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РАДИОНИЦЕ у ДКСГ
Понедељак, 11. и 25. децембар, 18.00, Сала на 
спрату
ПОСТАНИ БЛОГЕР ДКСГ!
Дешавања у ДКСГ-у и око њега заслужују своје 
блогере! Тражимо бритка пера спремна да забележе, 
опишу, оцене, позову, пренесу, најаве, предложе, па 
и да искритикују! На радионици ћете научити како 
да јасно и интересантно искажете своје мишљење 
о изложбама, концертима, књижевним трибинама, 
позоришним и биоскопским остварењима. Текстове 
ћемо објављивати на заједничком блогу. Радионицу 
води Данијела Јанковић, 
пријаве: danijelajankovic77@gmail.com

Средом од 18.00, Клуб Магистрала
РАДИОНИЦА АНАЛИЗЕ СНОВА
Радионица је организована по принципу 
искуствених група и подразумева анализу снова ван 
психотерапеутских и психијатријских ординација, 
што обичним људима омогућава да путем својих 
снова и снова других чланова групе стекну потпунији 
увид у себе. Главни циљ је да се постигне успешније 
лично и социјално функционисање. Радионицу воде 
доц. др Оливера Жижовић (6. и 20.12.) и Елизабета 
Ненин(13. и 27. 12.), пријаве: ana.todorovic@dksg.rs

Понедељком од 18.00, Студио 26
ШКОЛА ДИЗАЈНА И ИЗРАДЕ НАКИТА
Бесплатну школу намењену студентима води Тамара 
Зечевић, дипломирани менаџер и златар. 
Више информација: ana.todorovic@dksg.rs

Уторком од 17.45 и четвртком од 16.00, Студио 26
Радионица савременог плеса
ОТВОРЕНО ПОЗОРИШТЕ
Динамично и забавно искуство упознавања и 
схватања сопственог тела. Полазници ће ојачати своје 
тело, развити координацију покрета, побољшати 
флексибилност и исказати своју креативност и 
имагинацију. Радионицу води Сања Цвркотић, 
пријаве: sanjavink@hotmail.com

Уторак 5. децембар од 18.00 и понедељак 18. 
децембар од 19.00, Сала на спрату
РАДИОНИЦА КРЕАТИВНОГ ЧИТАЊА И КРИТИЧКОГ 
ПИСАЊА
На радионици коју води Нађа Бобичић, књижевна 
критичарка, научићете да пишете у различитим 
жанровима, од краће медијске књижевне критике до 
есеја. Више информација: bobicic.nadja@gmail.com

Средом од 19.00, Сала на спрату
КОНВЕРЗАЦИЈА НА ЕНГЛЕСКОМ ЈЕЗИКУ
Радионица коју води Јелена Николић, проф. 
енглеског језика и књижевности, намењена је 
студентима који се већ служе енглеским језиком 
али им је потребно да усаврше усмено изражавање 
и стекну слободу и самопоуздање у говору и 
писању. Пријаве: jelenanikolix@gmail.com 

Субота 9. и 23. децембар, 18.00, Доњи хол 
Велике сале
РАДИОНИЦА СТИРО ШТАМПЕ
Понесите мајицу, платнени цегер или други 
комад памучне одеће на коме ћете одштампати 
своју креацију. Радионицу води Срђан Плавшић, 
дипломирани графички дизајнер. 
Пријаве: kvartumartlab@gmail.com

Недељом од 19.00, Сала на спрату
АРГХ радионица креативног писања
Писање поезије, прозе, драмских текстова и 
критике, дискусија о радовима и разговори с 
гостима из света књижевности, позоришта и филма 
– уз вођство Ана Марије Грбић. Пријаве у виду 
краће биографије, две песме или кратког прозног 
рада до 1.500 карактера, послати на: 
anamarijagrbic@gmx.com. 

Понедељком од 19.00, Студио 28 
Радионица филмске критике АРТИКУЛАЦИЈА
Циљ радионице је да кроз интервјуе са редитељима и 
интерактивном методом гледања филмова полазници 
развију способност артикулације мишљења и 
литерарног обликовања анализе филма у форми 
критике и есеја. Радионицу води Горан Терзић, 
филмски критичар и редовни професор Факултета 
драмских уметности у Београду. 
Више на: igor.toholj@dksg.rs

Четвртком од 19.30, Студио 26 
Филозофско-перкусионистичка радионица 
РИТАМ СТУДЕНТСКОГ ГРАДА
Радионица коју води Александар Андрејевић, 
тимпаниста Симфонијског оркестра РТС-а, намењена 
је студентима који желе да се баве музиком и овладају 
вештином свирања на удараљкама. 
Пријаве: am.andrejevic@gmail.com

Уторком од 20.00, Студио 26 
Креативна радионица ХОР СТУДЕЊАК
Савремени хор који даје креативну слободу и 
слободу изражавања студентима и младим људима 
заинтересованим за певање, без обзира на њихове 
певачке способности, под вођством Матије 
Анђелковића, композитора и диригента. 
Пријаве: matijadecomposing@gmail.com

Суботом од 10.00 млађе групе и недељом од 
11.00 старије групе, Мала сала
Креативна радионица глуме ТАЛИЈА
Кроз различите сценске активности полазници 
усавршавају вештине говора, дикције, концентрације, 
развијају креативност и јачају самопоуздање. 
Радионица коју воде Љиљана и Дарко Јоксимовић 
развија код деце љубав према драмској, музичкој и 
плесној уметности. 

Суботом од 11.00 и недељом од 11.00 и 13.00, 
Доњи хол Велике сале
ЛИКОВНА КРЕАТИВНА РАДИОНИЦА ЗА МЛАЂИ 
УЗРАСТ 
Радионица обухвата више области ликовних 
уметности - цртачке, сликарске, графичке и вајарске 
технике, негујући креативност и визуелно мишљење 
деце. Радионицу води Наталија Дабић, дипломирани 
примењени уметник, 
пријаве: natalijadabic@gmail.com.
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Уторак, 19. децембар, 20.00, Велика сала
ТРАГОМ СРПСКИХ СТРУНА 
(Поводом обележавања 175 година од настанка прве 
српске ШКОЛЕ ЗА ГИТАРУ)

Миодраг Мијо Ћупић (1936-2011), књижевник, композитор 
и музички педагог и Јован Јовичић (1926-2013), физичар 
и гитариста, несумњиво су били најзначајнији пионири 
класичне гитаре на простору бивше Југославије у другој половини двадесетог 
века. Њиховом заслугом гитара је овде постављена на равноправан ниво са 
свим осталим музичким инструментима, а њима је свакако припала и улога 
харизматичних уметника, чија је врсна активност пресудно инспирисала, 
утицала и подстицала каријере млађих музичара. 

