

Добар Американац  
— Аустрија, 2015.

Масовни надзор и прислушкивање обелодањено од стране Едварда Сноудена 2013. године није први 
скандал у историји Државне безбедносне агенције Сједињених америчких држава (НСА). Добар Американац, 
новинарски доку-трилер открива нам алармантну причу о корупцији, лажима и себичним амбицијама 
појединаца услед којих је вишеструко корисни и јефтини систем мониторинга – који би потенцијално спречио 
бројне терористичке нападе – одбачен свега три недеље пред 9/11.

Човек који стоји иза система ThinThread, бивши технички директор НСА, крипто-математичар и аналитичар 
Бил Бини, демистификује тајну о занемаривању овог система у корист скупог и бескорисног интелигентног 
програма, који је једину предност имао у отварању на стотине додатних и високо плаћених радних места у НСА.

Пост-Сноуден разоткривање погубних поступака и улоге Националне сигурносне агенције за безбедност у 
могућем спречавању 9/11 терористичког напада.

Режија: Фридрих Мосер
Жанр: документарни трилер
Трајање: 100 минута

+ Уторак, 9. и 30. новембар у 2000

Контакт галерија СКЦ

Тереза 37  
— Хрватска, 2020.

Тереза живи у Сплиту, има 37 година, дугогодишњи брак и неколико побачаја иза себе. Њена 
гинеколошкиња у покушају да је орасположи шали се са њом како би могла да покуша да затрудни и са 
неким другим. Ова опаска ће уздрмати њен монотони живот и натерати је да почне да преиспитује свој брак, 
однос са породицом и људима око себе.

Зато одлучује да усмери ствари у новом смеру и пусти у свој живот и нове мушкарце и нова искуства без 
преиспитивања последица или постигнутог. Генијална Лана Барић у насловној улози.

Режија: Данило Шербеџија
Жанр: art house комедија
Трајање: 100 минута

+ Уторак, 16. новембар у 2000

Контакт галерија СКЦ

Трећа смена 
— Мексико, 2019.

У најбогатијем крају Мексико Ситија, Очоа породица превози угрожене пацијенте у својим приватним 
амбулантним колима упоредо се такмичећи са јавном службом хитне помоћи и покушавајући да опстане на 
већ засићеном тржишту.

Када позив за помоћ стигне, они крећу у запаљиву трку кроз ужурбане улице Mексико Ситија покушавајући 
да победе конкуренцију и први стигну до места позива и зграбе повређеног, стрпају га на носила и унесу 
у свој комби. Таква журба, наравно, долази од њихове жеље да помогну животно угроженим људима да 
преживе. Али истовремено запажамо и њихово искушење да их закључају у колима како би им на крају 
вожње и платили услугу јер су честе сцене уљудних извињења оних који то не могу да приуште, као и груба 
одбијања оних који не желе.

Режија: Лук Лорензен
Жанр: документарни
Трајање: 90 минута
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+ Уторак, 7. децембар у 2000

Контакт галерија СКЦ

Љубавници и деспот 
— Велика Британија, 2016.

Љубавници и деспот је прича о младом љубавном пару – редитељу Shin Sang-ok и глумици Choi Eun-
hee, који су 50их година, називани Орсоном Велсом и Ритом Хејворт Јужне Кореје. У тренутку своје највеће 
филмске и јавне популарности 70их, Choi у Хонг Конгу киднапују тајни агенти Северне Кореје и одводе 
тадашњем владару Ким Јонг-Илу. Тражећи Choi, Shin и сам бива киднапован. Пар ће након тога бити дуго 
заточен у засебним зградама, да би их тек након пет година опсесивни филмофил и диктатор Ким поново 
спојен. Обећава им коначну слободу, али тек након што завреде његово поверење и сниме 17 дугометражних 
филмова који пропагандно величају његову власт.

Љубавници и деспот је љубавни документарни трилер у којем се преплићу уметност, романса, погубна 
опсесивност и мегаломанија.

Режија: Роберт Канан и Рос Адам
Жанр: документарни
Трајање: 94 минута

+ Уторак, 21. децембар у 2000

Контакт галерија СКЦ

Сангаилино лето 
— Литванија, 2015.

Сензуална и поетска прича о турбулентним адолесцентским емоцијама две тинејџерке.  
Седамнаестогодишња Сангаиле је опседнута авио-акробацијама. Плаши се висине и никад се није усудила ни 
да уђе у кокпит авиона. На летњем авио-митингу у близини њене куће, среће Аусте, конобарицу у локалној 
кантини, која за разлику од ње живи свој живот пуним плућима, испуњена креативношћу и одважношћу. Већ 
њихов први сусрет изазива варницу која током лета које проводе заједно прераста у занос који их комплетно 
обузима. Сангаиле дозвољава Аусте да открије њене најинтимније тајне, и у њеној тинејџерској љубави 
проналази једину особу која је истински подржава у летењу.

Фестивали и награде: номинован за најбољу режију и награду Великог жирија Санденс фестивала 2015.
Режија: Alante Kavaite
Жанр: драма
Трајање: 88 минута
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+ Среда, 20. јануар у 1400

Други програм Радио Београда

— Мултимедијално поетско дело Најновији завет, 
Књижевна радионица СКЦ
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+ Среда, 3. фебруар у 1900

Zoom платформа

Непреводиви речник синонима 
— Разговор о роману Лебрехта Гашпара

Непреводиви речник синонима је роман београдског писца, сликара, колумнисте и публицисте Живојина 
Јовановића под псеудонимом Лебрехт Гашпар, који је објављен у Новом Источном Сарајеву. Роман је 
награђен Златном совом.

Жири је о овом делу рекао, између осталог:
Роман базиран на психолошком и емоционалном набоју чланова једне породице која се свела на сопствене 

крхотине, прати судбину оца, мученог кривицом због пропуштене прилике да спасе сина и кћерку, прогоњене 
породичним бременом. Кћеркин покушај да оде у свет, преиспитивање властитог постојања анализирањем и 
евоцирањем успомена маестралан је одраз превирања и ломова појединца суоченог са собом и са чињеницом 
да од онога, од чега смо саздани – нема бега.

… Без директно изнесених ставова (аутора), роман на сликовит и посредан начин говори о утицају историје 
на судбину појединца и самога друштва, а породична драма – од својих почетака натруњена сујеверјем и 
условљена некаквим силама што извиру из сваке пукотине древног поднебља ком припадамо – упућује на оно 
од чега смо саздани, што нам је прошлост и оквир будућности.

Аутор ове књиге је претходних година објавио још један роман под својим правим именом.
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+ Субота, 13. фебруар у 2000

YouTube канал СКЦ

Видео-љубавна поезија 
— Песнички видео-рад

Због актуелне епидемиолошке ситуације, нисмо били у стању да одржимо уобичајено дружење љубитеља 
поезије и љубави, када традиционално отварамо наша врата, сцену и микрофон за све који желе да 
допринесу својом енергијом и доживљајем љубави.

Уместо тога, деветоро чланица и чланова Књижевне радионице СКЦ одабрало је ауторе љубавних песама 
чија дела читају, што је било премијерно приказано на нашем каналу на YouTube платформи у термину у коме 
би иначе било одржано и књижевно вече.

Учеснице и учесници овог књижевног видео-рада били су: Мирјана Андрић, Олга Драгаш, Ивана Ђокић, 
Жарко Јовановић, Горан Кумрић, Жељко Јовановић, Здравко Минић, Милош Симић и Ненад Глишић.
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+ Среда, 10. фебруар у 1900

Контакт галерија СКЦ

О лепом 
— Небојшa Јоцић, предавање и разговор о филозофији 

Квартет филозофских великана – Платон, Кант, Шопенхауер и Ниче – представљају четири стуба на којима 
се одвијао разговор о развоју и односу двеју филозофских дисциплина, етике и естетике.

Да ли је лепо и добро исто?
Какав је однос између њих?
На ове теме предавао је др Небојша Јоцић, који је филозофију дипломирао у Скопљу, а магистрирао и 

докторирао у Лондону.

+ Четвртак, 18. фебруар у 1800

YouTubе канал НБ Вук Караџић, Крагујевац

Дани крагујевачке књиге  
— Учешће на манифестацији

У оквиру програмског дана посвећеног издавачкој делатности књижевних удружења у протеклој години 
свој рад представили су чланови Књижевне радионице СКЦ.

Испред Књижевне радионице СКЦ, Ивана Ђокић, Олга Драгаш, Богдан Цветковић, Милош Симић, Оливера 
Марковић и Мирјана Андрић представили су своје песме пратиоцима те манифестације.
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+ Среда, 24. фебруар у 1900 

Контакт галерија СКЦ, Facebook live

Аутопортрет 
— Представљање књиге Ибера Гутјереса 

Издавачки подухват Студентског културног центра Крагујевац – избор из стваралаштва уругвајског 
песника Ибера Гутјереса, који је начинила Мирјана Андрић, којој је ово истовремено и преводилачки првенац, 
представљен је премијерно паралелно на интернету и у простору СКЦ-а.

Иберо Гутјерес је рођен у Монтевидеу 1949. године. Био је активан у студентском покрету због чега је у 
време војних диктатура у Уругвају био кривично гоњен од своје двадесете године и изложен низу кафкијанских 
процеса. Убијен је од стране злогласних одреда смрти 28. фебруара 1972. године, а извршиоци никада нису 
изведени пред суд.

За живота није имао објављену књигу, него само одређени број песама расутих по периодици и неколико 
награда. Тек након окончања краткотрајног двадесеттрогодишњег живота почиње поступно да се открива његово 
дело, а тај процес још увек траје.

Године 1977. Марио Бенедети га је уврстио у антологију Крње поезије (Poesía trunca, Casa de las Americas, 
la Habana, Cuba), у којој је сјединио дела разних песника из Латинске Америке чији су животи окончани под 
трагичним околностима, а која је доживела поновно издање у Мадриду 1979. године. Уругвај је морао да 
причека крај диктатуре како би имао комплетнији увид у поезију Ибера Гутјереса. Од 1987. године конструисање 
поетског корпуса Ибера Гутјереса уједињено је под оквиром дупле критике коју потписују Луис Браво и Лаура 
Оређони. Најпре у две антологије које је објавила Арка: Ближњи – Даљњи и друге песме, 1966–1970 (Prójimo–Lejimo 
y otros poemas, 1987) и Роњење дивљином и друге песме (Buceando lo silvestre y otros poemas, 1992) и најскорију 
са поновним и проширеним издањем – Обједињена дела (Obra junta, 2009), које је издала кућа Естуарио. Иста 
издавачка кућа је по први пут издала књигу са готово целокупним затворским списима и цртежима Ибера 
Гутјереса насталим током 1970. године.

Публикације ових текстова и изложбе које је организовала Национална библиотека и Уметнички универзитет 
републике 2009. године почињу са издавањем нешто комплетнијег дела мултидисциплинарног уметника 
какав је био Иберо Гутјерес. У септембру исте године, Меморијални музеј у Монтевидеу организује једну такву 
изложбу под називом Младост, уметност и политика, поводом 60. године од рођења Ибера Гутјереса, као 
двојаки чин правде за уметника и младог човека, коме треба дати место у историји уругвајске књижевности које 
с правом заслужује.

Песме из књиге Аутопортрет, коју је приредила и превела Мирјана Андрић, чланица Књижевне радионице 
СКЦ, прво је самостално издање књиге Ибера Гутјереса ван шпанског говорног подручја, а претходних година 
су објављиване у домаћој књижевној периодици – Корацима и Свескама. Осим песама из ове књиге, њени 
преводи са шпанског обухватају до сада непревођене песме Пабла Неруде и Гонсала Миљана.

О књизи Аутопортрет коју смо издали, као и о програмима који су је пратили, извештавали су домаћи 
медији – дневни лист Данас, као и локални медији, али се информација о изласку књиге појавила и у Уругвају, 
где је о књизи, уз разговор са преводитељком, објављено на порталу Delicatessen, који уређује песникиња и 
новинарка Лаура Домингес.
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+ Среда, 10. март у 1900 

Zoom платформа

Вртлог 
— Представљање збирке песама Илхана Пачариза

Илхан Пачариз рођен је у Пријепољу 1983. године. Дипломирао је компаративну књижевност и 
библиотекарство на Филозофском факултету у Сарајеву. Вртлог је његова трећа песничка књиге. Пре ње објавио 
је: Собни номад (2011) и Ониричке песме (2015).

О Вртлогу:
И у нов(иј)ој Пачаризовој поезији препознају се извјесне линије континуитета, које би се кроз његово писање 

перпетуирале од ран(иј)их пјесама, преко Собног номада и књиге Ониричке песме, све до Вртлога који је сада 
зинуо преда мном и пред вама. Ријеч је о константама на тематско-мотивском плану, а поготово у равни 
пјесничког поступка. Примјерице, чини ми се да и након свих мијена и фаза које је Пачариз као пјесник у протеклих 
петнаестак година неизбјежно прошао, његова поезија у великој мјери и даље настаје из двију диспаратних, 
понекад и сукобљених тенденција. Прва је наративна, утемељена у „стварносним” кодовима и вођена 
исповједним импулсом, док је субјект који проговара у њој припадајућим пјесмама јасно аутобиографски кодиран. 
Друга тенденција обележена је лудичким, неријетко и надреалистичким сензибилитетом, а својим тоном 
углавном стоји у изразитом контрасту с патосом наративно-исповједних пјесама…

из поговора Императив одсутности, Динка Креха
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+ Понедељак, 22. март у 1900 

Facebook live

Међународни дан поезије 
— Jazz poetry

Књижевна радионица СКЦ већ 16 година обележава Међународни дан поезије. Најчешћа форма у којој смо то 
до сада чинили јесте отворени микрофон, око кога смо окупљали крагујевачке песнике, песничке ентузијасте и 
љубитеље поезије.

Међутим, 2021. године због пандемијске ситуације то није било могуће. Зато смо ове године, на самом почетку 
пролећа, спојили песнике са џезом поново, те уклопили Дан поезије и традиционални Џез понедељак (Jazz Monday).

Тако су, уз заједничку енергију са Ацом Пејчићем – Пилетом, песникиње и песници СКрЦ у саставу: Олга 
Драгаш, Горан Кумрић, Оливера Марковић, Милош Симић, Ивана Ђокић, Жељко Јовановић, Богдан Цветковић, 
Мирјана Андрић и Ненад Глишић, прослављали пролеће и поезију у дигиталној форми! .



Гранични поремећај личности је ментално стање које се карактерише безобзирним и импулсивним 
понашањем, као и испољавањем нестабилности расположења и турбулентних односа са другим особама.
Особе показују типичне брзе промене расположења. Особе са овим поремећајем обично пате и од других 
поремећаја укључујући депресију, анксиозност, злоупотребу психоактивних суспстанци, поремећаје исхране и 
суицидно понашање.

Карактеристике нарцистичког поремећаја личности јесу повећан осећај важности и супериорности, у чијем 
се корену налази патња од несигурности и крхко самопоштовање. Најважнији знак је недостатак емпатије 
за друге особе. Статистички подаци указују да се нарцистички поремећај личности чешће дијагностикује код 
особа мушког пола. Ове особе се понашају арогантно, супериорно, доминантно и немају емпатију за дуге.

О повезаности и разликама између ових поремећаја и како се са њима суочавати 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.

