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Дуо AristoS
Петак 8. 2. у 20:00, Велика сала

Овај дуо, флауте и гитаре, намењен је љубитељима 
топлог камерног звука. Звучна боја кретаће се 
од аутентичних ритмова шпанске музике, па до 
аргентинског танга. На програму дела Астора 
Пјацоле, Еугена Бозе, Џона Дуартеа. Дуо чине: Ивана 
Ива Угричић - флаута и Огњен Грчак - гитара.

WORDLY SAVAGES 
(Велика Британија)
Понедељак 11. 2. у 20:00, Велика сала

Бенд се тренутно налази у Србији где ради на свом 
четвртом албуму под називом MARCH TOWARDS 
THE MADNESS. Њихова музика веома је енергична, 
покретачка, помало сирова, веома пријемчива. 
Квалитетан спој панк музике са фолклорним звуком 
из различитих делова света, гарантује добру музичку 
забаву. Како сами за себе кажу: „Заразна фолк-
панк енергија са етно музичким садржајем. Дивља 
музика са јаком поруком у борби против досадне 
свакодневнице.“. Овај транскултурални музички 
пројекат започео је Ерик Мут 2008. године. Са преко 
осамдесет и пет наступа широм Велике Британије, 
укључујући и појављивање на неколико престижних 
фестивала, попут Secret Garden, Bestival, Sunrise, бенд 
гарантује добру забаву публици Студењака.

AL’ JAZZIRA ПРЕДСТАВЉА: MODERN JAZZ QUARTET 
Уторак 12. 2. у 20:00, Студио 26
Говори: Мићун Ристић
 
Кажу да је познати милионер улазио у тржни центар 
са питањем: „Шта имате за мене, човека који већ има 
све?“. Једном му је духовити продавац одговорио: 
„Завист, господине, само завист.“. Великанима из 
MJQ-a својевремено су неке колеге замерале 
недостатак виталности, односно да њиховој музици 
фали више свинга. Чини се да се ту радило о 
зависти, јер је квартет имао све: добре композиције, 
изузетне аранжмане, скоро телепатско разумевање, 
рафинираност, елеганцију и класу. О свингу и 
виталности да се и не говори. Данас је јасно да су од 
свих који су мешали џез и класичну музику MJQ били 
најбољи.

КАЛ
Четвртак 14. 2. у 20:00, Велика сала

КАЛ је урбани ромски бенд из предграђа 
Београда. Музички стил који је овај бенд 
креирао  западни критичари су назвали 

рок н рома, и то свакако најбоље осликава њихову 
музику. Од 2006. године, када су отпочели своју 
каријеру, до сада, у иностранству су одсвирали 
преко четиристотине концерата. Наступали су на 
најзначајнијим домаћим, европским и светским 
фестивалима и постигли завидну европску каријеру. 
Довољно је рећи да су свирали на фестивалима 
попут Roskildea у Данској, Fuzion фестивал у Берлину, 
Pepsi Sziget фестивал у Будимпешти као и на домаћем 
EXIT фестивалу. На престижној World Music Chart 
Europe са оба албума заузели су прва места и иза 

Дуо AristoS

Wordly Savages 

Modern Jazz Quartet 

улаз слободан
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ПЕРКУСИОНИСТИЧКА РАДИОНИЦА
РИТАМ СТУДЕНТСКОГ ГРАДА 

Радионица за удараљке намењана је студентима 
који су заинтересовани за бављење музиком и 
овладавањем вештином свирања на удараљкама. 
Због наглешеног ритма и популарности 
ударачких инструмената радионици се могу 
придружити сви они који желе да на креативан 
и релаксирајући начин проведу своје слободно 
време. Перкусионистичка  радионица - РИТАМ 
СТУДЕНТСКОГ ГРАДА  једна је од активности 
квалитетног мотивисања становника Студентског 
града ка окретању правим музичким вредностима. 
Сви заинтерсовани за учешће у радионици могу се 
пријавити код музичког уредника ДКСГ-а Милана 
Ђурђевића. Радионицу води Александар Андрејевић, 
тимпаниста Симфонијског оркестра РТС-а. 

себе оставили бендове попут: Gotan Project, Natasha 
Atlas, Ojos de Bruho. На истоименој листи 2006. године 
били су трећи на годишњем нивоу што ниједном 
бенду са ових простора није пошло за руком.
Стоп трговини људима!