Желео сам да музички омаж, уприличен in memoriam великом мајстору наше 
гитаре, обухвати део најлепших, најважнијих и најчешће интерпретираних 
композиција из Јовичићевог репертоара солистичке музике, као и неколико 

његових најпознатијих оригиналних радова. Истичем да су ми лично познанство и сарадња са Јованом 
Јовичићем, током протекле четири деценије сопственог бављења гитаром, били од посебно велике части и 
непроцењиве помоћи и задовољства.
                          Др Урош Дојчиновић

музика  #dksg 
децембар 2017.

Среда, 13. децембар 
22.00
Доњи хол Велике сале
Фестивал Алтернативе 
Филм/Видео
СКИЈАШ И ЈЕТИ

Бубањ и баскија - бас гитара 
направљена од скије, 
једине су алатке ова два 
костимирана виртуоза у 
напетом супервелеслалому 

кроз фанк, drum and bass, low rock, електро и 
сродне жанрове, уз још понешто…
Јетијев мини сет бубњева довољан је за грув 
без премца, док Скијаш маштовито користи 
своју дисторзирану баскију са само две жице 
(a la Morphine), користећи технику слајда и 
повремено гудало. Овај необични дует из 
уметничког подземља Београда за наступ 
тражи веома скромне услове, а заузврат 
нуди шоу обогаћен импровизацијом на 
лицу места, на коју их инспиришу публика и 
амбијент у коме наступају.

Среда, 27. децембар, 20.00, Велика сала
LASCIAR VIBRARE

Пројекат Нови композитори и нова лирика, 
непрофитног удружења Небоград, које се залаже 
за неформално образовање и алтернативне 
приступе преношењу знања, синкретичког 
је и перформативног карактера и као такав 
комбинује музику и књижевност. Комбиновањем 
литерарних, музичких и извођачких вештина 
креира се оригиналан уметнички програм. Дијалог 
композитора и песника настао је из напора 
да се савремено стваралаштво младих аутора 

представи публици у аутентичном руху. До сада је 
у оквиру пројекта учествовало више од двадесет 
савремених српских песника и песникиња 
млађе и средње генерације, међу којима: Звонко 
Карановић, Александар Шурбатовић, Горан 
Коруновић, Слободан Ивановић, Ана Марија Грбић, 
Ања Марковић, Урош Котлајић, Тамара Шушкић, 
Лука Мијовић, Ана Миковић, Данило Лучић, Бојан 
Марковић. На музичком сегменту пројекта радили 
су композитори: Лука Чубрило, Владимир Трмчић, 
Матија Анђелковић, Владимир Kopaћ, Ана Крстајић 
и Југ Константин Марковић. У оквиру перформанса 
учествовало је и више од двадесет извођача.

Понедељак, 11. децембар
20.00, Велика сала
ТРОЈИЦА И МИЛОШ БРАНИСАВЉЕВИЋ 
КВАРТЕТ

Тројица се истичу јединственим звуком који 
спаја џез са фолком и уметничком музиком. 
Једноставни називи њихових композиција, 
као што су Студеничко коло или Од Дунава 
до Ибра, јасно указују на један онтолошки 
приступ нашој фолклорној традицији. 

Милош Бранисављевић квартет је први џез 
састав у Србији са вибрафоном као водећим 
инструментом. Квартет изводи ауторску 
музику и обраде класичних и народних 
мелодија. Овај музички стил представља 
еклектичан фјужн традиционалне музике 
Балкана и џеза, представљен кроз визуру 
овог занимљивог инструмента уз пратњу 
ритам секције, гитаре и баса. Састав чине: 
Милош Бранисављевић на вибрафону, Борис 
Новаковић за клавијатурама, Марко Ћурчић на 
бас гитари и Богдан Ђурђевић за бубњевима, 
а као специјални гост наступиће и Милена 
Јанчурић на флаути. На репертоару квартета 
налазе се Милошеве ауторске композиције, 
савремене џез обраде народних песама, као 
и џез стандарди у Милошевим аранжманима.
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Четвртак, 7. децембар, 20.00, Велика сала
Народно позориште у Београду
Бранислав Нушић
КЊИГА ДРУГА*

Играју: Нела Михаиловић, Златија Ивановић, Марија 
Бергам, Душан Матејић, Срђан Карановић, Гoјко 
Балетић, Бојан Кривокапић, Андреја Маричић, 
Данијела Угреновић, Предраг Милетић, Душан 
Стојановић

Режија: Анђелка Николић

На почетку комада један мушкарац изјави, у соби пуној 
људи, да ће убити једну жену. На крају се то и догоди. 
Оно што се дешава између је неспречавање тог 
чина. Ни будући убица, ни будућа жртва, ни сведоци 
најаве убиства, нити они који присуствују прогресији 
насиља, не ураде ништа да то спрече...

        Анђелка Николић

позориште #dksg 
децембар 2017.

* Цена улазнице 200 дин

Субота, 9. децембар, 12.00, Велика сала
Отворено позориште & Талија
ВЕСЕЛА ЦИРКУСИЈАДА
Креативна радионица глуме
Јавни час
Презентација радионице млађег и средњег узраста

Ауторски пројекат: Дарко и Љиљана Јоксимовић 

Три групе деце из ове категорије учествоваће у 
заједничкој представи Весела циркусијада. У првом 
полугодишту акценат је стављен на сценски покрет и 
пантомиму, уз коришћење стихова познатих песама.

Недеља, 10. децембар, 12.00, Велика сала
Отворено позориште & Талија
САЈБЕР НЕТ ПОРТРЕТ
Креативна радионица глуме
Јавни час
Презентација радионице старијег узраста

Ауторски пројекат: Дарко и Љиљана Јоксимовић 

Сатирични приказ савремене породице која 
међусобно комуницира преко интернета. 

Среда, 20. децембар, 20.00, Велика сала
Позориште на Теразијама
Емилио Карбаљидо
ДВА МИРИСА РУЖЕ*
Музичка мелодрама

Играју: Љиљана Стјепановић, Елизабета Ђоревска
Маријачи: Биљана Јовановић, Зоран Ковачевски, 
Аница Иванчевић, Властимир Благојевић, Михајло 
Богосављевић, Дејан Стојадиновић, Никола Ђокић, 
Јован Николић, Бранислав Јовић, Мирослав 
Марковић, Душан Шида

Режија: Славенко Салетовић

У овом комаду мексички писац Емилио Карбаљидо 
развија љупку, течну камерно-сценску причу о двема 
женама које одлуче да, коначно, своје животне 
судбине преузму у своје руке! Спојене стицајем 
околности и принуђене на заједничко делање, 
настоје да, спасавајући свог заједничког мушкарца 
из затвора, дођу до новца за његов пут у слободу. 
Када након многих перипетија свој наум и спроведу, 
схвате да тај мушкарац (који је једној од њих муж, а 
другој љубавник) - такву њихову жртву можда и не 
заслужује!