+ Среда, 14. април у 1900

Контакт галерија СКЦ, Facebook live

Гранична и нарцистичка 
организација личности 
 — Предавање Андреје Бошковића 



+ Четвртак, 15. април у 1900

YouTube канал ЦЗНТК Абрашевић Крагујевац

Ненад Глишић 
— Вече аутора 

У оквиру циклуса књижевних вечери Вече аутора, гостовао је уредник књижевног и трибинског програма 
СКЦ Крагујевац, који је у разговору са Илијом Степановићем представљао свој стваралачки и уреднички рад.

+ Среда, 21. април у 1900

Zoom платформа

Prima furia 
— Представљање збирке песама Марине Радовановић 

Песничка збиркa „Prima furia” састоји се из четрдесетак песама различитог обима које се обично ограничавају 
на краћи израз, неретко од тек неколицине стихова. Упркос томе, песме крију недвосмислен лирски потенцијал, 
потентност израза у развитку и могућност вишеструког читања. Ангажована и провокативна у мери која 
не ремети ритам песама, Prima furia избегава пресуде и крајње закључке који би били у складу са друштвеним 
мејнстримом, који ауторка маркира као лажног дародавца погодности и повољности у замену за тихо, 
заглушујуће робовање – стоји, осим осталог, у образложењу жирија који је формирала Градска библиотека 
Карло Бијелицки из Сомбора за доделу награде Голуб, која је посвећена првим књигама младих аутора.

Марина Радовановић (Зрењанин, 1986) је објављивала песме у зборницима, периодици, интернет 
часописима и блоговима. Живи у Новом Саду.
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+ Уторак, 4. мај у 1200

ЦЗНТК Абрашевић

Ђурђевдански песнички сусрети 
— Учешће на манифестацији

На VI ђурђевданским песничким сусретима, које организује ЦЗНТК Абрашевић из Крагујевца, као и претходних 
година, учествовали су, наши чланови и чланице, на тај начин подржавајући своје колеге на њиховом задатку. 

Ове године додељена нам је једна награда и две похвале – Мирјана Андрић понела је награду 
Ђурђевдански венчић, за најбољу песму крагујевачких аутора, а у истој категорији похваљен је Саша Јовановић, 
док је Олга Драгаш заслужила похвалу у категорији ангажоване поезије. 

+ Среда, 12. мај у 1900

Facebook live

Кћери, зар не видиш да горим 
— Разговор о књизи Иване Максић

Поезија Иване Максић је позив на побуну, давање гласа осујећенима и прекарнима, који су главни јунаци 
ове књиге. Улазећи у дијалог с различитим друштвеним конструктима, али и литерарним традицијама и тзв. 
универзалним вредностима – као прећутним партнерима у одржавању постојећег поретка – читалац, заједно 
с песникињом, препознаје смисао борбе, али и исходиште текста, у могућности за стварање нове друштвене 
заједнице. Идејно и идеолошки недвосмислена поезија попут ове могла би на том путу понети бакљу.

Ивана Максић. је рођена 1984. године. Објавила је књиге поезије: О тело твори ме (2011), Изван 
комуникације (2013), La mia paura di essere schiava (итал. 2014), плакета Јаз сем твој пропагандни филм (срп-слов; 
2018). Књига поезије Кћери, зар не видиш да горим објављена је у едицији 12/19 Трећег Трга.

Преводи са енглеског језика. Пише прозне цртице, есеје и критичке текстове.

+ Субота, 15. мај у 2000

АКЦ Медика, Загреб

Слем перформанс 
— Учешће на манифестацији 

Наш песник Дамир Недић био је део одабране делегације слем-песника из Србије која је 15. маја наступила 
у Загребу у Алтернативном културном центру Медика.
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+ Среда, 26. мај у 1900 

Контакт галерија СКЦ,  Facebook live

Шизофренија и параноја 
— Предавање Андреје Бошковића

О психозама шизофренији и параноји 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. 

Шизофренија је психоза која погађа 1% становништва. За шизофренију су карактеристични повлачење 
у себе, неповезане мисли и опречна осећања. Одлика шизофреније је и смењивање периода ремисије и 
релапса. Раличити су симптоми: илузије, халуцинације (обично слушне), дезорганизоване мисли, кататонија, 
апатија, безразложни смех, солилоквијум (причање са самим собом).

Параноја је облик психозе који се јавља у неколико облика: илузија интерпретације (све се схвата лично), 
илузија гоњења, илузија тврдњи, илузија љубоморе итд. Обично се развија између 30. и 45. године. Развија 
се код оних особа чија личност има параноичну тенденцију (сумњичавост, прецењивање себе, осетљивост, 
нереално расуђивање, нефлексибилност). За параноју су карактеристична систематска убеђења која су добро 
конструисана, односно извођење нереалних закључака о стварним догађајима.
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+ Среда, 2. јун у 2000 

Контакт галерија СКЦ, Facebook live

Коцкарска зависност 
— Предавање Александра Ђорђевића и Андреје Бошковића

О зависности од коцке, која међу болестима зависности заузима веома високо место, предавао 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. 

Гост на предавању био је Александар Ђорђевић, који је говорио о својим искуствима са овом врстом 
зависности.



+ Среда, 16. јун у 2000

Летња сцена СКЦ

Ово свакоме може да се деси 
— Представљање зборника текстова 

Зборник текстова Ово свакоме може да се деси са поднасловом Искуство борбе против принудних исељења 
представља обједињено искуство грађанки и грађана који су се ангажовали у акцијама солидарности поводом 
принудних исељења.

Да ли су та извршења заправо у складу са законом? Зашто се неправде према обичним људима дешавају и 
шта се може учинити поводом тога – нека су од питања на која су покушали да дају одговоре ауторке и аутори 
текстова у овом зборнику: Ана Виленица, Алекса Петковић, Ана Крстић, Иван Златић, Данило Јовановић, Мина 
Милошевић и Ивана Анђелковић.
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+ Петак, 2. јул у 2000

Летња сцена СКЦ

Облак изнад шанка  
— Представљање књиге Александра Марковића

Oвај песнички коктел сачињен је од стихова инспирисаних животним токовима аутора. У питању је 
савремена и урбана поетика у чијем су се ковитлацу обрели мотиви и слике исцеђене за шанком који овде 
има мистичан карактер, и који је микрокосмички извор својеврсног постојања у непостојању. Читаоци су у 
прилици да окусе стихове који ће их опити, али ће се и наћи под облаком који ће се над њима надвијати дуго 
након читања Марковићевих песама

О књизи је, поред аутора, говорила Ивана Пешко, критичарка из Београда.
Аутор књиге, Александар Марковић, рођен је 1991. године у Неготину. Активан је на музичкој, колико и на 

песничкој сцени. Живи и ради у Београду.
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+ Среда, 28. јул у 2000

Летња сцена СКЦ

Оставите нешто апокалипси 
— Представљање књиге Жељка Јовановића

Жељко Јовановић, сатиричар и књижевни стваралац млађе генерације, већ је запажено име наше сатире 
и афористичарске сцене. Афоризме, кратке приче и записе редовно објављује у најпрестижнијим домаћим 
листовима, а овенчан је најпрестижнијом домаћом наградом за младу сатиру – Вибовом. Током 2020. године 
дошао је до своје прве књиге.

Оставите нешто апокалипси представљена је на Летњој сцени, мултимедијално и динамично. Упркос томе 
што је ово прво књижевно вече, књига је од првог дана изласка привукла заслужену пажњу публике и медија.

Жељко Јовановић је рођен 1989. године у Крагујевцу. Пише афоризме, сатиричну поезију, приче и песме за децу.

Књига кратких прича Еуфорија и пад кишних капи, чачанског прозаисте Владимира Радовановића означена 
је као nordic noir на српски начин.

Ово су антиприче и белешке истргнуте из структуре појединих живота антијунака, мрачни есеји о још 
мрачнијем путовању, како каже критичар Оливер Јанковић, или нихилистички апсурд у богатој литерарној 
форми, како каже Душан Тодоровић. Иако појединачне Радовановићеве приче могу деловати песимистично, то 
не изгледа као његов поглед на свет, каже Иван Вукадиновић.

Владимир Радовановић је рођен 1964. године у Чачку. До сада објављене књиге: Недовршено (2016), Плес 
жене лептира (2018) и Таштина празнине (2019). Аутор једне драме и једне монодраме. Уређује књижевни и 
трибински програм на Сцени Белић.

+ Среда, 7. јул у 1700

Летња сцена СКЦ

Еуфорија и пад кишних капи 
— Представљање књиге Владимира Радовановића

Књига Повратак у Византију је својеврсни избор, златни пресек који обухвата пет првих књига песама 
Александра Марића и нове песме које нису до сада објављиване. Почев од његовог првенца из едиције 
Првенац, а којим започиње свој пут кроз Средњи век у Студеници, затиче се на Косову у новом усуду, 
судилишту, трага за коренима књижевним и личним и стиже на крају у Жичу.

Књига Љубав у Халдерну, Ивана Новчића, представља избор из свих његових објављених поетских књига. У 
њој се види развојни пут и токови тема који се крећу од послератне лирике до песама које сликају стварност 
живота у емиграцији.

Александар Марић и Иван Новчић предводе нову издавачку кућу Поетикум.

+ Среда, 21. јул у 2000

Летња сцена СКЦ

Изабране песме  
 — Разговор о књигама Ивана Новчића и Александра Марића
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Нема речи чистих и невиних значења, јер оне све већ припадају систему културне производње и промета 
значења који нас окружује, у њему претпостављеним културним и политичким контекстима употребе и 
злоупотребе речи којима сами као бића речи или баш као љубитељи поезије припадамо. Песник је онда онај који 
се изражава не исказом, него маказама и непосредном интервенцијом у претпостављени контекст и у сам 
текстуални производ и промет, где исецајући речи из система репродукције, значење ствара нову композицију 
као провокацију новог смисла.

Поезија се пише маказама, Борислав Продановић 

Владимир Милојковић је рођен 1978. године у Суботици, на северу Бачке. Завршио је академске студије 
из педагогије визуелне уметности (2014) и специјализовао се за рад са децом са аутизмом, на Педагошком 
факултету у Сомбору. 

Објавио је две књиге поезије; Разговор са Хертом (СКЦ Крагујевац, едиција Првенац, 2014), за коју је награђен 
за најбољи необјављен рукопис младог аутора; и Тешко у глави (Пресинг, едиција Под пресом, 2020). 

Уређује блог massigliebe.blogspot.com, заступљен у новијим едицијама Фантома Слободе, Човјек Часопис, 
Либартес, АКТ, Приче из изолације (Макарт 2021), поред учешћа на интернационалним компилацијама 
poesié sonore, интернационалним изложбама ДАДА уметности и фестивалима кратких филмова; редован 
учесник поетских читања, као и радионица креативног писања Писалиште и књижевних колонија у ЦК13 (НС); 
визуелни уметник, арт-перформер и од 2021. члан Енглеског ПЕН центра. Тренутно живи у Лондону.

+ Среда, 4. август у 2000

Летња сцена СКЦ

Тешко у глави 
 — Разговор о књизи Владимира Милојковића
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Независна филмска лабораторија и догађаји за филмску музику Кино племе/Live Soundtrack јесу уметнички 
и експериментални програми који истражују однос слика–звук кроз ново савремено третирање ране 
филмске појаве из ере немих филмова – а то је жива музичка пратња немих филмова. Да, као Кристина 
из Маратонаца само што уместо акустичног пијанина музику стварају ди-џејеви и музичари који користе 
најсавременија средства музичког изражавања.

У програму су учествовали и локални музичари – Лука Стојићевић (Ларска) и Александар Јевремовић 
(Трауматор).

+ Субота, 21. август у 2000

Летња сцена СКЦ

Кино племе/Live Soundtrack 
— Стварање филмске музике уживо
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Естетика Горана Матића естетика је боли и допадљиве тежине по коју се враћамо из пјесме у пјесму. То је 
естетика боли, спаљеног меса и памћења воде која читатеља дуго задржава на мјестима готово рушилачке снаге. 
Иако су га до сада објављене пјесме профилисале као пјесника који добровољно под срце гура нож и чини то смело и 
вјешто, нова књига Горана Матића је пробој у утробу града у којем пјесник уз своју бол филтрира и бол оних око себе. 
Горан Матић је пјесник мјесечине, смрти и љубави, деструктивне и крваве. 

мр музике Милован Филиповић

Горан Матић је песник из Београда. Прецизније, из Земуна. То му је посебно важно да истакне приликом 
представљања. Представиће нам се као веома необичан уметник, који је као инжењер ушетао у свет приватног 
бизниса али и лепе речи.

Ванда Петањек
***
Галерија упечатљивих ликова, понеких сасвим позадинских, као и феминисткиња Гордана, најбоља другарица 

јунакове супруге Наде, смештају роман у социјални балкански простор, миље који га не спречава да се окрене у 
езотерично. „Утеха” као мото сваког смртника који мора завршити у „Привиду”, контрастиран је питањем – Ко сам, 
у ствари, ја (?) и логичко-метафоричким надмудривањем са бесмртношћу. Због тога читаоци могу пожелети да га 
поново ишчитавају.

Иван Деспотовић

Мирко Шкиљевић, романсијер, приповедач и есејиста. Живи и ради у Београду. До сада објавио романе Наредни 
ће бити бољи, Могу то и ја!, И пре и после. Његов четврти роман Бес, љубав и утеха, објављен је 2021. године за 
издавачку кућу Liberland art.

+ Среда, 25. август у 2000

Контакт галерија СКЦ

Билетарница за слепе путнике 
и Бес, љубав и утеха 
 — Разговор о књигама Горана Матића и Мирка Шкиљевића
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+ Недеља, 29. август у 1200

Центар за културу Алексинац

Рајевском у част 
— Учешће на манифестацији

Чланице и чланови Књижевне радионице СКЦ су и ове године узели учешће на манифестацији коју 
организује Књижевни клуб Велимир Рајић, са којiм наша радионица негује блиске односе.

Због временских прилика, ово издање манифестације Рајевском у част одржано је у Центру за културу, 
уместо у порти цркве у Горњем Адровцу на месту где је Николај Рајевски погинуо.

+ Субота, 28. август у 2000

Контакт галерија СКЦ 

Либрарион 808 
— Представљање фанзина

Уметнички фанзин Либрарион 808 излази у Суботици. Његов уредник и издавач, Данијел Тиквицки каже: 
Оно што ја желим да постигнем јесте жива продукција уметника и оних који се тако осећају, у виду 

текстова (поезија, проза, научни и псеудонаучни радови и др.), слика (уметничке, цртежи, скице, колажи, стрип) 
и нечега што је релативно ново, барем што се тиче фанзина, па чак и озбиљнијих часописа (част изузецима), а 
тиче се КУЛТУРЕ ЧИТАЊА…

Какав је садржај деветог броја Либрариона 808 и какве су смeрнице за даље, могло се чути на Летњој сцени 
СКЦ-a, у суботу, 28. августа, од уредника издања Данијела Тиквицког.



+ Среда, 1. септембар у 2000 

Контакт галерија СКЦ

Врт 
— Разговор о књизи Драгана Марковића  

После петнаест објављених песничких књига, изабране песме Драгана Марковића (1978) нашле су се међу 
корицама под насловом Врт. Његове кратке приче за децу драматизоване су и емитоване на Радио Београду. 
Живи и ради у Костајнику (Крупањ).

По мишљењу критике, Марковићев израз је особен по свом односу према језику, као и отклону према 
доминантном изразу у његовој генерацији.