Квартет DIANA
Уторак 19. 2. у 20:00, Велика сала

Концерт ће бити посвећен популарним 
композицијама савремене уметничке музике. 
Публика ће бити у прилици да чује дела Гершвина, 
Бернштајна, Кабалевског, Римског-Корсаковог, 
Рахмањинова, Џона Вилијамса, Скорика у 
аранжманима за соло клавир, клавир четвороручно, 
глас и клавир, виолину и клавир. Квартет чине: Диана 
Јовановић - клавир, Горан Узелац - виолина, Оливера 
Тичевић - сопран, Ана Стефановић - клавир. 

БАС и СТЕГА
Петак 22. 2. у 20:00, Велика сала

Бенд је настао у 2011. години. Након непуних 
годину дана освајају Србију победивши на два 
велика фестивала: Зајечарска гитаријада и Шумадија 
демо фест. Назив састава Бас и Стега настао је као 
комбинација почетних слогова чланова састава Ба 
(Бата), Си (Синиша), Сте (Стева), Га (Гале). Музика 
коју овај састав изводи углавном је инструментална, 
базирана на остинантном ритму, са разиграном 
деоницом бас гитаре, а на коју се наслојава 
колористична, па помало и психоделична деоница 
соло гитаре. Њихов звук може се описати као фузија 
неколико праваца: даба, фанка и пост рока.
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Београдско драмско позориште
Сања Домазет:
МЕСЕЦ У ПЛАМЕНУ* 
Играју: Зорана Бећић, 
Ђурђија Цветић, Милош Пјевач
Режија: Стефан Саблић
Уторак 12. 2. у 20:00, Велика сала

Милена Павловић Барили је била веома интригантна 
личност, неухватљива, мистична и зачудна. Њен 
живот и дела спајају се у чудесном, уметничком 
лудилу. Била је префињена уметница са огромном 
енергијом ствараоца и морала је да има судбину 
сличних који су се овде родили.  
Реч редитеља

Студио нови театар
ЧИКАГО*
Мјузикл
Играју: Ања Ђуричин/Бојана Симић; 
Марија Јаношевић/Dalia Cox, Даниела Тодоровић/
Андреј Острошки, Ирина Муришић, Сања Мимић/
Јана Поповић, Ивана Ракић, Јана Поповић, Марко 
Пилиповић/Андреј Острошки, 
Александар Мраовић,  Дражен Хорватић
Уметнички дизајн и режија: Žan-Batist Demarinji
Среда 13. 2. у 20:00, Велика сала

Свима је познат мјузикл Чикаго, захваљујући, у 
најмању руку, његовој филмској адаптацији. Међутим, 
ова верзија Чикага битно одступа од бродвејске 
верзије, фокусирајући се на аспекат представе који 
су аутори нагласили у њеном поднаслову: „музички 
водвиљ“. Кроз ову димензију, враћамо се у ране дане 
Бродвеја. Према томе, у нашој верзији мјузикла нема 
озбиљнијих сценских ефеката. Уместо тога, одлучили 
смо да се усмеримо првенствено на глумце. Као што 
би се рекло за акробате, наши глумци наступају „без 

мреже“. Огољеност простора не даје им прилику 
да сакрију своје грешке: сурова светла позорнице 
уперена су само у њих и они су главни фокус наше 
пажње. На сцени се дају у потпуности, а на вама је да 
судите о њиховом талент.

Џералд арт студио вам представља
Stand up
НА РУБУ ЕВРОПЕ
Жељко Перван
Петак 15.2. у 20:00, Велика сала

Жељко Перван, комплетан је  аутор Stand up 
комедије НА ИВИЦИ ЕВРОПЕ у продукцији Џералд  
К. Стар-а. До сада је одиграно 20 представа у 
Словенији, 40 у Босни и Херцеговини и 200 у 
Хрватској... Допуњена представа игра се у ДКСГ.