Првакиње Позоришта на Теразијама, потпомогнуте 
музиком маријача Оркестра Позоришта на 
Теразијама - чине ову позоришну магију могућом, а 
публици дарују оно што нам је данас свима тако јако 
потребно: здрав, исцељујући смех!

Уторак, 26. децембар, 20.00, Велика сала
Београдско драмско позориште
Вуди Ален
СВИРАЈ ТО ПОНОВО, СЕМ*

Играју: Марко Живић, Ивана Николић, Милан 
Чучиловић, Иван Томић, Љубинка Кларић, Сена 
Ђоровић

Режија: Марко Манојловић

Свирај то поново, Сем је Вуди Аленов други 
целовечерњи комад и први у чијој се премијерној 
поставци сам Вуди Ален појавио у улози сада 
иконичног - вудиаленовског - симпатичног губитника: 
неспретног, нервозног и брбљивог хипохондра који, 
са мање или више успеха, покушава да превазиђе 
егзистенцијалистичку кризу и/или освоји девојку 
изван своје лиге. По први пут у овом комаду, Вуди 
Ален свог главног јунака смешта у оно што ће постати 
његово природно станиште: на Менхетн изнад 42. 
улице, у квазибоемски миље академских снобова.

Четвртак, 28. децембар, 20.00, Велика сала
ТЕЛО - СЛИКА - ПРОСТОР
Премијера

Играју: Ана Вуковић, Mishel Muntean, Дејана 
Раздољац и студенти Факултета уметности Звечан - 
Косовска Митровица

Концепт, режија, кореографија: 
Вера Обрадовић 
Видео - концепт и режија: Владан Здравковић
Музика: Ана Гњатовић
Слике: Душица Пејић
Фотографија: Милан Радовановић

Пројекат Тело-слика-простор осмишљен је као 
видео-сликарско-плесно истраживање, али и 
повезивање и умрежавање значења кроз својеврсну 
синтезу више различитих облика изражавања. 
Експресивни потенцијал и истраживачки карактер 
остварује се кроз додир две уметничке гране: 
сликарство и театар покрета, визуелну уметност и 
кореодраму. Кореографија се комбинује са играним 
филмом, снимљеним у екстеријерима и објектима, у 
режији Владана Здравковића. Сликарство Душице 
Пејић постаје медијум којим се естетски заокружују 
и боје гестови и плесна форма, која се одиграва у 
концепту, режији и кореографији Вере Обрадовић, 
а у извођењу троје играча из плесног студија Beo 
Dance и студената завршних година глуме Факултета 
уметности у Косовској Митровици.

Пројекат финансира Министарство културе и 
информисања Републике Србије, реализован је у 
сарадњи Београдске секције Cid Unesco, Плесног 
клуба Beo Dance, Факултета уметности Звечан - 
Косовска Митровица и Дома културе Студентски град.

КЊИГА ДРУГА
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До 2. децембрa, Галерија

ИВАНА ВИДИЋ - MIO BLU
Из циклуса После 20 година

Изложбе у оквиру 
Алтернативе филм/видео фестивала

13-28. децембар, Галерија
Отварање: среда, 13. децембар, 19.15

АНИЦА ВУЧЕТИЋ
СА ДРУГЕ СТРАНЕ / 
FROM THE OTHER SIDE
Изложба видео-инсталација

Радовима насталим у последње две године Аница 
Вучетић наставља истраживања у пољу процеса 
индивидуације и разградње идентитета, у условима 
брзих промена и егзистенцијалне нестабилности 
савременог тренутка. За разлику од филма, могућа 
нарација овог амбијента се гради нелинеарно, у 
простору, рандом кретањем посматрача између 
пројектованих слика. 

ликовни #dksg 
програм  децембар 2017.
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Просторно је разложена монтажа слика, оне 
су постављене симултано и могу се опажати 
једновремено, а посматрачу је остављена слобода 
да их евентуално повеже у својој перцепцији у 
одређени наратив.

Аница Вучетић делује на уметничкој сцени од 1986. 
године, бави се видео-инсталацијама и видео-
амбијентима. Излагала је самостално у: Музеју 
савремене уметности Универзитета у Сан Паолу 
- MAC USP Ибирапуера, Сан Паоло, Бразил, 1995; 
Лудвиг Форуму за интернационалну уметност, Ахен, 
Немачка, 1999. и 2001; Галерији 23 y 10, ICAIC – Instituto 
Cubano del Arte y la Industria Cinematografi cos, Хавана, 
Куба, 2002; Галерији Културног центра Београда, 
2006. и 2009; Галерији Ремонт, Београд, 2007. и 
2017; Уметничкој галерији Надежда Петровић, Чачак, 
Србија 2008; Музеју савремене уметности Републике 
Српске, Бања Лука, Република Српска, Босна и 
Херцеговина, 2010; Уметностној галерији Марибор, 
Салон Ротовж, Словенија, 2011; Салону Музеја 
савремене уметности, Београд, 1997. и 2013; Центру 
савремене умјетности Црне Горе, Перјанички дом, 
Подгорица, 2015. Добитница је Политикине награде 
за најбољу изложбу у 2008. години.

13-17. децембар, Велика галерија
Отварање: среда, 13. децембар, 19.45
СУБВЕРЗИЈИ 
НЕ ТРЕБА ВЕРОВАТИ
Кустоси изложбе: Мириам де Роса (Miriam de Rosa) и Грег де Кјур (Greg de Cuir Jr)

Изложба Субверзији не треба веровати представља истраживање интернационалне историје кинематографске 
субверзије. Изложба приказује дела из региона и доводи их у дијалог са другим међународним ствараоцима. 
Овај мултидисциплинарни пројекат укључује филмове, видео, уметничке објекте, књиге, нове медије и још 
много тога. Назив изложбе реферише на филм Споменицима не треба веровати Душана Макавејева, значајан 
рани пример субверзивне кинематографије у социјалистичкој Југославији. Изложба је обликована тако да 
наглашава овај скептичан став, примењујући га чак на појам саме субверзије.

22. децембар - 20. јануар, Велика галерија
Отварање: петак, 22. децембар, 19.00

ВОЈКАН НОВОВИЋ, 
ЛУКА ЛАЗОВИЋ 
И ДАНИЛО ЈЕКНИЋ
Изложба скулптура

Циклус изложби посвећен скулптури великог формата, који 
се дешава сваког децембра у Дому културе Студентски град, 
доноси нам скулптуре младих вајара Војкана Нововића, 
Луке Лазовића и Данила Јекнића, који су завршили Факултет 
примењених уметности у Београду на Одсеку за примењено 
вајарство. У оквиру овог циклуса сваке године откривамо нове 
младе таленте који се баве скулптуром.