Књига Врт, као што и доликује изборима, пружа панорамски увид у достигнућа досадашњег песничког пута 
једног плодног аутора довољно искусног, а довољно свежег да га највећа достигнућа тек очекују.

+ Субота, 4. септембар у 1700 

Ђачки трг

Ђурђевдански сусрети 
— Учешће на манифестацији

Олга Драгаш, Милош Симић, Дамир Недић и Горан Кумрић представљали су Књижевну радионицу на 
песничком митингу којим су завршени Ђурђевдански сусрети у септембру.

Представници СКрЦ су се издвојили како својом младошћу, тако и квалитетом песничког материјала са којим 
су изашли пред публику.



Роман прати одрастање и освајачке подвиге Јована, српског Дон Жуана данашњице. Заводећи жене 
широм Европе, он као да покушава да заведе Европу саму, са свом њеном културом, историјом и скривеним 
токовима, док на крају остаје неизвесно ко је у тој игри заправо заведен и побеђен.

Роман са елементима еротике, трилера, фантастике, ноара и декаденције, прича је о духовној потрази, 
превазилажењу унутрашњих и колективних расцепа и могућности изрицања сопственог гласа.

Владимир Коларић (1975) је прозни и драмски писац, теоретичар уметности и културе и преводилац, аутор 
прозних збирки Луталице (едиција Првенац, СКЦ Крагујевац 2006), Рат љубави и друге приче (2007), Тајна 
пурпурних зора (2020), и теоријских књига Хришћанство и филм (2017) и Хришћанство и уметност (2021).

+ Среда, 22. септембар у 1900

Контакт галерија СКЦ

Авантуре победника 
 — Разговор о роману Владимира Коларића
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Филм Где је дом? приказује сећања двојице младића који су веома млади доспели у дом за незбринуту 
децу, на место које је требало да за њих буде уточиште од породичних проблема. Две деценије након доласка 
у дом они се присећају свог одрастања пре дома, првих утисака о доласку у дом, као и разних искустава 
која су обележила њихово детињство, али и односа са другом децом и васпитачима, и препрека преко којих 
су морали прећи након започињања самосталног живота. Кроз њихове приче прелама се један посебан 
поглед на одрастање и породицу, пријатељство и љубав, патњу и усамљеност, храброст и истрајност. Филм 
су креирали Игнис продукција и Београдски центар за људска права у склопу пројекта Млади у ризику од 
социјалне искључености.

Режија: Саша Перић 
Аутори концепта и сценаристи: Демир Мекић, Саша Перић, Небојша Петровић, Петар Митрић 
Аутор анимације: Небојша Петровић
Продуценти: Невена Николић, Петар Митрић Камера: Марија Момић 
Истраживачки рад: Демир Мекић, Саша Перић, Невена Николић 
Снимање звука: Бојан Паликућа
Дизајн звука: Маја Ћурчић 
Композитори: Марко Ђукић, Маја Ћурчић 
Монтажа: Милош Кораћ
Консултанти: Славица Милојевић, Марко Глишић

+ Петак, 24. септембар у 2000

Контакт галерија СКЦ

Где је дом 
— Пројекција и разговор о филму
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+ Среда, 29. септембар у 1900

Контакт галерија СКЦ

Луис Браво 
— Песнички видео-перформанс

Крагујевачка песникиња и књижевна преводитељка, чланица СКрЦ Мирјана Андрић приредила је програм 
под насловом Луис Браво – огласовљење поезије и песничка извођења, којим се представља узбудљива 
песничка пракса овог савременог уругвајског уметника и професора.

Према Луису Браву поезију је потребно вратити њеним почецима, решити се речи читај и рецитуј, не 
само као речи већ и као праксе. Потом се решити и речи као слова, тј. писане речи и одвојити човека од 
типографије.

Његова теорија о огласовљењу поезије или звучном извођењу поезије подразумева праксу која 
показује како се поезија изводила у давним временима. Огласовљење поезије (puesta en voy), паралелно 
је са извођењем поезије на сцени (puesta en escena), а још прецизније са performance poetry америчке 
експерименталистичке школе.

Међутим, огласовљење поезије није спектакл у драмском смислу те речи нити пука форма усмености.
Огласовљење поезије значи да се песма изводи уз инструмент ради ког је створена, а то је глас, и када се 
песма ствара, као и када се ствара музичка композиција, тада се мора разграничити и непрестано имати у 
виду инструмент ком је намењена. Ово је мера добре песме.

Често се дешава да поједини песници не умеју да огласове своју поезију што не значи да њихове песме 
нису добре, већ да нису разграничили или узели у обзир инструмент ком је песма намењена. Укратко, нису 
развили глас своје поезије. Кривица јесте и није њихова. Кривица је најпре у образовном систему. Допринос 
Луиса Брава поезији је толики што нас подсећа да су писане песме у ствари ноте, намењене инструменту – 
гласу, те нас изазива да поново размислимо о звуку и звучним честицама, попут првобитног човека. И за крај 
бисмо рекли, у почетку не беше реч – у почетку беше глас.

Луис Браво (Монтевидео, 1957) је уругвајски песник, поетски перформер, есејиста, књижевни критичар, 
истраживач и професор.

Поезију је објављивао у разним медијима (као књиге, плакете, касете, cd-romove, cd-ове, dvd-јеве) у складу са 
мултимедијалношћу своје песничке уметности.

Аутор је бројних мултимедијалних поетских перформанса. Као младић био је под јаким утицајем џез и 
рок музике, beat песника, авангарде, психоделије, надреализма и културних експеримената 60-их. Припада 
Генерацији 80-их, познатој по иконокластичкој потрази за поновним откривањем скривених и угашених 
културних модела. Војна диктатура која је успостављена 1973. године, док је Браво још увек био тинејџер знатно 
је утицала на његово формирање па се и у годинама када она слаби, а пре него што ће доживети коначан пад 
1985. године, Браво укључује у рад песничке групе Uno, где је активан између 1982. и 1994. године, а која је била 
у тесној вези са контракултуром и отпором.

Његове песме заступљене у антологијама и часописима преведене су на француски, португалски, немачки, 
шведски, естонски, енглески и фарси.

Његови есеји из историје књижевности и критике појављивали су се у бројним антологијама, часописима 
и другим публикацијама у Уругвају и другим земљама. Од 1985. године бавио се критиком и литерарним 
новинарством у писаној и радијској форми.

Читања и перформансе изводио је на истакнутим међународним поетским фестивалима и 
универзитетима у Латинској Америци, САД и Европи, а био је и коорганизатор два таква фестивала у Уругвају, 
1993. и 2006. године.

Током 2012. године борави на Интернационалном програму писања у Ајови и докторира на Универзитету 
Нотр Дам у Индијани 2018. године. Његова дисертација посвећена је стваралаштву Ибера Гутјереса, чију 
стваралачку заоставштину предано изучава још од 1984. године.

Тренутно, Браво је професор латиноамеричке и светске књижевности на Институту за професоре Артигас 
и Универзитету у Монтевидеу као и истраживач-сарадник у Националној књижевној академији и Народној 
библиотеци Уругваја.





+ Понедељак, 4. октобар у 1700 

Пешачка зона Крагујевац

Књига на дан – књига на дар 
— Акција даривања књига

Студентски културни центар је организовао акцију Књига на дан – књига на дар, у Пешачкој зони у центру града.
Грађанкама и грађанима Крагујевца дариване су књиге у издању Студентског културног центра у циљу 

промовисања домаће књижевне сцене и читања.
Акција Књига на дан – књига на дар изведена је на Светски дан животиња, што је такође имало за циљ 

скретање пажње на очување живог света и животне средине.
Током трајања акције, глумице и глумци Академског позоришта СКЦ читали су одабране песме из књига 

које се дарују. Акција је привукла знатну медијску пажњу, као и пажњу грђанки и грађана који су изразили наду 
у то да ће ова акција бити организована и наредних година.

+ Субота, 9. октобар у 1300 

Књажевско-српски театар

Позориште и драма 
— Округли сто: Допринос и значај малих издавача у Србији

У оквиру Јоакимфеста организован је радни сто на коме је представљена ситуација у области издаваштва 
драмских текстова, театролошких наслова и издаваштва из области позоришта уопште.

На овој манифестацији представљене су и књиге СКЦ Крагујевац из ових области, као што су драме 
објављене у едицији Првенац: Лака драма... ок, гари, Јулија и Ромео и Песник, Апаш, профет, као и књига 
театролошких есеја Лет Минервине сове.

Округли сто је модерирао Ненад Глишић.

+ Среда, 6. октобар у 1900 

Контакт галерија СКЦ

Народи са мора 
— Разговор о књизи Срђана Чеперковића

Срђан Чеперковић је рођен 1982. године у Краљеву. По професији је дипломирани економиста. Објавио је 
збирке песама Заборављени град (2007, награда Матићев шал) и Супермен је Барбика као Херман Штерн (2017). 
Приредио је књигу песама млађих врњачких песника Између плиме и осеке (2019). Запослен је у НБ др Душан 
Радић. Живи у Врњачкој Бањи.

Чеперковић води две паралелне линије у свом певању – једна је медитатвно-мисаона линија коју 
представљају прва и трећа књига, а друга је иронично-нихилистичка коју потписује псеудонимом Херман Штерн 
и коју је објавио у свом другом наслову.
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Где се налази граница између економске и еколошке одрживости и има ли је?
У сарадњи са Еколошко-истраживачким друштвом др Младен Караман, које функционише у оквиру 

Природно-математичког факултета у Крагујевцу, наставили смо са серијом предавања о еколошким темама 
које имају за циљ подизање нивоа информисаности и свести о значају очувања животне средине.

Због епидемиолошке ситуације и великог интересовања за њен садржај од стране разних друштвених 
фактора, трибина je била преношена уживо на Facebook страници СКЦ Крагујевац. Предавач је био др Филип 
Грбовић.

+ Среда, 13. октобар у 1900

Контакт галерија СКЦ, Facebook live

Утицај рударења на природу 
 — Еколошко предавање
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+ Недеља, 17. октобар
Београд

— Учешће у првенству Србије у слему – Дамир Недић



Владимир Ристић је читав свој радни век провео на Природно-математичком факултету у Крагујевцу где је, 
између осталог, успео да се избори за постојање курса и испита Филозофија природних наука.

На којим филозофским списима, којим теоретичарима он заснива своје тезе могло се чути у среду, 27. 
октобра у Контакт галерији СКЦ. 

Предавач је, у свом стилу, изазвао дискусију заступника супротстављених мишљења, по чему се вече може 
сматрати врло успешним.

+ Среда, 27. октобар у 1900

Контакт галерија СКЦ

Болест здравог разума 
— Филозофско вече
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Радња романа Турчин шахиста, базираног на истинитим догађајима, почиње сценом у којој крем хабзбуршке 
аристократије присуствује догађају после кога свет више никада неће бити исти. У дворцу Шенбрун, 1769. године, 
Волфганг фон Кемпелен, највећи проналазач и инжењер у царству, представља аутомат који може да игра шах на 
равној нози са највећим шахистима тог доба.

Након великог успеха на премијери, аутомат Турчин постаје светска атракција.
Фон Кемпелен окупља трупу и креће на велику турнеју са својим Турчином шахистом. Позорница овог романа 

постају Париз, Лондон, Лајпциг, Амстердам, Њујорк, Бостон…. И на њој се покреће питање које ће наредних 85 година 
интензивно заокупљати пажњу светске научне заједнице: да ли је Турчин научни феномен, невероватно вешта 
превара, или су на делу неке друге силе?

Турчин шахиста тематизује неколико егзистенцијалних питања. Пре свих – шта суштински конституише живо, 
мислеће биће попут човека? Које су границе вештачке интелигенције? Да ли је органска материја од које смо саткани 
примарнија од наших мисли и осећања?

Турчин шахиста, нови роман Александра Шурбатовића, као свако право књижевно дело обилује фикцијом која 
од историјских чињеница ствара причу испуњавајући задатак књижевности још од њеног настанка – да исприча 
универзалну причу која ће нас забавити, али и подучити. Баш тим редоследом.

Александар Шурбатовић је рођен 1973. године. Прве књижевне кораке направио је у Крагујевцу. До сада објавио 
Митологија спаљене земље (песме), Упокојавање просекутора Мајерхофера (роман), Приче о госпођи Кон. Уредник је у 
издавачкој кући Блум издаваштво. Живи у Београду.

+ Среда, 10. новембар у 2000

Контакт галерија СКЦ

Турчин шахиста 
 — Разговор о роману Александра Шурбатовића
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 (…) када два савршено различита човека / почињу одједном да разумеју један другога / по мени такав је 
контакт / најстварнији догађај / уметности и живота/ (…)

Kирил Медведев је један од најзначајнијих живих руских песника, политички активиста, борац за права 
радника. Живописна, занимљива личност, са живом и у стомак ударајућом поезијом. Гитариста је и певач рок 
групе Аркадиј Kоц.

Владимир Марковић

Никада нисам радио као чистач у ноћном клубу, никада у детињству нисам имао друга Сашу (такве другове 
уопште никада нисам имао), никада нисам срео толико мноштво људи који мрзе себе због своје интелектуалне 
мекоће – а немам ни намеру. Али када читам стихове Кирила Медведева, чини ми се да је то све – о мени. (…) 
Овде није реч о злогласној политичкој коректности (када смо, занимљиво, ми били политички коректни?). (…) 
разбијајући срамну узајамну одговорност, песник ce усудио да говори простим, јасним, људским језиком.

из предговора Дмитрија Водењикова

Кирил Феликсович Медведев (1975, Москва), руски песник, музичар, преводилац и политички активиста, 
завршио је Књижевни институт Максим Горки у Москви. Све је лоше је прва од његових осам збирки поезије. 
За књигу Поход на градску већницу добио је jeдну од најпрестижнијих руских награда, Андреј Бели.

+ Недеља, 14. новембар у 1800

Контакт галерија СКЦ

Све је лоше 
— Представљање књиге Кирила Медведева
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Нина Живанчевић рођена је 1957. године у Београду. Спада у оне ауторе који не престају да изненађују 
са објављивањем нове књиге. Пише краће песме, поеме, музичко-лирске перформансе, прозна остварења. 
Нина Живанчевић је објавила прву књигу поезије Песме у издању Нолита 1982, и за њу добила угледну 
Бранкову награду. Тих година сарађивала је са Аленом Гинзбергом. До сада је објавила више поетских 
збирки на српском, француском и енглеском. Објавила је неколико прозних књига и књига теоретских есеја – 
монографију о рецепцији дела Милоша Црњанског (докторска теза) и студију о нашим уметницама у егзилу, 
Оnze femmes artistes, nomads et slaves.

Добитница многих књижевних награда, преводила, уређивала, а и лично учествовала у бројним песничким 
антологијама светског значаја. Као уредница и кореспондент сарађивала је са часописима и новинама као 
што су Дело, Нин, Политика, Дневник, Преступ, Момент, El Pais, New York Arts Magazine, American book Rewiew, 
East village Еyе, Rеpubliquе de letters. Предавала је књижевност и теорију позоришне авангарде на бројним 
универзитетима као што су Наропа, Универзитет у Њујорку, Хериман, Сент Џонс универзитет у Сједињеним 
државама, а у Европи предаје авангардно позориште и перформанс на Сорбони и на универзитету Париз.