Студенти Студентског града III, Србија за младе, 
вам представљају
ДР ИДИОТ
Играју: Љуба Станковић, Дејан Петошевић
Адаптација и режија:  Љуба Станковић, 
Дејан Петошевић 
Понедељак 18. 2. у 20:00, Велика сала

Представа рађена по мотивима дела »Међуигре« 
Музе Павлове, је комедија која говори о сукобу и 
разлици између човека из села и човека из града. 
Оригинално време дешавања радње је у Русији 19. 
века, с тим што је, у овом случају, она транспонована 
у садашње време, у Србији.
Кроз различите ситуације... и на комичан начин, 
дотичући многобројне животне и/или табу теме, 
доктор и пацијент креирају специфичан однос јако 
занимљив за публику. 
Заплет се дешава када пацијент одлучи да добије 
уверење да није идиот...

* цена улазнице 200 дин

Чикаго

Др Идиот

Кир Јања

фебруар 2013 позориште
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Народно позориште у Београду
Јован Стерија Поповић:
КИР ЈАЊА*
Играју: Предраг Ејдус, Нада Блам, Милена Ђорђевић, 
Лепомир Ивковић, Предраг Милетић,
Срба Милин, Милан Шавија
Режија: Егон Савин
Среда 20. 2. у 20:00, Велика сала

Кад год редитељ не режира Стерију, чини ми се да 
чини неправду, јер његове комаде треба радити зато 
што је он наш Шекспир и наш Молијер. Национални 
театар морао би стално да има на свом репертоару 
бар једно Стеријино дело.                                                            
Реч редитеља 

АУДИЦИЈА
Студија глуме  „Четврти зид“
Субота 9. 2. у 17:00, Мала сала

Отворено позориште Дома културе „Студентски град 
& Студио глуме „Четврти зид“, организују аудицију за 
пријем нових чланова.
Припремити:
Монолог или рецитацију по избору
Две имитације
Информације: 011/2691-442

РАДИОНИЦА СТУДИЈА ГЛУМЕ: „ЧЕТВРТИ ЗИД“
Студио воде:
Немања Савковић, редитељ и наставник глуме
Срђан Карановић, глумац и наставник глуме
Александра Вељковић, глумица и наставник 
сценског покрета

Велика сала, субота/недеља 11:00-16:00 
Студио глуме „Четврти зид” основан је 2001. године. 
Делатност Студија обухвата глумачку едукацију 
полазника и припрему одговарајућих сценских 
програма. За протеклих једанаест 
сезона 185 чланова Студија учествовало је у 
извођењу 15 јавних часова и 9 драмских представа. 
Универзитетске студије глуме досад је уписало 28 
чланова Студија.

ПОЗОРИШТЕ СЕНКИ 
НУЛТА ДИМЕНЗИЈА

Пролаз / Велика сала
Понедељком од 14:30 до 18:30 
Четвртком од 16 до 18 
Београдска уметничка 
радионица БУРА
Ауторка и водитељка радионице 
Драгана Николетић

НОВИ СТУДИО
Радионица савременог плеса

Студио 26 / Велика сала
понедељак / среда 15:00 - 17:00
Водитељка и ауторка радионице: 
Сања Цвркотић
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ИВАНА РАНИСАВЉЕВИЋ, ОСВЕЋЕЊЕ
Галерија, од  5. до 18. 2.
Отварање у уторак 5. 2. у 19.00

Пројекат Освећење обухвата серију перформанса, 
тачније ходања и плесног извођења унутар 
напуштених и руинираних хала, некадашњег 
индустријског постројења. Уметница својим 
кретањем и лутањем кроз ове огромне хале 
успоставља посебан однос са самим духом 
простора. Перформанси су забележени у виду серије 
фотографија и видео-рада.

Ивана Ранисављевић је дипломирала на сликарском 
одсеку Факултета ликовних уметности у Београду 
2011. године у класи проф. Јована Сивачког. Поред 
традиционалних, класичних ликовних уметности 
(сликарства, графике), поље њеног интересовања 
представљају и нови медији уметности 
(мултимедијална уметност, перформанс, body-art, 
видео-рад, просторне инсталације и др.).

ИЗЛОЖБА РАДОВА НАСТАЛИХ НА 
РАДИОНИЦИ ОСЛИКАНОГ СТИХА У ОКВИРУ 
ПРОЈЕКТА ПРОШИРЕНА КЊИГА -  КОРАК 
ДАЉЕ, сарадња са издавачком кућом Корнет
Велика галерија, до 9. 2. 

На Радионици Осликаног стиха настале су 
илустрације песама из издања фестивала Песничење, 
али су учесници искористили и слободу да напишу 
сопствену песму и илуструју је или да осликају 
стих, реч и ситуацију која је за њих поетична. 
Неке од најбољих илустрација техником сито 
штампе отиснути су на мајицама и другим одевним 
предметима који су учесници и посетиоци донели. 