ВОЈКАН НОВОВИЋ

ДАНИЛО ЈЕКНИЋ

АНИЦА ВУЧЕТИЋ
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књижевност #dksg  
децембар 2017.

Учествују: Далибор Солдатић, Бојана Ковачевић 
Петровић и Мирољуб Стојановић 
Присутнима ће се обратити и Његова 
екселенција Марко Антонио Гарсија Бланко, 
амбасадор Мексика

Фуентес свој последњи, до пред смрт писан роман, 
није желео да објави док власт и герила у Колумбији 
не постигну мир. Тако је он изашао постхумно, 
2016. Полазећи од биографије Карлоса Писара, 
лидера герилског покрета М19, Фуентес гради лик 
харизматичног борца за правду који ће доживети смрт 
кад одбаци оружје и крене у парламентарну борбу. 
Роман је необична, не само књижевна, анализа зала 
која потресају Латинску Америку, а која објашњавају 
појаву гериле. Једним делом биографски, другим 
историјски, ово је књижевни и политички тестамент 
једног од највећих мексичких, латиноамеричких и 
светских писаца. 

Посежући за једним од својих омиљених симбола, 
огледалом, Фуентес приказује одраз идентитета 
народа с обе стране Атлантика. (...) мексички писац 
у интраисторијском дијалогу проговара о митовима, 
боговима, музици, уметности, храни, личностима 
које су обележиле разне епохе сложених повести 
Шпаније и Латинске Америке, како би растумачио 
културни идентитет хиспаноамеричког човека.
       Бојана Ковачевић Петровић

Четвртак, 14. децембар, 19.00, Клуб Магистрала
Наш гост - БОЈАН КРИВОКАПИЋ 
Разговор о ауторовом дебитантском роману 
ПРОЛЕЋЕ СЕ НА ПУТ СПРЕМА (Red box, 2017)

Ово је роман о (...) смоквама у 
Скадру, о Истри, колонистима, 
Југословенима, о измицању 
тла под ногама (...)

Интригантан, обећавајући 
романескни деби о одрастању 
у дисфункционалној породици 
и у дисфункционалној земљи.
   
          Теофил Панчић

Б. К. је својим полуаутобиографским романом првенцем 
(...) одлучио да нам отвори свој албум породичних 
фотографија. Овај албум, који обухвата неколико 
генерација Грегорових предака и рођака, не сачињава 
она Толстојева породица која је несрећна на свој 
начин. Не. Породица која нам је приказана у овом 
роману несрећна је на, тако типично, балкански 
начин.
   Милан Аранђеловић

Б. Кривокапић (1985) дипломирао је компаративну 
књижевност у Новом Саду, објавио књигу кратке 
прозе Трчи Лилит, запињу демони и збирку 
gemischt-поезије Жохаров лет. Награде за прозу: 
Улазница, Ђура Ђуканов, Едо Будиша; за поезију Мак 
Диздар. Уредник неколико зборника, објављивао у 
часописима Југославије: Lapis Histriae, Зарез, Одјек, 
Свеске, Идиот, Нови Ка/Ос, Арс, Босанска вила... 
Текстови су му преведени на италијански, немачки, 
албански и енглески језик. Бавио се антрополошким 
театром. Живео у Сарајеву. Уређивао књижевни 
програм и водио радионице креативног писања у 
Омладинском центру ЦК13. Живи у Новом Саду.

Четвртак, 21. децембар, 19.00, Клуб Магистрала 
ЏОЗЕФ КОНРАД (3.12.1857 – 3.8.1924) 
160 година од рођења
Представљање књиге ТАЈНИ САПУТНИЦИ – 
КЊИЖЕВНИ ЛИКОВИ ЏОЗЕФА КОНРАДА 
Наташе Тучев (Neopress, 2017)

Учествују: Владислава Гордић Петковић, Јован Пејчић 
и ауторка

Џ. Конрад, енглески писац пољског порекла, рођен 
у Украјини, од 6. године избеглица у северној Русији, 
дечаштво проводи у Кракову, а у 17. години стиже у 

Марсеј, одакле креће у пловидбе и живот по лукама. 
Од своје 21. до болести у 37. капетан је британске 
морнарице. Принуђен сам сада да пишем књигу 
за књигом, као што сам у минулим годинама био 
принуђен да се отискујем на море, из путовања у 
путовање... Не знам који ми се од ова два порива чини 
тајанственијим и чудеснијим. Романи: Алмејерова 
лудост (1895), Деца мора (1897), Лорд Џим (1900), Срце 
таме (1902), Ностромо (1904), Очима Запада (1911), 
недовршени Очекивање: наполеонски роман...

Н. Тучев (1968, Београд) асистенткиња на 
Англоамеричкој књижевности Филозофског 
факултета у Нишу, магистрирала је с радом Виђење 
поезије у стваралаштву Шејмаса Хинија 1965-1985. 
Објављивала је научне радове, есеје и приказе у 
часописима и научним публикацијама. Превела је 
Колриџове Баладе о старом морнару и Бајроновог 
Чајлда Харолда, као и драме Грофица Кетлин В. Б. 
Јејтса и Бунар светаца Џ. М. Синга, изведене на Радио 
Београду. Објавила је роман Баскери и неколико 
прича. Једна је од оснивачица књижевног часописа 
Посада-Књижевна авантура.

Четвртак, 28. децембар, 19.00, Клуб Магистрала
Поп књижевност – СВЕ СМО МОГЛИ МИ 
ЈАДРАНКА СТОЈАКОВИЋ

Предавач Мухарем Баздуљ

У седмом предавању из циклуса Поп књижевност, под 
насловом Све смо могли ми, бавимо се ликом и делом 
Јадранке Стојаковић, најпрепознатљивијег женског 
кантауторског гласа југословенске популарне 
културе. Најлепше песме отпеване њеним гласом 
спојиле су Балкан с Јапаном, а животне фусноте испод 
неких од њих спадају у парадигматичне примере 
трагичности овдашњих последњих деценија. У 
стиховима у којима у срцу падају кише скривена је, 
као у шкрињи, прича о бољој и горој прошлости.
   Мухарем Баздуљ

Четвртак, 7. децембар, 19.00, Мала сала
Сценски приказ књиге POST SCRIPTUM 
Лидије Николић (РТС/Орион Арт, 2017)
Монодрама у извођењу ауторке (уз 
документарни видео-материјал)

Књига Post scriptum, наставак књиге 
Осећања.О.Сећања, која је по речима 
Пеце Поповића изазвала лавину достојну 
пријатељства, нова je књига Л. Николић о 
Маргити Стефановић Маги, пијанисткињи, 
архитекти и рок хероини, чланици култног бенда 
Екатарина Велика. За разлику од прве, ова се не 
бави личним успоменама, већ туђим осећањима 
и сећањима на Маги, путем усмених исповести, 
писама, порука, песама, мејлова, новинских 
текстова и коментара на друштвеним мрежама, 
како непознатих фанова тако и угледних људи 
из света уметности. Уз обиље нових Маргитиних 
фотографија, докумената и дневничких записа, 
ова књига се дотиче и судбина чланова њене 
породице, сарадника, пријатеља и људи значајних 
за нашу културу. Ово је уједно и књига о књизи, о 
реакцијама на Осећања, о мукама стваралаштва 
и издаваштва, о наличју славе и судбини жене 
писца. Она је, по речима уредника, по много чему 
и бела књига наших нарави. Необичну промоцију, 
у виду сценског приказа књиге, прати и пројекција 
вредног видео-аудио документарног материјала.