Живи и ради у Паризу. Чланицa је Српског књижевног друштва.
Kњига филмских есеја Оно што се види, од које смо почели наш разговор са Нином је њен тридесети 

самостални наслов који потписује као ауторка. Поред тога, објавила је девет књига превода са енглеског језика.

+ Среда, 17. новембар у 1900

Контакт галерија СКЦ

Оно што се види и 
Вештачка интелигенција 
и природна глупост 
— Разговор о књигама Нине Живанчевић
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Tеоретичарке, бутновнице, револуционарке: представљање Мале самообразовне читанке бр. 6
Самообразовни универзитет Светозар Марковић већ неколико година преводи и објављује текстове везане 

за друштвену теорију. У овој књижици прикупљени су кратки текстови неколико ауторки: Луси Парсонс, 
Шарлот Вилсон, Силвије Панкхерст, Хелен Келер, Мајке Џоунс, Волтерин де Клер и Елизабет Грли Флин, као 
и кратки биографски текстови о свакој од њих. Ови текстови представљају тек кратак увод у живот и дело 
ових изузетно занимљивих жена и могу послужити као полазна тачка за даље истраживање, проучавање и 
превођење текстова и материјала везаних за историју радничког покрета и борбе за права жена. 

Највећи део текстова посвећен је штрајковима, саботажи, радничком организовању, директној акцији, визији 
друштва будућности… Ауторке ових текстова бориле су се за правду, слободу, једнакост и равноправност не 
само речима, већ и делима и пожртвованим радом, подстицале су на акцију радничке масе својим ватреним 
говорима, њихово наслеђе утицало је на генерације активисткиња и активиста, а чак и данас оне могу бити 
велика инспирација за све оне који се боре за бољи свет.

+ Петак, 10. децембар у 1900

Галерија СКЦ

Мала самообразовна читанка 
— Представљање публикације

На финалној вечери Европског слем-шампионата, Дамир Недић је наступио представљајући Србију. 
Читав догађај је организован од стране Светске слем федерације и сви наступи, рачунајући и Дамиров, могу 
се видети на Јутјуб каналу ове организације. Догађај се одиграо у Бриселу, у простору Les Jacques Franck, а 
преношен је директно на друштвеним мрежама ове организације.

+ Петак, 10. децембар у 1900

Галерија СКЦ

Слем-шампионат 
— Учешће на такмичењу



Да ли сте се питали на који начин се кроз историју одређује граница између нормалности и лудила? 
Стигматизација и друштвене норме, претеча су дијагностике, а количина моћи и приступ ресурсима – некад, 
као и сада одлучивали су о судбини пацијената.

Увођењем норми, класификација и на основу присуства и одсуства симптома, по угледу на медицину 
етаблира се психијатрија која се током покрета 68. први пут структурисано оспорава и критикује. Кроз 
историју можемо пратити утицај владајућих идеја, догми, друштвених норми, али и елита, на праћење овог 
процеса. У контексту друштвеног система, утврђивање лудила постаје аргумент за кажњавање оних које су 
се усудили да пркосе правилима: од брода лудака, преко азила. до хемијских лудачких кошуљан начини контроле 
су се мењали,али и облици отпора.

Уместо репаративне, психотерапијске методе постају корективне, а њихова сврха, осим лечења постаје и 
враћање одбеглих и непослушних у предвиђене улоге.

На овом предавању, неке од тема биће и:
– политике нормалности: улога рода, класе и расе и сексуалног опредељења у одређењу нормалности
– питање моћи у дијагностици, психотерапији и језику – патологизација уместо емпатије
– кратка историја неравноправности и побуна у политикама менталног здравља: децентрализација, родна 

инклузија, групе као неауторитарни модели рада
– митологија о женским болестима и њихова употребна вредност: од спаљивања вештица преко 

хистерије до анорексије
– мапирање левице и феминизма у психотерапији и саветовању: како не мислити ни родом ни класом.

Лидија Васиљевић докторирала је на теми Политика менталног здравља, на Одсеку за социјални рад и 
социјалну политику, а магистрирала на теми рода у психотерапији на Одсеку за студије рода, на Факултету 
политичких наука у Београду. Основне студије психологије завршила је на Филозофском факултету. Од 2000. 
је сертификована психотерапеуткиња на националном нивоу (Савез психотерапеута Србије), а од 2004. и 
на европском нивоу (Европски сертификат за психотерапију), од 2007 и у оквиру Британске психодрамске 
асоцијације. Кооснивачица је Регионалне асоцијације за психодраму и интегративну примену психотерапије 
(РАИП), где се бави индивидуалном и групном психотерапијом, психодрамском едукацијом и супервизијом 
будућих психотерапуткиња и психотерапеута, као и промовисањем и развојем интегративног и родно 
инклузивног приступа. Већ две деценије укључена је у рад феминистичких организација и левих иницијатива 
у оквиру којих се бавила психосоцијалном подршком, саветовањем, борбом против трговине људима, 
лобирањем за права жена и ЛГБТ група, као и анализом медија из родне перспективе. Области специфичног 
интересовања и истраживачког рада су питања класе и рода у психотерапији, интеграција психодраме са 
другим модалитетима, друштвено ангажована култура. Ауторка је бројних радова из области психотерапије 
и политика менталног здравља, феминизма и родне равноправности у медијима.

публикација Мапирање рода и левице – емоционално мапирање левице и феминизма, ур. Ксенија Форца

+ Среда, 15. децембар у 1900

Галерија СКЦ

Болести непослушности 
— Предавање из историје психологије
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Народна библиотека Србије завела је Гиле и Минидаде као разниоврсну грађу. Заиста, како другачије дефинисати 
претварање визуелне у звучну поезију него као својеврсни алхемијски процес који измиче бирократској 
класификацији креативности? Да ли је то авангарда и може ли авангарда да постоји у ХХI веку?

Без празног позивања на минуле експерименте, у истом духу у дигиталној технологији, у Крагујевцу је у 
претходном периоду радила уметничка лабораторија која се упустила у потрагу за новим просторима тумачења 
надражаја из стварности.

Слике, звуци, речи делују заједно изливајући се из емоције уливају се у свест. Све што може поштом да се шаље, 
све што може у превозу да се слуша. Јединствени програм, јединствено издање. Тако се ради у Књижевној радионици 
СКЦ Крагујевац.

Учесници: Ненад Глишић, Мирјана Андрић, Олга Драгаш.

+ Среда, 29. децембар у 1900

Контакт галерија СКЦ

Гиле и Минидаде
 — Поезија, експеримент, мултимедија

17
7 К Њ И Ж Е В Н И  И  Г О В О Р Н И  П Р О Г РА М



17
8



по
зо

ри
ш

ни
пр

ог
ра

м+
  



18
0П О З О Р И Ш Н И  П Р О Г РА М



+ Четвртак, 28. јануар у 1900

Zoom платформа

Који си ти лик 
— Онлајн радионица

Друга у низу онлајн драмских радионица под називом Који си ти лик поново је окупила младе позоришне 
актере из различитих аматерских и академских позоришта Србије.

Радионица је полазницима пружила прилику да представе неке од својих омиљених замишљених и 
измаштаних ликова, и то кроз различите врсте вежби и смештање креираних ликова у различите контексте и 
интеракције. Циљ радионице је усавршавање техника изградње психолошки мотивисаних ликова.

Модератор радионице био је Костадин Стојадинов, уметнички руководилац Академског позоришта СКЦ.

+ Среда, 20. јануар у 2100

Радио-телевизија Крагујевац

Ера ожалошћених 
— Телевизијско емитовање

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

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

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

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

Редитељ представе и аутор сонгова је Мирослав Петровић.
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+ Среда, 3. фебруар у 2100

Радио-телевиија Крагујевац

Санаторијум 
— Телевизијско емитовање

Радња комада смештена је у санаторијум Вишњик, где је некада боравила читава духовно поремећена 
елита Западне Европе, а сада су ту смештена само три болесника: Херберт Георг Бојтлер, који верује да 
је Њутн, Ернст Хајнрих Ернести, који умишља да је Ајнштајн, и Јохан Вилхем Мебијус, којем се указује 
краљ Соломон. Један од њих је пре три месеца убио болничарку, а сада се случај поновио. Комад доноси 
невероватан трилерски обрт. Испоставља се да нико није оно за шта се издаје.

У фатаморганичној црној комедији још једном ће се поставити питања − да ли постоји научничка етика, 
да ли је и нечињење злочин, како је могуће да увек касно препознамо диктаторе међу нама и зашто је свака 
велика идеја која је требало да служи човечанству постала њен егзекутор.

Адаптацију и режију потписује Мирослав Петровић.
По комаду Физичари, Фридриха Диренмата
Улоге тумаче − Стефан Павловић, Драгана Милетић, Павле Тасић, Нина Недељковић, Милош Милојевић, 
Јана Мијаиловић, Николина Бојовић, Душан Недељковић и Александар Петровић
Ауторска екипа представе − Катарина Лазаревић, Лазар Јагличић, Ђорђе Ћирковић, Немања Игњатовић, 
Марија Гавриловић, Јована Недељковић
Техничка реализација − Милан Петровић, Милош Беслаћ, Бојан Младеновић

Представа је премијерно изведена 16. октобра 2015. године и вишеструко награђена на позоришним 
фестивалима у Лесковцу и Новом Саду.



Лари Томпсон − трагедија 
једне младости  
— Телевизијско емитовање

Представа о представи која се на сцени мора одиграти по сваку цену, уз добро познат мото Show must go 
on. О опстанку глумаца и њиховој сигурној кући − позоришту, о неправедној борби против малих људи из 
телевизора који нам долазе на ноге и праве кућни лајв шоу. О херметички затвореном кругу лудила, у коме 
нам ум окупирају теледириговане емисије пуне туђих живота због чега, у недостатку директне комуникације, 
све ређе живимо свој живот.

Писац текста: Душан Ковачевић
Адаптација и режија: Мирослав Петровић
Лица и улоге: Катарина, управница позоришта - Нина Недељковић; Бели, глумац - Ранко Крстић; Стефан 
Нос, глумац - Марко Радојевић; Драган Нос, Бојан Нос, Оливер Нос - Костадин Стојадинов; Драгана 
Нос, Бојана Нос, Оливера Нос - Драгана Перовић; Савка, кума - Јана Мијаиловић; Сава, кум - Драгољуб 
Димитријевић; Лари Томпсон, главни јунак истоимене серије - Стефан Павловић
Сценографија и костимографија: Давид Живковић и Немања Игњатовић
Оригинална музика и аранжмани: Ђорђе Ћирковић
Музика и ефекти: Катарина Лазаревић, Лазар Јагличић и Милица Милосављевић
Мајстор светла: Милан Петровић
Мајстор тона: Милош Беслаћ
Шминка и фризуре: Марица Глишовић
Идејно решење плаката: Срђан Стевановић
Инспицијент: Јована Недељковић

Представа је премијерно изведена 26. октобра 2013. године на сцени СКЦ-а Крагујевац и вишеструко 
награђивана на фестивалима широм Србије.

+ Среда, 10. фебруар  у 2000

Радио-телевизија Крагујевац





+ Четвртак, 18. фебруар у 1900

Zoom платформа

Ти си ја сам ти 
— Онлајн радионица

На претходним онлајн радионицама полазници су имали прилику да представе своје измаштане и 
осмишљене ликове, а овога пута као изазов радионице постављено је тумачење унапред задатих ликова. 
Наиме, полазници су се нашли и у задатим улогама и били креатори улога својих партнера. Задати ликови 
смештани су у различите ситуације и контексте, као и у интеракцију у паровима.

Модератор радионице био је Костадин Стојадинов, уметнички руководилац Академског позоришта СКЦ 
Крагујевац.

+ Понедељак, 22. фебруар у 2000

YouTube канал КЦ Пожаревац

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

Академско позоришта СКЦ Крагујевац било је учесник XVII издања позоришног фестивала Глумачке 
свечаности Миливијев штап и шешир, у организацији Центра за културу Пожаревац. Представа Тотови 
приказана је већ првог дана фестивала, а публика је могла да и у представама позоришта из Пожаревца, 
Јагодине, Уба, Нове Пазове, Велике Плане, Блаца и Новог Сада, све до 3. марта.

На овом фестивалу Академско позориште СКЦ Крагујевац освојило је две награде:
• Награда за глумицу вечери – Милица Ђорђевић, за улогу госпођице Гизи Гезе
• Награда за сликовито приказан лик – Јулија Вучковић, за улогу Агике Тот

Ове одлуке донео је жири у саставу:
Весна Станковић, глумица
Вера Зарић Митровић, директорка Народне библиотеке Пожаревац 
Љиљана Дабић, директорка Галерије Милена Павловић Барили

+ Среда, 24. фебруар у 2100

Радио-телевизија Крагујевац

Људи из струке 
— Телевизијско емитовање

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

Надреалистичка Уметничка Група пола Мачке, Барба Франко Бушић, Мирко Божић
Представа је премијерно изведена 11. априла 2014. године у продукцији Књижевне радионице СКрЦ и 

Академског позоришта СКЦ-а.
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+ Четвртак, 25. фебруар у 1400

YouTube канал Народне библиотеке Вук Караџић

IX дани крагујевачке књиге  
— Учешће Академског позоришта СКЦ Крагујевац

Представа Тотови приказана је у оквиру програма манифестације Дани крагујевачке књиге, чије је 9. издање 
одржано на онлајн платформама. Ова манифестација замишљена је тако да се кроз вишедневне разноврсне 
програме прикаже крагујевачка издавачка и стваралачка продукција у претходној години. Такође, не обухвата 
само једну врсту стваралаштва изражену кроз књижну и некњижну грађу, већ и много шири дискурс 
завичајности – представља завичајне ауторе (појединце и удружења) који различитим интересовањима и 
хобијима баштине традицију и културу нашег града и околине.

Емитовање представе на Јутјуб каналу Народне библиотеке Вук Караџић пратио је и разговор као кратко 
представљање Академског позоришта СКЦ-а. У разговору, који је водила Нина Недељковић, учествовали 
су редитељ представе – Костадин Стојадинов и чланови глумачког ансамбла представе Тотови – Милица 
Ђорђевић и Татјана Николић.



+ Четвртак, 25. фебруар  у 1900

Zoom платформа

Мастерклас Студија лика 
— Невена Вукес

Академско позориште СКЦ-а наставило је своје онлајн активности кроз мастерклас који је водила наша 
академска позоришна, телевизијска и филмска глумица Невена Вукес, а учесници су имали прилику да, уз 
активно учешће, прате предавање на тему Студија лика.

Који су први кораци и питања која глумац отвара при анализи лика који треба тумачити, као и шта многи 
одговори током процеса истраживања у нама мењају или не мењају, колико утичу или не утичу, питање 
важности дубине саосећања и када смо лик исправно пустили да оживи кроз нас – само су неке од тема које 
су отворене на овом мастеркласу.

Онлајн одржавање оваквог вида активности пружа могућност учешћа без обзира на географску тачку у 
којој се неко налази, па је тако мастерклас Невене Вукес окупио младе заљубљенике у позоришну уметност 
из различитих крајева региона.
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+ 18 – 21. март у 1900 и 2100

YouTube канал СКЦ, Zoom платформа

КУЛИСА 
— VI фестивал аматерских позоришта

VI фестивал аматерских позоришта Кулиса, ове године по први пут у онлајн издању, одржан је у периоду 
од 18. до 21. марта, под слоганом Загрли ме. Представе су емитоване сваког дана фестивала на YouTube каналу 
СКЦ-а, у терминима од 19:00 и 21:00.

Такмичарски део фестивала чинило је шест представа које је у репертоар прошлогодишњег издања 
уврстио селектор, Драган Јаковљевић, редитељ Књажевско-српског театра, а које, због отказивања фестивала, 
публика није имала прилику да погледа.

Оно што је свакако највише недостајало овогодишњој Кулиси јесте управо оно што је и чини једним 
од најишчекиванијих позоришних догађаја у граду и што даје потпуно оправдање и пуно значење појму 
ФЕСТИВАЛ у називу ове манифестације, а то су свакако учесници и публика, као и атмосфера и амбијент коју 
размена креативних импулса, ентузијазaм и љубав према позоришној уметности доносе.

Како би ипак биле остварене комуникација и интеракција и са учесницима и са публиком, пратећи програм 
фестивала одржаван је путем Zoom апликације. Наиме, последњег дана фестивала, 21. марта, са почетком у 
21:00, одржана је трибина Закулисни разговори, чији су учесници били чланови Стручног и Жирија учесника. 
Тематски акценат трибине био је на положају позоришта у новим околностима условљеним пандемијом. 
Трибина је била отвореног типа па су се сви занитересовани могли прикључити и учествовати.

Реч селектора – Позориште у драматизованом друштву

„… уметност, а нарочито драмску, дакле позоришну, битно одређују време и простор где се обликује, зато 
што је она дужна, осим што пружа естетско задовољство, да говори и о човеку и животу, о друштву и 
историји, о облику судбине коју познаје модерни свет.”

Владимир Стаменковић
Позориште у драматизованом друштву

„У савременом позоришту има места за све, и за иноваторе, и за конзервативце, и за постмодернисте и 
за реалисте. Позориште је велико, као и свет.”

Николај Кољада

Представе аматерских позоришта из Србије и суседних земља, које су конкурисале за учешће на VI Златној 
кулиси, веома су разнолике по избору тема којима се баве, жанровским опредељењима и поетици. Нажалост, 
на основу одгледаних пријављених представа може се уочити пад у квалитету у односу на претходне године.

Савету фестивала за овогодишњу Кулису предлажем представе које чине живо позориште (Николај 
Кољада), и које аналитички и ангажовано проговарају о савремености и духу времена:

о земљи чији су сви грађани срећни и задовољни, пуни лојалности и дивљења за власт, где полицајци постају 
провокатори јер би иначе њихово постојање било бесмислено,

о појединцима заробљеним у оковима система који подржава лудило, о привидно уређеном и организованом 
друштву, о песимистичној слици света,

о одрастању и сазревању на маргинама друштва, у ограђеним световима, трагању за идентитетом са 
запитаношћу да ли постоје верска, расна толеранција и било која друга људска права,

о мешању уметности и живота, о лицу и наличју позоришта у кризним околностима где борба за 
одигравање представе постаје национални задатак,

о људским судбинама у нељудским временима, о лудости власти и владавини бешчашћа, о односу 
према моралним нормама и друштвеној етици, о осуди зла и критичком вредновању и сагледавању људске 
егзистенције….

18
9 П О З О Р И Ш Н И  П Р О Г РА М



19
0П О З О Р И Ш Н И  П Р О Г РА М

+ Четвртак, 18. март у 1900

YouTube канал СКЦ

Шта је собар видео 
— Градско позориште, 

Културни центар Смедеревска Паланка

+ Петак, 19. март у 1900

YouTube канал СКЦ

Полицајци 
— Драмски студио младих, 
Градско позориште Бечеј

+ Петак, 19. март у 2100

YouTube канал СКЦ

Полицајци 
— Позориште Јанко Веселиновић, Богатић



19
1 П О З О Р И Ш Н И  П Р О Г РА М

+ Субота, 20. март у 1900

YouTube канал СКЦ

Отворено о безнађу 
— Драмски студио АКУД-а Соња Маринковић, 

Нови Сад

+ Недеља, 21. март у 1900

YouTube канал СКЦ

Гардеробер 
— Театар 5, 
Београд

+ Субота, 20. март у 2100

YouTube канал СКЦ

Мирис живота уназад 
— Академско позориште СКЦ Ниш

+ Недеља, 21. март у 2100

Zoom платформа

Закулисни разговори 
— трибина
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Одлуку о најбољима и на овогодишњој Кулиси доносила су, као и на свим петходним фестивалским 
издањима, два жирија:

Стручни жири у саставу – Драгана Дабовић, позоришна, филмска и телевизијска глумица, Марко Марковић, 
глумац Народног позоришта у Сомбору, Стефан Павловић, уметнички руководилац Крик театра.

Жири учесника – Гордана Адамов, Радивоје Ђурђевић, Младен Јуришић, Петар Шчепихин, Ђорђе Накић и 
Бранислав Алексић.

Своју одлуку о награђенима оба жирија саопштила су на завршетку трибине Закулисни разговори.

Награде Стручног жирија:
• Прва награда за најбољу представу у целини – Мирис живота уназад, Академско позориште СКЦ Ниш
• Друга награда за најбољу представу у целини – Полицајци, Драмски студио младих Градско позориште 

Бечеј
• Образложење за одлуку о изостанку Треће награде: Жири сматра да су се првонаграђене представе 

издвојиле и озбиљно скренуле пажњу на себе својим квалитетом и великим умећем, те да у том 
смислу одређивање нијанси која је трећа представа, не би било правично и фер, а ни логично, јер су 
лествице које су лауреати поставили заиста високо.

• Награда за најбољу режију – Игор Павловић за представу Полицајци, Драмски студио младих, Градско 
позориште Бечеј

• Награда за најбољу улогу – Јована Ђорђевић, за улогу Мадам Розе у представи Мирис живота уназад
• Награда за најбољу улогу – Немања Николовски, за улогу Мома у представи Мирис живота уназад
• Специјална награда за глуму – Ана Карапанџић Вуковић, за улогу докторке Ренс у представи Шта је 

собар видео, Градског позоришта КЦ Смедеревска Паланка
• Специјална награда за сценски покрет – ансамбл представе Полицајци, Драмски студио младих 

Градско позориште Бечеј
• Специјална награда за костим – Радмила Михајловић и Љиљана Мариновић, представа Шта је собар видео

Награде Жирија учесника:
• Награда за најбољу представу у целини – Мирис живота уназад, Академско позориште СКЦ Ниш
• Награда за глумачку бравуру „Милева Жикић” – Јована Ђорђевић, за улогу Мадам Розе у представи 

Мирис живота уназад
• Награда за глумачку бравуру „Драгомир Бојанић Гидра” – Ђорђе Накић, за улогу Сера у представи 

Гардеробер, Театра 5, Београд
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Одлуку о најбољима и на овогодишњој Кулиси доносила су, као и на свим петходним фестивалским 
издањима, два жирија:

Стручни жири у саставу – Драгана Дабовић, позоришна, филмска и телевизијска глумица, Марко Марковић, 
глумац Народног позоришта у Сомбору, Стефан Павловић, уметнички руководилац Крик театра.

Жири учесника – Гордана Адамов, Радивоје Ђурђевић, Младен Јуришић, Петар Шчепихин, Ђорђе Накић и 
Бранислав Алексић.

Своју одлуку о награђенима оба жирија саопштила су на завршетку трибине 

Награде Стручног жирија:
• 
• 

• 

• 

• 
• 
• 

• 

• 

Награде Жирија учесника:
• 
• 

• 
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+ Недеља, 30. мај у 2100

Галерија СКЦ

Afterlife party with Evergreen Eve  
— Исидора Станишић

Afterlife party with Evergreen Eve је савремена плесна представа у соло изведби саме ауторке, која се одвија 
у grow box шатору за гајење биљака. Простор је лимитиран, услови за раст и развој су вештачки, средина је 
безбедна, циљ је трајање. Pinus longa Eva је врста борова која се убраја у најдуговечније живе организме на 
планети. Наша Ева је зимзелена, украсна и вечно млада у настојању/настајању. Брижљиво је себе узгајала 
и сачувала. Од свега. Има карактер пузавице. Ту је сукоб. И порекло. Подсећа на свог будућег аватара у 
дигиталном загробном животу. Можда и нема разлике, не знамо. Осећа се мирис убода четинарке, најежене и 
саме. У сопственом хтењу. Воли све што воле млади.

 
Кореографија и извођење: Исидора Станишић
Музика: Дарја Јаношевић
Костим: Јасмина Панић Самсара
Продукција: Удружење грађана Горгоне, Оливера Кецојевић, уз подршку Министарства културе и 

информисања Републике Србије, Станице Сервиса за савремени плес, КЦ МКМ
Фотографија: Милош Јањић

У оквиру овог гостовања кореографкиње Исидоре Станишић одржана је и радионица сценског покрета за 
чланове Академског позоришта СКЦ-а.
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+ Субота, 25. јун у 2000

Плато Соколане

Ватраљ  
— Театар Мимарт

Представа Ватраљ је синергетска прича која је настала истраживањем феномена ватре на Балкану. Ватраљ 
је стари израз за направу којом се одржава ватра. Поред ваздуха и воде, ватра је везана за настанак земље и 
има веома важну улогу у човековом материјалном, духовном и социјалном свету.

Концепт: Нела Антоновић
Актери/аутори: Ивана Кораксић, позоришна редитељка и жонглерка ватром, Миона Петровић, МА 

уметничке игре, перформерка,
Марина Буквички, глумица, МА ФДУ, др, проф. сценског покрета ФСУ у Београду,
Тамара Јеремић, мултимедијална уметница
Дизајн костима и маски: Анђелија Марковић, костимограф
Дизајн звука: Теодора Сарић ФМУ, Предраг Радованчевић, музичар и Лидија Антоновић

Театар Мимарт је један од првих алтернативних театара у еx YU основан 1984. године у Београду. 
Нела Антоновић, оснивач, директор и редитељ Театра Мимарт, као магистар техничких наука истражује са 
сарадницима трансмедијалним поступком нове кодове кроз отворен процес. Фокус рада овог театра је на 
феноменима друштва, јер савременост одређују феномени: гео-политички, социјални, економски, технолошки, 
еколошки медијски, комуникацијски и културолошки. У ери свеопште тежње ка визуализацији и спектаклу као 
моделу друштвеног и културног живота, Мимарт театар у дискрецији трага за смислом савремене уметности 
и могућностима перформанса као средства комуникације и промена. Невербални театар превазилази све 
баријере: језичке, географске, политичке, етичке, етничке, социолошке…
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+ 20 - 28. јун
Центар за културу и образовање Лакташи

Интернационални фестивал 
аматерских позоришта  
— Учешће чланова Академског позоришта СКЦ-а на радионици

19
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+ Субота, 11. август у 1630

Велики парк

Акро јога  
— Радионица

У оквиру гостовања чланова Циркусфере, театра савременог циклуса, одржана је и радионица Акро јоге. 
Акро јога је јединствена и не тако стара дисциплина која комбинује јогу и акробатику и осваја широки спектар 
публике. Једноставна је и не захтева никакво предзнање − само добру вољу и жељу за тимским радом.

Радионица je обухватала 3 дела:
-загревања,
које подразумева групне игре и интеракције у пару.
-средишњег дела у ком су полазници стекли увид у ову вештину, кроз основне положаје акро yоге, попут 

птице, трона, листа, кита, кауча.
-завршног дела, који је обухватао истезање у пару у виду партнерске јоге.
Највећа вредност aкро јоге лежи у чињеници да је то играоница за одрасле, препуна смеха, игре, 

комуникације и интеракције, нечега што нам недостаје у савременом начину живота.
Број учесника био је ограничен, а учешће на радионици бесплатно.
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+ Субота, 11. август у 2100

Летња сцена СКЦ

Not the right leg  
— Отворена сцена, Циркусфера и ТриГроша/Threepenny 

Представа је аутобиографски соло перформанс Данке Секуловић, циркуске акробаткиње суочене са 
повредом. Описује процес опоравка и све оно што он носи, постављајући кључно питање да ли је повређено 
извођачко тело и даље функционално извођачко тело.

продукција: Отворена сцена, Циркусфера и ТриГроша/Threepenny
Извођач: Данка Секуловић
Композитор и извођач: Бранко Џиновић
Сценографија: Каркатаг Колектив
Костим: Сенка Радивојевић
Лутке: Лана Ракановић
Арт дирекција и фотографија: Славица Долашевић
Режија: Ана Поповић
Представу подржали: Министарство културе и информисања Републике Србије, Институт франçаис де 

Сербие/Француски институт у Србији и Театроскоп, Cité internationale des arts, Prince Claus Fund, Магацин у 
Краљевића Марка 4-8, Театар Мимарт.
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+ Среда, 18. август
Мишар, Шабац

ИНТЕФ  
— Учешће Академског позоришта СКЦ Крагујевац на 
II интернационалном театарском фестивалу

Други по реду Интернационални театарски фестивал, одржан је у периосу  од 14. до 19. августа, а Академско 
позориште СКЦ Крагујевац наступило је 18. августа, извевши представу Хамелн 18. август. Овогодишњи ИНТЕФ 
окупио је окупио је академска, аматерска и студентска позоришта из Ниша, Београда, Мишара, Мостара, 
Бијељине, Скопља и Бања Луке.

Академско позориште СКЦ Крагујевац освојило је две награде:
-Награда за најбољу епизодну улогу – Алекса Свиларов за улогу Детета
-Награда за најбољи визуелни идентитет
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Концерт Певачке групе Студенац 
— Телевизијско емитованје

У оквиру емитовања програма СКЦ-а на Радио-телевизији Крагујевац, емитован је 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.

+ Субота, 27. јануар у 2100

Радио-телевизија Крагујевац
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Традиција 44 
— АФА Светозар Марковић

Академски фолклорни ансамбл Светозар Марковић ове године обележио је свој 44. рођендан, али поново 
у немогућности да радост игре подели са својом публиком на сцени. Традиционална игра је увек колективна, 
ансамбл-игра, и као таква у овим околностима нам је ускраћена. Она је колективни чин на сцени, али иза 
сцене – она значи припадање, пријатељство, љубав, склад, она је увек заједно. 

О томе шта за њих значи бити играч и колико им недостаје сцена, игра, пробе и све што подразумева 
припадање једној таквој заједници чланови Академског фолклорног ансамбла Светозар Марковић поделили 
су са нам у емисији насталој поводом обележавања 44 године постојања и рада ансамбла.

+ Четвртак, 8. април у 2000

YouTube канал СКЦ

+ Субота, 19. јун у 1800

Плато Соколане

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



Вечери поред Требишњице 
— Учешће АФА Светозар Марковић на 
VIII међународном фестивалу фолклора  

Други извођачки ансамбл наступио је у такмичарском делу 8. међународног фестивала фолклора у Требињу 
– Вечери фолклора поред Требишњице, у конкуренцији са фолклорним ансамблима из читавог региона, попут 
КУД-а Пионир (Зрењанин), КУД-а Иво Лола Рибар (Београд), КУД-а Копаоник (Лепосавић) и многи други. 

Други извођачки ансамбл и Народни оркестар, једногласном одлуком жирија, освојили су прво место, 
доневши у Крагујевац две златне статуе „ Јован Дучић”.

Фолкорни ансамбл је победник у конкуренцији коју су чинили ансамбли из читавог региона, а ове године по 
први пут додељиване су и награде у оркестарској категорији и Народни оркестар Светозар Марковић добитник 
је прве награде.