Уторак, 12. децембар, 19.00, Клуб Магистрала
Представљање нових књига 
КАРЛОСА ФУЕНТЕСА 
(11.11.1928, Панама – 15.5.2012, Мексико) 
на српском језику
Роман АХИЛ ИЛИ ГЕРИЛАЦ И УБИЦА 
у преводу Далибора Солдатића (Танеси, 
2017) и књига есеја ЗАКОПАНО ОГЛЕДАЛО. 
Размишљања о Шпанији и Америци у преводу 
Бојане Ковачевић Петровић и Ксеније Шуловић 
(Академска књига, 2017)
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Концерт, ТРОЈИЦА И МИЛОШ 
БРАНИСАВЉЕВИЋ КВИНТЕТ, 
Велика сала

Библиотека, КАКО ПИСАТИ 
СЕМИНАРСКЕ И ДИПЛОМСКЕ 
РАДОВЕ? Читаоница Е

Филмски програм , ДУГО 
И НЕТРЕМИЦЕ -  Примери 
из филма СЛИКА КОЈА 
НЕДОСТАЈЕ, Мала сала

Књижевност, Представљање 
нових књига КАРЛОСА 
ФУЕНТЕСА, Магистрала

 Концерт, ТРАГОМ СРПСКИХ 
СТРУНА, Велика сала      

Форум, ОВА МАШИНА УБИЈА 
ФАШИСТЕ, Мала сала  

Позориште, СВИРАЈ ТО 
ПОНОВО, СЕМ, Велика сала

  

Библиотека, ПРИПРЕМА 
POWER POINT ПРЕЗЕНТАЦИЈЕ, 
Читаоница Е

Мићунов ћошак, ПРВИ 
ТАЛАС БРИТАНСКОГ ПАНКА, 
Мала сала

Форум, НЕУСПЕХ КАО ВАШ 
СЛЕДЕЋИ УСПЕХ, Велика сала

АФЦ, АЛТЕРНАТИВЕ ФИЛМ/
ВИДЕО 2017

Изложба, АНИЦА ВУЧЕТИЋ, 
СА ДРУГЕ СТРАНЕ, Галерија

Изложба, СУБВЕРЗИЈИ НЕ 
ТРЕБА ВЕРОВАТИ, 
Велика галерија

Концерт, СКИЈАШ И ЈЕТИ, 
Доњи хол Велике сале

Позориште, ДВА МИРИСА 
РУЖЕ, Велика сала

Концерт, LASCIAR VIBRARE, 
Велика сала

Књижевност,  POST 
SCRIPTUM Лидије Николић, 
Мала сала

Позориште, КЊИГА ДРУГА, 
Велика сала

АФЦ, АЛТЕРНАТИВЕ ФИЛМ/
ВИДЕО 2017

Књижевност,  ПРОЛЕЋЕ 
СЕ НА ПУТ СПРЕМА Бојана 
Кривокапића, Магистрала

Мићунов ћошак, ЏОН ЛИДОН 
ПРОТИВ ЏОНИЈА РОТЕНА? 
Мала сала

Књижевност, ТАЈНИ 
САПУТНИЦИ – КЊИЖЕВНИ 
ЛИКОВИ ЏОЗЕФА КОНРАДА 
Наташе Тучев, Магистрала

Поп књижевност – 
ЈАДРАНКА СТОЈАКОВИЋ, 
Магистрала

Позориште, ТЕЛО - СЛИКА - 
ПРОСТОР, Велика сала

Изложба ИВАНА ВИДИЋ, MIO 
BLU, Галерија

Изложба књига, 
НАЈПРОДАВАНИЈЕ КЊИГЕ 
СВИХ ВРЕМЕНА, 
Хол Библиотеке

Филм, ПРОЈЕКАТ ФЛОРИДА, 
Велика сала

Филм, ВОЈНИЦИ. ПРИЧА ИЗ 
ФЕРЕНТАРИЈА, Велика сала

Форум, Радионица  
АСЕРТИВНОСТ, Сала на спрату

Филм, СНЕВАНИ СНЕГОВИ, 
Мала сала

АФЦ, АЛТЕРНАТИВЕ ФИЛМ/
ВИДЕО 2017

Филм, ПРОКЛЕТИ ПАС, 
Мала сала

Изложба, ВОЈКАН НОВОВИЋ, 
ЛУКА ЛАЗОВИЋ И ДАНИЛО 
ЈЕКНИЋ, Велика галерија       

Библиотека, ЕВОЛУЦИЈА 
КИНЕСКЕ МОДЕ И СТИЛ 
ОДЕВАЊА, Читаоница Е

Концерт, АКУД ШПАНАЦ, 
Велика сала

Филм, ДУХОВИ ИСМАИЛА, 
Велика сала

Филм, ЛАКИ, Велика сала

Позориште, ВЕСЕЛА 
ЦИРКУСИЈАДА, Велика слика

Форум, Радионица  
АСЕРТИВНОСТ, Сала на спрату

Филм, СНЕВАНИ СНЕГОВИ, 
Мала сала

АФЦ, АЛТЕРНАТИВЕ ФИЛМ/
ВИДЕО 2017

Изложба књига, СВАКА 
ПРИЧА ПРОНАЂЕ СВОГ 
ЧИТАОЦА, Хол Библиотеке

Форум, Радионица 
МЕДИТАЦИЈА У ПОКРЕТУ, 
Студио 26

Филм, ПРОКЛЕТИ ПАС, 
Мала сала

Форум, Радионица 
МЕДИТАЦИЈА У ПОКРЕТУ, 
Студио 26

Филм, HEPIEND, Мала сала

Филм, БЕЗ ЉУБАВИ, 
Мала сала

Позориште,  САЈБЕР НЕТ 
ПОРТРЕТ, Велика сала

Филм, СНЕВАНИ СНЕГОВИ, 
Мала сала

АФЦ, АЛТЕРНАТИВЕ ФИЛМ/
ВИДЕО 2017

Филм, ПРОКЛЕТИ ПАС, 
Мала сала
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форум #dksg 
децембар 2017.