Многобројној публици фестивала ансамбл је представио Сплет игара из Шумадије – Зелене се богази, а ово је 
уједно и први гостујући наступ ансамбла након дуже паузе.

+ 3 – 4. јул
Требиње

— Учешће АФА Светозар Марковић на Петровданским 
свечаностима

+ Понедељак, 12. јул у 2000

Бадњевац
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+ Субота, 21. август у 1630

Сокобања

— Учешће АФА Светозар Марковић на 
XII сабору фолклора – Игра коло под Озреном

+ Петак, 13. aвгуст
Facebook канал

International Folklore Festival and 
Folkart Fair − Summerfest  
— Учешће АФА Светозар Марковић на онлајн фестивалу

Као и претходно издање Међународног фестивала фолклора Summerfest, и овогодишње је одржано на онлајн 
платформама, а Академски фолклорни ансамбл Светозар Марковић поново је био један од учесника овог 
фестивала. Учесници су овога пута имали задатак да се представе извођењем задате кореографије глобалног 
онлајн изазова Jerusalema Dance Challenge, а у оквиру церемоније отварања емитован је колажни видео-спот 
састављен од снимака управо ове кореографије. Изазову су се, поред ансамбла СКЦ-а, одазвали и ансамбли 
из Аргентине, Мађарске, Чилеа, Боливије, Чешке и других земаља. АФА Светозар Марковић извео је поменуту 
кореографију у амбијенту Шумаричког језера, као једне од препознатљивих локација града. 

Церемонију свечаног отварања, као и читав програм фестивала сви заинтересовани су могли пратити на 
званичној страници фестивала до од 13. до 21. августа.

International Folklore Festival and Folkart Fair – Summerfest један је од највећих и најпрестижнијих фестивала 
фолклора југоисточне Европе, одржава се у Мађарској и сваке године окупља више од 20 фолклорних ансамбала 
са свих континената. АФА Светозар Марковић ће имати прилику да наступи на сцени овог фестивала, пред 
публиком, у августу 2022. године.

+ Уторак, 31. август
Врњачка Бања

Фестивал народне музике  
— Учешће Певачке групе Студенац 

Женска певачка група Студенац наступила је на Фестивалу народне музике у Врњачкој Бањи, као део хора Пеги 
и пријатељи и заједно са осталим члановима хора извела песму Зулум Цајка, која носи композиторски потпис 
Ненада Милановића, а која је у конкуренцији ауторских песама освојила прво место.
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+ Четвртак, 21. октобар у 1100

Спомен-парк Шумарице

— Учешће Певачке групе Студенац на Великом школском часу

Ф О Л К Л О Р Н И  П Р О Г РА М

+ Недеља, 2. октобар у 1200

Ђачки трг

Радост игре  
— Концерт

Након дужег времена, ансамбл је поново имао прилику да радост игре подели са крагујевачком публиком 
на концерту одржаном на Ђачком тргу. Том приликом наступили су очекују фолклорни ансамбли, Певачка 
група Студенац и Народни оркестар.

С обзиром на то да је у току био и упис нових чланова, овај концерт је такође био и прилика за најмлађе да 
постану чланови нашег дечијег ансамбла и тако упознају разноврсност и лепоту традиционалних игара и песама.

+ Субота, 27. новембар у 1430

Шумадија сајам

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

+ Уторак, 30. новембар у 1800

Ректорат Универзитета у Крагујевцу

— Учешће АФА Светозар Марковић на 
New Leaders Conference Networking, AIESEC Srbija

+ Среда, 22. децембар у 1800

Ликовни салон, Трстеник

— Учешће Певачке групе Студенац на 
Концерту Одсека за традиционално певање

+ Субота, 4. септембар у 1200

Шумадија сајам

— Учешће АФА Светозар Марковић на 
XVII шумадијском сајму пољопривреде 
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+ Субота, 11. септембар у 1900

Дом културе, Неготин

55. Мокрањчеви дани   
— Учешће Крагујевачког певачког друштва

Музичка манифестација Мокрањчеви дани ове године одржана је по 55. пут, и то упериоду од 11. до 17. 
септембра. Хор Крагујевачко певачко друштво наступио је у оквиру натпевавања хорова и у конкуренцији 
коју су чинили Лесковачко црквено певачко друштво, Бачки певачи из Врбаса и Хор Мокрањац из Београда, 
освојио Награду за трагалачки приступ у одабиру репертоара. 

21
5 ХО Р С К И  П Р О Г РА М

+ Петак, 10. децембар у 2000

Facebook канал Културни центар Кикинда

Мелодианум   
— Учешће КПД-а на II међународном хорском фестивалу 

Хор Крагујевачко певачко друштво наступио је на онлајн Међународном хорском фестивалу Мелодианум, 
у селекцији 52 хора који долазе из 6 различитих земаља.

 Проглашење победника по категоријама уприличено је у суботу 11. децембра, а Крагујевачко певачко 
друштво освојило је бронзану медаљу у категорији хорова који изводе духовну музику.

+ Субота, 25. децембар у 1800

Свечана сала Прве Крагујевачке гимназије

Отворена проба    
— КПД-а и Хора Музичке школе др Милоје Милојевић

Прва заједничка проба Крагујевачког певачког друштва и Хора Музичке школе др Милоје Милојевић 
окупила је преко 40 учесника. Проба је била отвореног типа, па су могли присуствовати сви заинтересовани. 
Разноврсни репертоар пробе чиниле су композиције Чајковског, Говедарице, Тајчевића и других.
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+ Четвртак, 11. март у 1900

Zoom платформа

Најбољи студенти крагујевачког 
универзитета 2021. годинe  
— СКЦ онлајн разговори

На традиционалној Светосавској академији одржаној 27. јануара 2021. године у Ректорату Универзитета у 
Крагујевцу уручене су стипендије најбољим студентима Универзитета у Крагујевцу, као и Светосавске награде 
професорима истоименог универзитета.

У разговору са овим младим људима, који се реализоваo путем Zoom апликацијe, имали смо прилику да 
сазнамо колико времена, труда и одрицања је потребно да се стигне до статуса најбољег студента, шта је кључ 
успеха, како ce успоставља равнотежа између приватног и студентског живота, која су њихова интересовања 
ван академског живота и будући планови.

Разговарали смо са најбољим студентима крагујевачког универзитета за 2021. годину:
Игор Велисављевић, Агрономски факултет, Чачак
Џемил Алић, Факултет медицинских наука, Крагујевац
Богдан Живановић, Правни факултет, Крагујевац
Марија Туршијан, ФИЛУМ, Oдсек за хармонику, Крагујевац
Емилија Бракус, Хотелијерство и туризам, Врњачка Бања
Тамара Минић, ФИЛУМ, Српски језик и књижевност, Крагујевац.



+ Четвртак, 29. април у 1900

Контакт галерија СКЦ

CLIL – амбијент и пројекат у 
настави српског/енглеског језика 
и књижевности 
— Представљање књиге

CLIL – Амбијент и пројекат у настави српског/енглеског језика и књижевности, др Владимира Б. Перића и мa 
Ане Штрбац, ретка је методичка књига из области CLIL-a (Content and Language Learning). Реч је о моделу наставе 
који обједињује подучавање наставног предмета и страног језика, тако да се нејезички садржаји изучавају на 
страном језику. Суштина CLIL-a налази се у брисању граница међу предметима са циљем што успешнијег 
трансфера знања. CLIL процес омогућава да учење ученицима буде интересантније, позива на истраживање, 
повезивање, закључивање, а то доприноси формирању трајнијег знања код ученика. Као један од видова 
примене политике Савета Европе о учењу страних језика, двојезична настава развија се у Србији од школске 
2004/05. године.

CLIL – Амбијент и пројекат у настави српског/енглеског језика и књижевности – монографија, резултат је 
шестогодишње образовне праксе и сарадње две институције – Студентског културног центра Крагујевац и 
Музичке школе „др Милоје Милојевић” из Крагујевца. Реализацијом овог дугогодишњег пројекта остварена 
је врло важна међуресорна сарадња културе и образовања. Двојезични приручник-монографија представља 
како теоријски, тако и практичан методички путоказ наставницима језика (било матерњег, било страних) као и 
наставницима осталих општеобразовних и стручних предмета.

Владимир Б. Перић рођен је 1976. године у Шапцу. Докторирао је 2013. године на Филолошко-
уметничком факултету у Крагујевцу. Саветник-спољни сарадник је Школске управе Крагујевац. Ради као 
професор српског језика и књижевности у Музичкој школи „др Милоје Милојевић” у Крагујевцу. Уређује 
часопис Кораци (М53). Члан је жирија за књижевну награду Меша Селимовић.

 Ана Штрбац, мастер професор енглеског језика, научни је и стручни преводилац за енглески језик. 
Дипломирала је 2004. године на Филолошком факултету у Београду. Члан је ЕЛТА удружења и Удружења 
научних и стручних преводилаца Србије. Уредница је културно-образовног програма СКЦ Крагујевац.



+ Петак, 21. мај у 1700

Zoom платформа

Љубавни бестијаријум 
Ришара де Фурнивала 
— СКЦ онлајн разговори

Шта је бестијаријум и какву поуку можемо добити из Љубавног бестијаријума Ришара де Фурнивала?
Др Марија Панић са Катедре за романистику, ФИЛУМ, говорила је о животињама у француској књижевности 

тј. о зооморфној симболици у књижевности и култури, између осталог и кроз призоре из лова, какви су 
прикази животиња у пећини Ласко, потом о средњoвековној симболици познатих и фантастичних животиња, 
какви су једнорог, грифон и др.

Le Bestiaire d’amour бави се питањима која су универзално релевантна: мушка и женска очекивања у љубави, 
сексуална доминација, сексуална експлоатација и женске стратегије самоодржавања у друштву у којем су жене 
биле немоћне и рањиве.

Ово занимљиво онлајн предавање о француском књижевном делу из 13. века отворило је многа питања о 
животу, љубави и свака звер у њему представљала је другачији аспект љубави или страсти у средњовековном 
схватању људске психологије и љубавних обичаја тога доба.



+ Четвртак, 10. јун у 1900

Летња сцена СКЦ, Facebook live

Summer Party 
— Караоке

У оквиру образовног програма СКЦ-а, а са циљем промоције различитих култура и језика, у сарадњи са 
крагујевачким универзитетом – ФИЛУМ (филологија, музички одсек, и примењена уметност), Машински 
факултет, Економски факултет, Медицински факултет, Правни факултет – организовали смо караоке журку.

Представнци-такмичари са поменутих факултета певали су на српском, енглеском, немачком, италијанском, 
француском и шпанском језику.

У такмичарском делу уз пригодне поклоне прогласили смо победнике.



• Шта су ИПА фондови и који је њихов значај за Србију на њеном путу ка ЕУ?
• Које су приоритетне финансијске помоћи ЕУ усмерене ка Србији и како се оне одређују?
• Какво је искуство земаља Западног Балкана у коришћењу средстава из ових фондова усмерених ка 

постизању европских стандарда?
• Да ли постоји анализа појединачних сектора, као што је нпр. образовање?
• Твининг као значајан претприступни инструмент доступан земљама кандидатима и његова примена. 

Можемо ли да сагледамо обавезне резултате Твининга у Србији након десет година његове примене?
• У којим областима су реализовани Твининг пројекти у Србији?
• Зашто се Твининг пројекти сматрају пожељним за Србију у процесу ЕУ интеграција?
• Који су критеријуми за одређивање Твининг партнера?
• Да ли економски и билатерални односи играју улогу при избору Твининг партнера?
• Прекогранична и транснационална сарадња – стварање услова за квалитетнији живот грађана широм 

Европе. Који су програми у овом тематском оквиру реализовани у нашој земљи?
• Шта је европеизација, како се она дефинише и како се одиграва у државама које су кандидати за чланство?
То су била питања и теме о којима смо говорили на трибини под називом ИПА и Твининг пројекти ЕУ у Србији.
Предавач Александра Јовановић, докторанд економских наука, ради у Скупштини Србије и виши је саветник у 

Одељењу за европске интеграције. Такође, бави се регионалном сарадњом, ЕУ фондовима и ЕУ пројектима.
Пројекти на којима ради/радила – Јачање капацитета Народне скупштине Србије у процесу интеграције у ЕУ.
Објављени радови: Твининг пројекти ЕУ у Србији: анализа области политике и утицај држава чланица ЕУ, 

Фондови Европске уније и програми доступни Републици Србији – ИПА и Твининг пројекти.
Трибина је била успешна и веома добро посећена. Присуствовали су представници студентских 

парламената: Правног, Економског, Машинског, Медицинског факултета и ФИЛУМ-а, и својим питањима 
употпунили овај догађај.

+ Петак, 24. септембар у 1730

Контакт галерија СКЦ

ИПА и Твининг 
пројекти ЕУ у Србији 
 — Трибина



+ Петак, 22. октобар у 1800

Контакт галерија СКЦ

Прича о кинеској медицини 
— Предавање

Традиционална кинеска медицина (ТКМ) има историју дугу око 5 000 година.
Основни принципи традиционалне кинеске медицине представљају сублимацију филозофског становишта да је човек 

примарно енергетско биће.
• Како традиционална и модерна кинеска медицина посматра људско тело?
• Који су главни елементи енергије КИ и од чега се она састоји?
• Шта су меридијани у нашем телу којима витална енергија непрекидно тече?
• На којим местима се налазе акупунктурне тачке?
• Која је улога акупунктуре у терапији бола?
• Зашто настају болести и како се оне третирају према традиционалном кинеском учењу?
Традиционална кинеска медицина и савремена западна медицина – тачке спајања и размимоилажења (самоисцелитељске 

моћи сваког појединца, улога лекара, човек као целина, лечити узрок или последицу, лекар као учитељ, превентива).
Ефекат традиционалне кинеске медицине у односу на актуелна фармаколошка решења у превенцији и сузбијању болести…
На сва ова питања, одговоре у току предавања које је трајало дуже од два сата, дао нам је др Филип Мања, лекар 

кинеске медицине и дипломирани филолог кинеског језика који је свој живот посветио изучавању кинеске медицине.

Др Филип Мања
Након завршених студија кинеског језика и књижевности на Филолошком факултету у Београду одлази у Кину, где 

завршава петогодишње студије на Факултету за традиционалну кинеску медицину у граду Тјенђин, недалеко од Пекинга. 
Како сам каже, имао је велику привилегију да кинеску медицину изучава у самој Кини, на кинеском језику. Инспирацију 
и основне принципе налази читајући оригиналне древне текстове, а занат је усавршио радећи са лекарима у кинеским 
болницама, али и са практичарима запада (као што је Ендрју Нуџент Хед) који су дубоко ушли у кинеску медицину.



Студентски културни центар, у сарадњи са Катедром за романистику ФИЛУМ-а, организовао је вече 
посвећено француском језику и култури под називом La rentrée à la française. 

Учесници су били студенти француског језика и књижевности: Душан Новаковић, друга година, Катарина 
Комљеновић, Богдан Бонџић, Наташа Петровић, Ерика Ивашку, Слађана Миловановић, трећа година, и студенти 
четврте године – Марија Миљевић, Младен Милосављевић и Милица Јовановић.

Клавир, хармоника и саксофон – студенти ФИЛУМ-а, Одсек за музику: Анђела Мујковић, Радош Петковић, 
Лука Златановић и Виктор Стојиловић.