Среда, 6. децембар, 19.00, Велика сала
Тим Причајмо о томе и ДКСГ вас позивају на 
трибину:
НЕУСПЕХ КАО ВАШ СЛЕДЕЋИ УСПЕХ

Интелигенција није у томе да не правимо грешке, 
већ да што пре увидимо како да их претворимо у 
нешто добро. Страх од грешке искуси већина људи у 
свом животу. Ако му се препустимо, има моћ да нас 
блокира и заустави даљи развој, уруши наше снове 
или нас држи у сталној зони комфора.
У сусрет Новој години, која нас традиционално 
подсећа на оно старо али и припрема за ново, 
припремили смо вам трибину са гостима који ће вам 
причати о својим грешкама, неуспесима и падовима. 
Шта је то што покреће људе на смеле кораке? Да ли 
било ко од нас може да оствари своје снове? Како 
доносити тешке одлуке? На који начин човек победи 
страх од грешке? Шта када направиш грешку свог 
живота?

Петак 8. и субота 9. децембар, 17.00, Сала за 
седнице
Радионица
АСЕРТИВНОСТ

Тренинг има за циљ да подстакне самопоуздање и 
пружи знања и вештине потребне за остваривање 
здравих међуљудских односа. Асертивност је став 
и начин понашања у било којој ситуацији у којој 
треба да изразите своја осећања, затражите оно 
што желите и кажете не када нешто не желите. 
Асертивна особа несметано изражава своје 
мишљење, осећања и уверења, на начин који 
је социјално адекватан и не угрожава права и 
вредности других. Асертивна порука изражава 
и описује особу, а изречена је без понижавања и 
деградирања другога. 

Водитељка радионице: Станика Костић, саветница 
у оквиру пројекта Причајмо о томе, психолог и 
РЕБТ психотерапеут под супервизијом

Пријаве су обавезне путем имејла: 
stanika.kostic@pricajmootome.rs

Уторак, 26. децембар, 19.00, Мала сала
Трибина 
ОВА МАШИНА УБИЈА ФАШИСТЕ

Антифашизам кроз филм је део пројекта Школа 
антифашизма/знањем против фашизма, који 
спроводи Савез антифашиста Србије. У овом 
издању Мићун Ристић ће поређати десетак видео 
инсерата и прича о музичарима који су се у оквиру 
различитих жанрова (блуз, џез, рок, нарочито панк...) 
и у различитим периодима, од четрдесетих година 
прошлог века до данас, супротстављали фашизму. 
Идеја је да после једночасовног излагања предавача 
отерамо у публику и заједно расправимо шта је 
шта и које тенденције воде удесно, ка фашизацији 
заједнице. 

Субота 16. и 23. децембар, 19.00, Студио 26
Радионица
МЕДИТАЦИЈА У ПОКРЕТУ

Модерна психологија и психотерапија се све више 
окрећу телу као неизоставном елементу разумевања 
човека и схватању да се психа и тело не могу 
посматрати као две засебне ствари. Тело и његов 
израз - покрет и плес, који су одвајкада познати као 
моћно средство личне трансформације, све више 
добијају на значају у психотерапијској пракси.

Ум има сталну потребу да чаврља, или је у прошлости 
или у будућности, и заборавља да бива присутан - у 
сада и овде. Да бисмо били присутни у сада и овде, 
морамо бити у бољем контакту са телом, јер тело је 
увек у садашњости. Тело кроз сензације непрестано 
шаље поруке о томе какво је наше тренутно стање и 
представља непревазиђени алат за бољи контакт са 
собом у свакодневном животу. 

Циљ радионице је да се кроз свесни покрет боље 
повежемо са собом у садашњем тренутку, да 
освестимо своје тело и вежбамо телесну свесност, 
али и да покушамо да утишамо ум и уђемо у стање 
дубоке унутрашње тишине. Први део часа је 
загревање. Следи део у коме се уз помоћ различитих 
техника повезујемо са собом. Након тога посвећујемо 
се истраживању свесног покрета, док истовремено 
тежимо да развијамо медитативно стање ума.

Радимо боси или у чарапама, у комотној одећи.

Пријаве на: vaylarea@gmail.com

Уторак, 5. децембар, 19.00
Клуб Магистрала
Предавање 
За брак, породицу и рађање
Предавач др Бојан Цакић са гостима
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РАДИОНИЦЕ
ИНФОРМАЦИОНА ПИСМЕНОСТ

Среда, 6. децембар, 18.00, Читаоница Е
ПРИПРЕМА POWER POINT ПРЕЗЕНТАЦИЈЕ

Предавач: Наташа Папић, библиотекарка

Направити добру презентацију која ће пратити 
предавање, пословни план или неко друго идејно 
решење, захтева одређена знања и вештине. Јасна, 
информативна, визуелно пријатна презентација 
нам може бити од велике користи да илуструјемо 
своје идеје, а лоша може бити веома штетна. 
На овој радионици ће бити речи о структури, 
најчешћим грешкама које се праве приликом израде 
презентације, о дизајну, употреби фонта, слике, 
мултимедијалних садржаја.

ИЗЛОЖБЕ КЊИГА У ХОЛУ 
БИБЛИОТЕКЕ

1-15. децембар 
НАЈПРОДАВАНИЈЕ КЊИГЕ СВИХ ВРЕМЕНА

Аутор изложбе: Растко Марковић

Куран, Библија, цитати Мао Цедунга су 
најтиражнија и најпродаванија дела свих времена. 
Ни лепа књижевност не заостаје за њима. Иако 
различита, настала у различитим историјским 
контекстима, написана на различитим језицима, 
ова дела поседују заједничку црту харизме и не 
престају да привлаче читаоце. Дон Кихот и Санчо 
Панса, Фродо и Сем из Господара прстенова, 
ликови из романа Ловац у житу и многи други, 
изнова могу да нас насмеју, растуже или натерају 
да се замислимо.

16-30. децембар
СВАКА ПРИЧА ПРОНАЂЕ СВОГ ЧИТАОЦА
Књижевни опус Моме Капора

Аутор изложбе: Растко Марковић

Да ли је Провинцијалац који је у младости радио 
Од седам до три у паузама писао Белешке једне 
Ане, а након тога исписивао Књигу жалби? Момо 
Капор, наш омиљени писац, којег смо радо читали 
на Ади, уз Фолиранте који су били са нама. Сећамо 
се Блокаде, Хронике изгубљеног града, Легенде о 
Табору. Док седимо на Зеленој чоји Монтенегра 
проучавајући Досије Шломовић, мислимо на Уну. 
Једино нас непревазиђени Капор може одвести у 
Елдорадо или нам објаснити нас саме кроз Водич 
о српском менталитету.

библиотека #dksg 
децембар 2017.

Уторак, 12. децембар, 18.00, Читаоница Е
КАКО ПИСАТИ СЕМИНАРСКЕ И ДИПЛОМСКЕ 
РАДОВЕ?

Предавач: др Невена Томић

Ово предавање обједињује знања и вештине које су 
полазници радионице стекли кроз претходне лекције: 
проналажење релевантних извора информација у 
базама података, коришћење електронских извора, 
евалуација информација, улога цитирања. Када 
све ово знамо спремни смо да отпочнемо писање 
рада. Поред сумирања претходних предавања и 
подсећања на кључне детаље, бићете у прилици и 
да научите нешто о избору теме за писање, структури 
рада, писању увода, закључка и сажетка, како се 
бирају кључне речи и још много тога што ће вам бити 
од велике користи у академском писању.

Пријавите се за радионице на: biblioteka@dksg.rs

Прозор Шангаја
Петак 22. децембра, 19.00, Читаоница Е
ЕВОЛУЦИЈА КИНЕСКЕ МОДЕ И СТИЛА ОДЕВАЊА

Традиционална кинеска одећа и одевни предмети 
настају са почетком кинеске цивилизације, 
задирући више од пет хиљада година уназад. Сваки 
историјски период Кине носи своја обележја, која 
се огледају у начину одевања, ношњи, материјалима 
од којих се шије одећа, па до најситнијих детаља 
који су украс или симбол неког времена.
Излагање ће бити праћено видео-пројекцијом.

Овом тематском вечери ће уједно бити обележено 
осам година успешног рада програма Прозор 
Шангаја.

Препоручује Соња Сајдл, библиотекарка
Ljubavologija / Bruno Šimleša. - Novi Sad : 
Psihopolis institut, 2016.

Бруно Шимлеша је објавио осам књига, од 
којих су Љубавологија и Школа живота међу 
најпродаванијим издањима у Хрватској. 
Излазећи из оквира социологије, аутор суверено 
анализира љубавне проблеме савременог човека, 
промишљајући њихове психолошке и филозофске 
аспекте и предлажући решења.
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ПАНОРАМА
8, 9, 10. децембар, у 18.00 и 20.00, Мала сала 
СНЕВАНИ СНЕГОВИ
р: Золтан Бичкеи
ул: Нандор Силађи, Микош Секељ, Фриђеш Ковач

Године 1680. у доба сневаних снегова након 
најезде Турака, у пустоши испражњене Бачке, нема 
нигде никога на више дана хода. Међу рушевним 
зидовима монументалне опустеле цркве која нема 
свода, појављују се Дугајлија, Хроми и Једнооки, 
који су се ослободили турског ропства. У потрази 
су за давно изгубљеном домајом. Како обновити 
несталу цивилизацију? Шта је заправо лични задатак 
преживелих? Када нема свода распад је неминован. 
Узалуд се појављују баштиник старих знања Старина и 
његова кћи, који покушавају деобом семенки за сетву 
да спасу заједницу од расипања.

22, 23, 24. децембар, у 18.00 и 20.00, Мала сала
ПРОКЛЕТИ ПАС *
р: Драган Пешикан
ул: Срђан Жика Тодоровић, Нина Сеничар
Србија, 2017, 88’

Обично ми бирамо пса, а некада и пас изабере нас… 
Избором једног пса, Александра, Јована и Марија 
долазе у сукоб са криминалном бандом коју предводи 
Сергеј, неумољиви нарко дилер. Александрина 
америчка лична карта и FBI пропусница њеног 
вереника доводе криминалце у забуну да је реч 
о међународној акцији, а како су и поткупљени 
полицајци на страни банде, ове три девојке немају 
избора и приморане су да узму ствари у своје руке…

улаз слободанулаз слободан          * Цена улазнице 200 дин  

Уторак, 12. децембар, 19.00, Мала сала
Циклус предавања

ДУГО И НЕТРЕМИЦЕ: 
ПОГЛЕД НА ЛИKОВЕ У 
ДОKУМЕНТАРНОМ ФИЛМУ - 3. део

Тема: На који начин се аутори документарних 
филмова довијају у ситуацијама када немају ни 
архивске снимке, ни ликове, а треба да дочарају 
неку причу без учешћа живих протагониста?

Аутор: Владимир Шојат, филмски аутор и продуцент

Вртоглави успех документарних филмова у последњој 
деценији огледа се у наглом повећању броја 
гледалаца, како у комерцијалним биоскопима тако и 
на специјализованим фестивалима. Нове околности 
отвориле су простор за промишљање и анализу 
елемената филмског израза у овој форми. Да ли 
предмети, биљке и животиње могу бити филмски 
ликови? Kако убедити злочинца да јавно говори о 
свом злочину иако му за тај злочин није суђено? Да 

ли ништа може да буде филмски јунак? Kо је заправо 
био Аиртон Сена? Kако снимити филм о илегалним 
емигрантима, а да их полиција не депортује после 
пројекције? Kако се рефлектују одлуке државних 
органа на локалне заједнице? Али и више од тога - 
на ком нивоу једна, широј јавности непозната прича, 
може добити универзалну вредност?

Серија од 12 предавања садржи пројекције примера 
из филмова, дискусију и сусрете са ауторима. 
Такође, овај циклус представља и скромни омаж 
Душану Стојановићу, нашем најзначајнијем филмском 
теоретичару.

Примери из филма 
СЛИКА КОЈА НЕДОСТАЈЕ
р: Рити Пан
Камбоџа, Француска, 2013, 92’

Кан, 2013, Селекција Известан поглед, прва награда

СНЕВАНИ СНЕГОВИ

ПРОКЛЕТИ ПАС

СЛИКА КОЈА НЕДОСТАЈЕ
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формалне субверзије филмских кодова зачете 
покретом Антифилм и филмовима Пансинија, 
Готовца и других, али и на почетке субверзије 
политичког система у филмовима Макавејева, 
Жилника, касније названим Црни талас. 

У оквиру фестивала биће приказане и ретроспективе 
субверзивних филмова Бојана Јовановића, Милоја 
Радаковића и Мирослава Бате Петровића, а Округли 
сто и Истраживачки форум ће бити места где ће 
се теоријски и историјски истражити субверзија 
у уметности филма. Публика ће имати прилику да 
види класична ремек-дела српског субверзивног 
играног филма: Рани радови Желимира Жилника, W.R. 
misterije organizma Душана Макавејева и Пластични 
Исус Лазара Стојановића, док ће Ретроспектива 
видео-радова Соње Савић, остварена у сарадњи 
са Галеријом Надежда Петровић из Чачка, бити 
иницијација за доделу награде са именом ове рано 
преминуле глумице.