Многобројна публика је имала прилике да ужива у пријатној атмосфери, модерној француској мелодији и 
поезији. Овај догађај је овековечен у виду емисије из културе која је снимљена у току самог догађаја и емитована 
у оквиру серијала СКЦ квАрт. Такође додатну вредност овом догађају даје остварена сарадња студената-колега са 
различитих факултета и студијских група (ФИЛУМ, Одсек за музику и Катедра за романистику). 

+ Петак, 26. новембар у 2000

Контакт галерија СКЦ

La rentrée à la française 
 — Вече посвећено француском језику и култури



+ Четвртак, 2. децембар у 1900

+ Четвртак, 9. децембар у 1900

+ Петак, 17. децембар у 1900

+ Петак, 24. децембар у 1900

Контакт галерија СКЦ

Филм кафе 
— Дискусија – савремена немачка кинематографија

Студенти ФИЛУМ-а, Катедре за немачки језик и књижевност, имали су прилику да учествују у дискусији о следећим 
филмским остварењима која имају упориште у књижевним делима обрађиваним и изучаваним на студијама германистике:

2. 12. 2021, Die Angst des Tormanns beim Elfmeter (Голманов страх од пенала, 1972)
9. 12. 2021, Blechtrommel (Лимени добош, 1979)
17. 12. 2021, Mephisto (Мефисто, 1981)
24. 12. 2021, Homo Faber (Путник, 1991)
Овај пројекат реализовао се у оквиру међуинституционалне сарадње Студентског културног центра и Филолошко-

уметничког факултета и пример је примене ИКТ ради илустрације у настави. Дискусија је одржана у форми отвореног часа и 
била је отворена за шири аудиторијум.
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+ Четвртак, 18. фебруар у 2100

YouТube канал СКЦ
+ Среда, 3. март у 2100

Радио-телевизија Крагујевац

Краљ Чачка 
— СКЦ квАрт 

Прва у серијалу емисија под називом СКЦ квАрт представила је популарног кантаутора и мултимедијалног 
уметника Краља Чачка, који је са нама поделио своје виђење ванредних околности у којима су се нашли и 
извођачи и публика, размишљања о непознаницама будућности и своје искуство стваралаштва у принудној 
изолацији. 

Одмах по завршетку емисије, за све љубитеље његове музике емитован је Live session из СКЦ студија.
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+ Четвртак, 4. март у 2100

YouТube канал СКЦ
+ Среда, 10. март у 2100

Радио-телевизија Крагујевац

Радозналост против равнодушја 
— Звонко Карановић

Радозналост против равнодушја наслов је емисије серијала СКЦ квАрт у којој Звонко Карановић, 
књижевник и издавач, говори о својој тродеценијској књижевној каријери, својим погледима на књижевну 
сцену, о уметничкој храбрости, прози, поезији и још много чему. Аутор који је променио књижевну сцену, у 
новије време јавља се као генератор нове српске поезије којој помаже да пронађе свој глас.
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+ Четвртак, 11. март у 2100

YouТube канал СКЦ
+ Среда, 17. март у 2100

Радио-телевизија Крагујевац

Земља није мој дом 
— Ненад Марић

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.

Саша Стојановић, ликовни уметник

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 се у јавности 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.

С К Ц  К В А Р Т



+ Четвртак, 18. март у 2100

YouТube канал СКЦ
+ Среда, 24. март у 2100

Радио-телевизија Крагујевац

Дантеов дан 
— Dantedi

Емисија представља приказ Дантеовог књижевног стваралаштва и животне стазе. У емисији су учестовали: 
Паола Кордоне, заменик директора Италијанског института за културу у Београду, професори и студенти 
ФИЛУМ-а. Гледаоци су имали  прилику да чују нешто више о Дантеовим делима Нови живот и Божанствена 
комедија, да сазнају који су то најпознатији илустратори Дантеових дела, као и да погледају мини изложбу 
радова студената са Oдсека графички дизајн ФИЛУМ, Крагујевац. Њихови радови инспирисани су Дантеовим  
књижевним опусом, што је уједно и потврда ванвременске вредности овог италијанског хуманисте.
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+ Четвртак, 25. март у 2100

YouТube канал СКЦ
+ Среда, 31. март у 2100

Радио-телевизија Крагујевац

Barcelona Gipsy Balkan Orchestra 
— NOVA ERA tour

Светска музичка сензација Barcelona Gipsy Balkan Orchestra један је од ретких бендова који је крајем 2020. 
године успешно реализовао турнеју, у оквиру које су наступили и у Крагујевцу. Представили су нам шести 
по реду студијски албум Нова ера, којим су најавили и новине у свом саставу, вокалног солисту, певачицу 
Маргериту Абиту. 

Емисија СКЦ квАрт представља разговор у коме нам откривају изазове са којима су се сусрели на турнеји 
током пандемије, детаље рада на новом албуму, као и новине које је својом енергијом донела Маргерита као 
нов члан ове музичке породице.

+ Четвртак, 1. април у 2100

YouТube канал СКЦ
+ Среда, 7. април у 2100

Радио-телевизија Крагујевац

Модрине 
— Никола Лучић

Песничка књига Модрине аутора Николе Лучића објављена је у оквиру 19. кола едиције Првенац. О Николи 
као о ствараоцу, песнику, кантаутору и мислиоцу говоримо у емисији СКЦ КвАрт насловљеној као и књига 
аутора кога пратимо.

+ Четвртак, 8. април у 2100

YouТube канал СКЦ
+ Среда, 14. април у 2100

Радио-телевизија Крагујевац

25 година Певачке групе Студенац 
— I део

Нова у серијалу емисија СКЦ квАрт настала је поводом 25 година постојања Певачке групе Студенац 
и представља осврт на њен рад од самих почетака давне 1995. године све до данас. О Студенцу као о 
носиоцу и репрезенту нашег вокалног традиционалног наслеђа, наступима, аудио-издањима, важности 
очувања аутентичних облика и изворности стила традиционалног певања, разговарали смо са некадашњим 
уметничким руководиоцима групе – Драганом Милановићем, Маријом Сарић, Александром Крстић, стручним 
сарадником етнмузикологом – докторком Сањом Ранковић, као и актуелним уметничким руководиоцем 
Александром Вељовић. 

Емисија је емитована у два дела.

С К Ц  К В А Р Т
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+ Четвртак, 15. април у 2100

YouТube канал СКЦ
+ Среда, 21. април у 2100

Радио-телевизија Крагујевац

25 година Певачке групе Студенац 
— II део

Други део емисије настале поводом 25 година постојања Певачке групе Студенац представља наставак 
приче о овој певачкој групи и њеној улози у очувању и промовисању певачког наслеђа данас.

О Студенцу као о носиоцу и репрезенту нашег вокалног традиционалног наслеђа, наступима, члановима, 
важности очувања аутентичних облика и изворности стила традиционалног певања, у другом делу емисије 
разговарали смо са актуелним уметничким руководиоцем Александром Вељовић. Такође, разговарали смо о 
љубави и ентузијазму као кључним за успех једне овакве групе, али и о пријатељствима и припадању.

+ Четвртак, 22. април у 2100

YouТube канал СКЦ
+ Среда, 28. април у 2100

Радио-телевизија Крагујевац

Знаш чега сам се сетила 
— Марија Урошевић

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.

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.

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.
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+ Четвртак, 29. април у 2100

YouТube канал СКЦ
+ Среда, 5. мај у 2100

Радио-телевизија Крагујевац

Јazz Monday 
— СКЦ квАрт 

Уочи Светског дана џеза представљена је нова епизодa емисије СКЦ квАрт која приказује развојни пут пројекта 
Jazz Monday у Крагујевцу. У разговорима са актерима музичке сцене причали смо о самим почецима и развоју џеза 
у Крагујевцу, сарадњама које су проистекле из тог пројекта и његовој важности на културној мапи града. 

Ово је, пре свега, прича о огромном ентузијазму, одржаном континуитету, великим пријатељствима и 
љубави према музици.

+ Четвртак, 6. мај у 2100

YouТube канал СКЦ
+ Среда, 12. мај у 2100

Радио-телевизија Крагујевац

Темпус пројекат 
— СКЦ квАрт 

- 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 добили смо из прве руке у новој емисији серијала СКЦ квАрт, Темпус пројекат, која 

презентује рад Фондације Темпус, организације задужене за промоцију и спровођење програма Erazmus+ и 
CEEPUS у Републици Србији.

Такође, имали смо прилике и да чујемо студенте-учеснике овог програма који су са нама поделили своја 
искуства са студентских размена.

+ Четвртак, 13. мај у 2100

YouТube канал СКЦ
+ Среда, 19. мај у 2100

Радио-телевизија Крагујевац

Буги-вуги предграђа  
— Мирко Кекић 

Буги-вуги предграђа је песничка књига коју карактерише мотив одрастања у малом граду, као и оригинална, 
младалачка енергија оличена у необичној синтакси и односу према језику.

О песничком идентитету, иронијском отклону од њега и песничком универзуму Мирка Кекића говори се у овој 
епизоди серијала СКЦ квАрт.

С К Ц  К В А Р Т





+ Четвртак, 20. мај у 2100

YouТube канал СКЦ
+ Среда, 26. мај у 2100

Радио-телевизија Крагујевац

Naked 
— СКЦ КвАрт 

У новој епизоди СКЦ квАрт емисије представљен је бенд Naked и разговор са његовим члановима.
Састав Naked већ годинама успева да оствари фузију глобалних ритмова, балканске музичке традиције и 

free jazz-a. Мешавина фолклорног наслеђа и слободне импровизације води бенд на путовање и потрагу за 
властитим музичким идентитетом.

Група Naked је до сада објавила четири албума, остварујући завидан успех на бројним позорницама у 
земљи и иностранству, а ускоро очекујемо и њихово пето студијско издање. 



+ Четвртак, 27. мај у 2100

YouТube канал СКЦ
+ Среда, 2. јун у 2100

Радио-телевизија Крагујевац

Некад су овде биле све саме њиве 
— Алекса Гајић

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 штагод пожелите”.

Алекса Гајић рођен је у Београду 20. 5. 1974. Дипломирао је на ФПУД-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, сторибордова, 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, овога пут Quadrantes Solaire, са дводелним албумом Drakko. 2013. још једном се окушава у 
анимацији, овај пут 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.
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+ Четвртак, 3. јун у 2100

YouТube канал СКЦ
+ Среда, 9. јун у 2100

Радио-телевизија Крагујевац

Најбољи студенти крагујевачког 
Универзитета за 2021. годину 
— СКЦ квАрт

Нова у серијалу емисија СКЦ квАрт угостила је најбоље студенте Универзитета у Крагујевцу за 2021. годину. 
Ови млади људи откривају нам колико времена, труда и одрицања је потребно да се стигне до статуса 
најбољег студента, шта је кључ успеха, како успоставити равнотежу између приватног и студентског живота, 
која су њихова интересовања ван академског живота, будући планови и још пуно, пуно тога.

Разговарали смо са: Богданом Живановићем, Правни факултет, Крагујевац; Маријом Туршијан, ФИЛУМ, 
Одсек за хармонику, Крагујевац; Емилијом Бракус, Хотелијерство и туризам, Врњачка Бања; Тамаром Минић, 
ФИЛУМ, Српски језик и књижевност, Крагујевац; Данком Ђорђевићем, ПМФ, Математика, Крагујевац.

Награде и стипендије најбољим студентима, као и Светосавске награде професорима крагујевачког 
Универзитета, уручене су на традиционалној Светосавској академији.

С К Ц  К В А Р Т



+ Четвртак, 10. јун у 2100

YouТube канал СКЦ
+ Среда, 16. јун у 2100

Радио-телевизија Крагујевац

Савремена игра као 
простор за револуцију 
— Исидора Станишић

Гошћа нове у серијалу емисија СКЦ квАрт овога пута била је Исидора Станишић, једна од најеминентнијих 
извођача, кореографа и педагога савремене игре код нас.

Са Исидором смо разговарали о позицији савремене игре на културној и уметничкој сцени Србије, о улози 
Битеф денс компаније у неговању и афирмисању ове сценске уметности, као и о плесним представама и 
перформансима који носе њен кореографски потпис. 

Исидора је на сцени уметничке игре већ 25 година и данас своје уметничко искуство и широко стечено 
образовање преноси младим људима, првенствено на Одсеку за савремену игру у Балетској школи Лујо 
Давичо и у Битеф денс компанији. Двоструки је добитник престижне награде Димитрије Парлић, коју сваке 
године додељује Удружење балетских уметника Србије за допринос уметничкој игри у нашој земљи.
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+ Четвртак, 17. јун у 2100

YouТube канал СКЦ
+ Среда, 23. јун у 2100

Радио-телевизија Крагујевац

Daydreaming Rhodes 
— Павле Попов

Нова епизода емисије СКЦ квАрт представља прошлогодишње музичко издање СКЦ-а – албум Daydreaming 
Rhodes, аутора Павла Попова.

Павле Попов је музичар, мултиинструменталиста – завршио је контрабас, а свира још гитару, клавир, однедавно 
и бубањ. Наступа као извођач и као аутор музике, а жанровски је потпуно неухватљив – има га у бендовима џез, 
рок и поп музике, а као композитор доста се бави истраживањем амбијенталних звучних простора. 

Daydreaming представља његов ауторски вишегодишњи пројекат где сањалачки и медитативно приступа 
музици на различитим иструментима. До сада постоје албуми за клавир, за флауту, за харфу, сада и за rhodes, 
а у плану су и извођења и албуми и за друге инструменте.

С К Ц  К В А Р Т



+ Четвртак, 24. јун у 2100

YouТube канал СКЦ
+ Среда, 30. јун у 2100

Радио-телевизија Крагујевац

Укопници 
— Ненад Игњатовић

Ненад Игњатовић је суперфиналиста европског фестивала слем поезије и један од најактивнијих домаћих 
слем песника. Књига Укопници, која је објављена у 19. колу едиције Првенац припада зачудној форми 
измешане драме и поезије. Шта о свему томе има да каже наш млади песник открива нам ова емисија 
серијала СКЦ квАрт.
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Репризе СКЦ квАрт у току лета 
 
— Среда, 7. јул у 2100, Радио-телевизија Крагујевац 
Некад су овде биле све саме њиве – Алекса Гајић 
— Среда, 14. јул у 2100, Радио-телевизија Крагујевац 
Јаzz Monday 
— Среда, 21. јул у 2100, Радио-телевизија Крагујевац 
Савремена игра као простор за револуцију – Исидора Станишић 
— Среда, 28. јул у 2100, Радио-телевизија Крагујевац 
Daydreaming Rhodes – Павле Попов 
— Среда, 4. август у 2100, Радио-телевизија Крагујевац 
Некад су овде биле све саме њиве – Алекса Гајић 
— Среда, 11. август у 2100, Радио-телевизија Крагујевац 
25 година Певачке групе Студенац – I део 
— Среда, 18. август у 2100, Радио-телевизија Крагујевац 
25 година Певачке групе Студенац – II део
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+ Четвртак, 14. октобар у 2100

YouТube канал СКЦ
+ Среда, 20. октобар у 2100

Радио-телевизија Крагујевац

Душан и Васил ДУО 
— СКЦ квАрт

У новој епизоди емисије СКЦ квАрт осврћемо се на концерт Душана Јевтовића и Васила Хаџиманова који 
се одржао овог лета у прелепом амбијенту Ботаничке баште. Повод концерта била је промоција њиховог 
најновијег музичког издања под називом ДУО, а у разговору са Душаном Јевтовићем сазнали смо како је дошло 
до ове сарадње, о току музичког процеса, као и о позицији самосталног уметника на светској музичкој сцени.

+ Четвртак, 7. октобар у 2100

YouТube канал СКЦ
+ Среда, 13. октобар у 2100

Радио-телевизија Крагујевац

Монографија CLIL 
— СКЦ квАрт

Емисија се бави представљањем монографије под називом CLIL – Амбијент и пројекат у настави српског/
енглеског језика и књижевности, аутора др Владимира Б. Перића и МА Ане Штрбац. То је ретка методичка књига 
из области CLIL-а (Content and Language Integrated Learning). Реч је о моделу наставе који обједињује подучавање 
наставног предмета и страног језика, тако да се нејезички садржаји изучавају на страном језику. Суштина CLIL-а 
налази се у брисању граница међу предметима са циљем што успешнијег трансфера знања.  

Монграфија CLIL – Амбијент и пројекат у настави српског/енглеског језика и књижевности резултат је 
шестогодишње образовне праксе и сарадње две институције – Студентског културног центра Крагујевац и 
Музичке школе „др Милоје Милојевић” из Крагујевца. Реализацијом овог дугогодишњег пројекта остварена је 
врло важна интерресорна сарадња културе и образовања. Двојезични приручник представља како теоријски, 
тако и практичан методички путоказ наставницима језика (било матерњег, било страних), као и наставницима 
осталих општеобразовних и стручних предмета.

У емисији учествују аутори монграфије, као и сарадници-професори који су учествовали у овом пројекту 
и допринели изради приручника: Ана Ковачевић , професор немачког језика и књижевности, ОШ „ Јован 
Поповић”, Крагујевац, др Дина Војводић, музиколошкиња, Музичка школа „др Милоје Милојевић”, др Маријана 
Матић, доцент за енглески језик и методику наставе, ФИЛУМ, Сузана Томић, професор енглеског језика и  
књижевности, Друга крагујевачка гимназија, Младен Ранковић, професор енглеског језика и књижевности, Дом 
ученика средњих школа Крагујевац.
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+ Четвртак, 21. октобар у 2100

YouТube канал СКЦ
+ Среда, 27. октобар у 2100

Радио-телевизија Крагујевац

Мимарт – у потрази 
за новим кодовима 
— СКЦ квАрт

Гост ове емисије серијала СКЦ КвАрт је Нела Антоновић, оснивач, директор и редитељ Алтернативног театра 
перформанса Мимарт.

Тајна четвородеценијског континуитета у раду једног од најстаријих театара перформанса на овим 
просторима, феномени које истражује кроз перформативне структуре, сценска потрага за новим 
комуникацијским кодовима, однос публике према овој уметничкој форми – тематски су фокус ове емисије.

С К Ц  К В А Р Т
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+ Четвртак, 28. октобар у 2100

YouТube канал СКЦ
+ Среда, 3. новембар у 2100

Радио-телевизија Крагујевац

Иберо Гутјерес 
— СКЦ квАрт

Иберо Гутјерес је био глас побуњене генерације Уругваја. Талентовани песник, говорник, драмски стваралац 
пробуђених стваралачких импулса окончао је свој живот трагично у таласу политичког терора који је раних 
седамдесетих захватио јужноамерички континент.

После периода војне хунте, за чије време се о песнику није смело говорити, долази до новог откривања 
његовог дела и Иберо Гутјерес, корак по корак, долази на место које заслужује у матичној књижевности.

Књига коју је објавио СКЦ Крагујевац крајем 2020. године је прво издање овог песника ван шпанског 
говорног подручја. О Иберу говори Мирјана Андрић Бошковић.

С К Ц  К В А Р Т



+ Четвртак, 4. новембар у 2100

YouТube канал СКЦ
+ Среда, 10. новембар у 2100

Радио-телевизија Крагујевац

Љубавни бестијаријум 
Ришара де Фурнивала 
— I део

Емисија представља ово средњовековно дело француског писца Ришара де Фурнивала.
Др Марија Панић са Катедре за романистику, ФИЛУМ, говори о бестијаријуму као књижевном роду и 

о поуци коју носи. Биће речи и о животињама у француској књижевности, тј. о зооморфној симболици 
у књижевности и култури, између осталог и кроз призоре из лова, потом о средњовековној симболици 
познатих и фантастичних животиња, какви су једнорог, грифон и др.

Значај овог занимљивог књижевног дела из 13. века отвара многа питања о животу, љубави и свака звер у 
њему представља другачији аспект љубави или страсти у средњовековном схватању људске психологије и 
љубавних обичаја тога доба.
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+ Четвртак, 11. новембар у 2100

YouТube канал СКЦ
+ Среда, 17. новембар у 2100

Радио-телевизија Крагујевац

Први CD – Норвешка шума 
— СКЦ квАрт

Ова емисија СКЦ квАрта репрезентује састав који је један од прошлогодишњих одабраних на Конкурсу 
за Први CD. У питању је бенд Норвешка шума из Новог Сада и представљање њиховог албума првенца 
Небо који је издат за СКЦ Крагујевац. На албуму се налази осам нумера које се жанровски крећу у домену 
алтернативе и гаражног рока са упливима других жанрова. У емисији се можете упознати са радом бендом и 
послушати неке од нумера са овог издања.

С К Ц  К В А Р Т
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+ Четвртак, 25. новембар у 2100

YouТube канал СКЦ
+ Среда, 1. децембар у 2100

Радио-телевизија Крагујевац

Шта нам је оставио Полански 
— СКЦ квАрт

Омаж Полу Поланском, америчком песнику који је после живота у родној земљи, затим у Шпанији, Чешкој 
и Великој Британији доспео до Србије, у којој је окончао своје велико путовање. Аутор више од 20 песничких 
књига, исто толико публицистичких и историјских књига, једну од њих објавио је и у СКЦ-у Крагујевац. Нашем 
аутору и великом пријатељу, који је заволео наш град и наш рад, ову емисију посвећујемо.

+ Четвртак, 18. новембар у 2100

YouТube канал СКЦ
+ Среда, 24. новембар у 2100

Радио-телевизија Крагујевац

Метаморфоза рода  
— Викторија Здравковић

Викторија Здравковић, рођена 1996. године у Краљеву. Завршила средњу Уметничку школу у Краљеву 2015. 
године, смер Графички дизајн. Дипломирала 2019. године на Филолошко-уметничком факултету у Крагујевцу, Одсек 
за примењену уметност, смер Зидно сликарство у класи професора Горана Ракића, као најбољи студент. Завршила 
је мастер студије 2021. године на Академији уметности Нови Сад, смер Цртање, под менторством професорке Јасне 
Гулан Ружић. До сада је свој рад излагала на четири самосталне и више групних изложби у земљи.

Стипендије: 2018/2019, стипендисткиња Доситеје – Фонд за младе таленте Републике Србије, коју додељује 
Министарство омладине и спорта; 2019, Фондација за стипендирање и подстицање напредовања најбољих 
студената, младих научних радника и уметника додељује стипендију, као најбољем студенту Филолошко-
уметничког факултета Универзитета у Крагујевцу

Награде и признања: 2019, Признање за изузетан успех постигнут у току школовања на Филолошко-
уметничком факултету, Крагујевац

Самосталне изложбе: 2020. Иру, Галерија Мостови Балкана, Крагујевац; 2020. Иру, Градска галерија, КЦ Град 
Београд; 2021. Иру, Галерија Центра за културу Свети Стефан Деспот српски, Деспотовац; 2021. Метаморфоза 
рода кроз перцепцију женског рукописа, Галерија Архива Војводине, Нови Сад
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+ Четвртак, 2. децембар у 2100

YouТube канал СКЦ
+ Среда, 8. децембар у 2100

Радио-телевизија Крагујевац

Савремени циркус − Циркусфера 
— СКЦ квАрт 

У новој емисији серијала СКЦ квАрт закорачили смо у сферу савременог циркуса и о овој уметничкој 
форми разговарали са члановима и сарадницима једног од кључних удружења за развој савременог циркуса 
− Циркусфера. 

Савремени циркус као спој различитих уметничких области и дисциплина, позив и стил живота 
савременог циркуског артисте, радионице и различити едукативни програми, узбуђење, адреналин, ризик 
који доноси припрема и извођење сваке нове тачке и представе – неке су од тема о којима смо разговарали 
са гостима нашег КвАрта. Такође, имали смо прилику да се упознамо са бројним циркуским вештинама и 
дисциплинама и то не само кроз причу, већ и присуствујући њиховом извођењу.
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+ Четвртак, 9. децембар у 2100

YouТube канал СКЦ
+ Среда, 15. децембар у 2100

Радио-телевизија Крагујевац

ANGST 
— Милица Ружичић

Милица Ружичић дипломирала је 2005. на вајарском одсеку у класи професора Мрђана Бајића, а 
магистрирала 2008. на истом факултету. Године 2016. одбранила је докторски уметнички пројекат на тему 
Интерактивна инсталација у јавном простору Долап – Критички потенцијал уметности, и стекла звање 
доктор уметности – ликовне уметности на ФЛУ у Београду, ментор Радош Антонијевић. Године 2019. стекла 
је звање професора струковних студија у пољу уметности, на ВШЛПУ. Од 2005. једна је од оснивачица и 
чланица независне уметничке групе Дез.орг. Од 2005. до 2008. била је ангажована као сарадница у настави 
на Архитектонском факултету. Од 2008. године чланица је УЛУС-а. Од 2009. предаје вајарство на Високој 
школи ликовних и примењених уметности струковних студија у Београду. Од 2013. је председница јединог 
репрезентативног синдиката у школи ВШЛПУСС. Од лета 2018. председница је одбора вајарске секције УЛУС-а. 
Учествовала на великом броју трибина, уметничких колонија и радионица у земљи и иностранству.
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+ Четвртак, 16. децембар у 2100

YouТube канал СКЦ
+ Среда, 22. децембар у 2100

Радио-телевизија Крагујевац

Оно што види Нина Живанченић 
— СКЦ квАрт 

Нина Живанчевић је песникиња, списатељица, есејисткиња и књижевна преводитељка. До сада је објавила 
више од тридесет књига песама, прича, есеја, разговора и више од десет разних превода.

У Студентски културни центар Крагујевац дошла је да говори о својим новим књигама – Оно што се види и 
Вештачка интелигенција и природна глупост.

Искористили смо ту прилику да са њом разговарамо o поезији, перформансима, Гинзбергу и стању 
уметности.
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+ Четвртак, 23. децембар у 2100

YouТube канал СКЦ
+ Среда, 29. децембар у 2100

Радио-телевизија Крагујевац

Естам 21 
— Mandala + Sona Jobarteh

Мандала (Србија/Индија)
 Sudeshna Bhattacharya негује богату традицију северноиндијске класичне музике. Њен инструмент је сарод, 

који је дуг више од једног метра, има деветнаест жица, потомак је средњоазијског инструмента рабаба, који је 
модификован пре седам генерација како би више одговарао индијској музици.

Sona Jobarteh (Гамбија/Велика Британија)
 Sona Jobarteh је прва професионална жена виртуоз на кора инструменту, који долази из западноафричке 

династије Гриота. То је инструмент налик харфи са 21 жицом, а традиционално се знање свирања коре 
преноси са оца на сина. Династија Jobarteh има велику репутацију реномираних мајстора на овом инструменту, 
међу којима се највише истичу Сонин деда Amadu Bansang Jobarteh и њен рођак, легендарни Toumani Diabate. 
Пркосећи традицији, Сона је успела да постане пионирка у традиционалном патријархалном наслеђу које се 
кроз седам векова преносило са оца на сина.
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+ Четвртак, 30. децембар у 2100

YouТube канал СКЦ

Естам 21 
— Nenad Vasilić + Naked

Ненад Василић Трио  (Србија/Аустрија)
 Ненад Василић, контрабасиста, композитор и педагог већ дуго је међу предводницима европског џеза, а 

до сада је написао више од 40 оригиналних композиција, и објавио 12 албума под својим именом.
Василићево стваралаштво је фузија европског џеза и импровизоване музике, обојено мелодијама и 

ритмовима из богатог наслеђа балканског фолклора уз који је одрастао и који га инспирише. Ова музика је 
веома едукативна. „Присутна је енергија музике његове домовине. Некако, превазилази сва мишљења, критике, 
језичка и културна ограничавања.” (Denai Burbank, JazzReview).

Naked (Србија)
 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.
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Едиција Првенац – XX коло
Кад опет буде сунчано – Тихана Смиљанић
Не падају нестале птице – Жељко Лучић 

26
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Едиција Ново стабло
Поворка идеја – Олга Драгаш
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Prvi CD
Друго место – Нико Николић 
Један – Го али соко  

Остала CD издања
Гиле и минидаде - Ненад Глишић (визуелна поезија); Мирјана Андрић, Олга Драгаш (аудио поезија)
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Награде Академског позоришта СКЦ Крагујевац 

XVII аматерске глумачке свечаности Миливојев штап и шешир, Пожаревац
• Награда за глумицу вечери – Милица Ђорђевић, за улогу госпођице Гизи Гезе 
• Награда за сликовито приказан лик – Јулија Вучковић, за улогу Агике Тот 

II интернационални театарски фестивал, ИНТЕФ, Шабац
• Награда за најбољу епизодну улогу – Алекса Свиларов, за улогу Детета
• Награда за најбољи визуелни идентитет

Награде Академског фолклорног ансамбла Светозар Марковић 

VIII међународни фестивал фолклора – Вечери поред Требишњице
• Прва награда – Други извођачки ансамбл 
• Прва награда – Народни оркестар Светозар Марковић 

Награде Крагујевачког певачког друштва

55. Мокрањчеви дани, Неготин
• Награда за трагалачки приступ у одабиру репертоара 

Међународни хорски фестивал Мелодианум, Кикинда
• Бронзана медаља у категорији хорова који изводе духовну музику 

Награде Књижевне радионице СКрЦ 

Награда листа Политика 
• Вибова награда – Жељко Јовановић 

Ђурђевдански песнички сусрети, ЦЗНТК Абрашевић, Крагујевац
• Ђурђевдански венчић – Мирјана Андрић
• Похвале – Олга Драгаш и Саша Јовановић

Међународни конкурс Сремскокарловачки песнички бродови
• Друга награда – Милош Симић 

Учешће у финалу европског првенства у слем-поезији
• Дамир Недић
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+ 27 − 31. август 
Велики парк

— Спортски дани и Парламентаријада 
Ђачки парламенти

+ Понедељак, 20. септембар у 2000 
Контакт галерија СКЦ

— Књижевно вече 
Портрет писца, Удружење писаца Крагујевац

+ Среда, 22. децембар у 1800  
Контакт галерија СКЦ

— Презентација студијских програма 
Дани отворених врата, студенти ФИЛУМ-а

+ Понедељак, 27. децембар у 1200    
Контакт галерија СКЦ

— Предавање и радионице у оквиру пројекта 
Млади као креативни носиоци развоја филмске 
индустрије у мањим срединама

+ Уторак, 28. децембар у 2000   
Контакт галерија СКЦ

— Предавање и радионице у оквиру пројекта 
Млади као креативни носиоци развоја филмске 
индустрије у мањим срединама
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Издавач
Студентски културни центар Крагујевац
Радоја Домановића 12, 34 000 Крагујевац
www.skckg.com

За издавача
Ивана Мараш Јовановић, в.д. 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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