Чланови жирија овогодишњих Алтернатива 
су Лордан Зафрановић, Хито Штејерл (Hito 
Steyerl) и Милош Миша Радивојевић. Жири ће 
одабрати највише десет филмова за Листу значајних 
остварења фестивала. Аутори чији филмови буду 
на Листи биће гости резиденцијалног програма 
Академског филмског центра (АФЦ), у оквиру кога ће 
моћи да реализују свој нови филм.

Лордан Зафрановић ће приказати своје аматерске 
филмове, док ће Милош Радивојевић представити 
свој Филм без речи, у коме Драган Николић у 26 
сцена, кроз перформанс, готово монодрамски води 
гледаоце кроз свој живот без иједне изговорене 
речи - потпуна субверзија игране структуре филма. 

Специјална гошћа фестивала биће чувена немачка 
уметница Хито Штејерл (Hito Steyerl), која ће 
представити своје филмове али и видео-рад How Not 
to be Seen. A Fucking Didactic Educational .MOV File (Како 
не бити виђен - ј..... дидактички едукативни филм), 
којим је представила Немачку на Бијеналу у Венецији 
и којим сугерише како и зашто постати невидљив у 
свету дигиталних слика високе резолуције.

Фестивал Алтернативе Филм/Видео представља 
најновије филмове којима аутори истражују 
границе филмског језика и визуелне експресије, 
представљајући своје личне, интимне светове које је 
могуће створити само иновативним могућностима 
нових дигиталних медија. 

Уз све то, улаз је слободан. 

академски филмски центар #dksg 
децембар 2017.

Лидон не воли тачке. Мисли се мењају и иза њих би 
требало да стоје три тачке. Многи панк слогани бачени 
су у публику да их она доврши. Онај најпознатији - 
Нема будућности, Џони је наставио у ТВ интервјуу - 
ако је сам не створиш. Други су га доживели као објаву 
краја утопијског мишљења о измени света. Слоган 
Рок је мртав на свој начин су продужили построкери. 

Наступ Секс пистолса у јануару ‘78. 
Ротен је окончао питањем: Јесте ли 
се икад осетили превареним? С тим 
речима је група отишла у историју, а 
Џон је кроз неколико месеци изронио 
с новом, под својим правим именом и 
без антиарт става. Public Image Limited 
су замишљени као мултимедијска 
корпорација, која ће сама креирати 
и свој имиџ и звук, различит и од 
панкерског и од рокерског. Задржали 
су антиинституционализам и правило 
да нема правила, а направили искорак 
у музичку иновацију. Већ првом плочом 
су продрмали експериментаторски 
свет, а друга - Metal Box - и данас 
стоји као једно од оних преломних и 
истинских ремек-дела. Каснији албуми, 

без двојице креативаца какви су Џа Вобл и Кит Левин, 
нису били тако моћни, али и на њима има шта да 
се пробере. Лидон је снимао и соло, глумио, био 
домаћин ТВ емисија, писао књиге и одавно заслужио 
да га третирају као национално благо. Ипак, када му 
слично признање ода краљица то је мало иритантно, 
колико год да је цинизам део приче о њему. 

мићунов ћошак  #dksg
децембар 2017.

Малколм Мекларен је део 1975. провео у Њујорку и 
пар недеља био менаџер New York Dolls-а. За последњи 
концерт обукао их је у црвену кожу, а опет је Ричард 
Хел из Television-a, тада предгрупе, био визуелно 
упечатљивији у поцепаној мајици учвршћеној 
зихернадлом. Мекларен је по повратку у Лондон 
отворио бутик Sex и формирао нову групу. Какве год 
планове да је имао за њих пали су у воду 
када је за микрофон стао Џони Ротен. 
Његов став, глас и текстови покренули су 
контракултурну експлозију чији одјеци 
трају и данас. Увезен из Америке, панк 
је на британском тлу добио другачији, 
изразитије класни карактер. Постао је 
позив махом незапосленој омладини из 
нижих слојева да пљуне на правила игре 
друштва. Анархични Sex Pistols су добили 
противтежу у The Clash, једнако жестоким 
а конструктивним. Уместо редукције (на 
3 акорда и оно најбитније), The Clash су 
изградили синтетички приступ и панк 
повезали, између осталог, и са реге 
звуком и духом, а то беше добар спој и 
за The Ruts, The Slits. Као никад раније у 
року, жене (Polystirene, Siouxsie, Nina) су 
зазузеле места у првим редовима. The Buzzcocks су у 
буку унели мелодију и покренули децентрализацију. 
Манчестер је постао једно од нових средишта. Већ 
крајем ‘77. панк је постао део индустрије, музичке и 
модне. Ручно цепане мајице и златне зихернадле су 
продаване за велики новац. Свако ради свој посао, 
а наш је да оживимо бар део духа и енергије панк 
првобораца.

Алтернативе Филм/Видео од 13. до 17. децембра

Под слоганом Алтернативни филм као субверзивна 
уметност, Фестивал новог филма и видеа 
Алтернативе Филм/Видео биће одржан од 13. до 
17. децембра. Основан као југословенски фестивал 
експерименталног филма, Алтернативе су данас 
интернационалне, са тежиштем на регионалном 
повезивању аутора који истражују и иновирају филмски 
језик. Ове године фестивал слави 35 година постојања. 
Тема овогодишњег издања - Алтернативни филм као 
субверзивна уметност - прилика је да се ревалоризују 
филмови који су својом естетиком, али и садржајем, 
рушили устаљене филмске кодове. 

Првог дана фестивала, у среду 13. децембра, у Малој сали 
у 17 часова биће приказана ретроспектива Субверзија у 
YU филму, за коју је филмове изабрао Слободан Шијан, а 
у 19.15 у Малој галерији биће отворена изложба видео-
инсталација С друге стране, ауторке Анице Вучетић. У 
Великој галерији у 19.45 часова биће отворена изложба 
Субверзији не треба веровати, чији су аутори 
Мириам де Росе и Грег де Кјур (Miriam de Rosa, Greg de 
Cuir Jr). Након тога следи званично отварање фестивала, 
у 20.15 часова у Великој сали, када ће бити приказан 
најновији кратки експериментални филм Милча 
Манчевског The End of Time, снимљен на Куби.

Поред такмичарског, Алтернативе ће понудити 
публици и богат пратећи програм. Ретроспектива 
Субверзија у YU филму указаће на корене радикалне 
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SAJSI MC, фото Душица Стојановић

Предавање Научна анализа снова и њихов значај, фото Душица Стојановић

Разговор о књизи Књига о Камију: поетика мере, фото Душица Стојановић

Свечана академија поводом Међународног     дана студената, фото Јован Недељков

Промоција књиге Квалитетне ТВ серије  у УК Пароброд, фото Душица Стојановић
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