Проширена селекција илустрација одштампана је 
на мајицама и у дигиталној форми. На изложби је 
представљено све што је настало на радионици, 
као и два издања: нова књижица са илустрацијама 
песама са фестивала Песничење и каталог изложбе, 
који обједињује  и документује све радове и догађаје 
са радионице.

БРАНКО МИЛАНОВИЋ И МАРКО СТАНКОВИЋ, 
ЗАПРЕМИНЕ
Велика галерија, од 14. 2. до 9. 3. 
Отварање у четвртак 14. 2. у 18.00

На изложби Запремине представљени су објекти 
и скулптуре, које повезује карактеристичан 
естетски сензибилитет, а истовремено је присутна 
индивидуална различитост у одабиру мотива као 
и материјала у продукцији радова. Екструдиране 
амбалаже Бранка Милановића, препознатљиве 
из свакодневног живота пружају могућност 
посматрања из различитих  пројекција. У својим 
скулптурама и објектима Марко Станковић тражи 
паралелу између различитих система и заједница, 
природних система и индустриских скоплова . 
Изложба кроз вајарска дела даје особену рефлексију 
о савременом животу.

Бранко Милановић је завршио Факултет 
примењених уметности у Београду 2009. године, 
на одсеку примењено вајарство у класи проф. 
Зорице Јанковић. Ради као асистент на Академији 
ликовних умјетности у Требињу од 2012. године. 
Марко Станковић је завршио Факултет примењених 
уметности у Београду 2010. године, на одсеку 
примењено вајарство у класи проф. Мирољуба 
Стаменковића.

фебруар 2013 ликовни програм

Ивана Ранисављевић

Марко Станковић

Никола Ђурић

улаз слободан
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Академиском кино клубу од 1969. до 1975. године, а 
тренутно ради као уредник Архива алтернативног 
филма Дома културе Студентски град. Као сниматељ 
је деловао на неколико београдских телевизија.

ШКОЛА ЗА ФОТОГРАФИЈУ - ФОТОГРАФИЈА КАО 
СРЕДСТВО КОМУНИКАЦИЈЕ
Студио 27
Средом од 20:00 до 23:00
Радионицу води: Бранко Сујић
Асистент: Драган Вилдовић

ЛИКОВНА КРЕАТИВНА РАДИОНИЦА 
ЗА МЛАЂИ УЗРАСТ
Доњи хол Велике сале
Суботом од 11:00 до 13:00 и од 13:00 до 15:00         
Недељом: од 11:00 до 13:00
Аутор програма: Јелена Трајковић
Радионицу води: Биљана Стаменић
Информације на телефон: 011 2691 442

НИКОЛА ЂУРИЋ, фотографије, филмови
Галерија, од 20. 2. до 2. 3.
Отварање у среду 20. 2. у 19.00 

Моја прва замишљена изложба од пре четрдесетак 
година овде названа Рани радови, престављена 
је малим делом тада изведених радова. Основна 
идеја била је фотографија која излази из своје две 
димензије. Изложба никад није комплетирана и сада 
је први пут јавно приказана. 

Моја последња изложба, за сада, представља избор 
фотографија снимљених у последњих десет година, 
односно, после рата. Тематски је ограничена на 
пејсаже,  а главни мотиви су са Скадарског језера и 
Дурмитора. Фотографије су аналогне и све настале 
класичним поступком ФИЛМ – ФОТОАПАРАТ- 
ЛАБАРАТОРИЈА – ФОТОПАПИР. Једина интервенција је 
код снимања. 

Никола Ђурић је дипломирао камеру на Факултету 
Драмских уметности у Београду. Радио је у 
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Ласло Блашковић

Тони Морисон

Амос Оз

улаз слободан

РОК ПЕСНИЦИ - LEONARD COHEN II део
Четвртак 7.2. у 20:00, Мала сала 
Припрема и води Мићун Ристић

После нервног слома крајем седамдесетих, и дугог 
лечења, Коен се помолио; петогодишње ћутање 
окончао је Књигом милости. Онда је с I’m your man 
постао поп звезда. На The Future се обрачунавао 
с друштвом будућности, из кога се повукао у зен 
манастир. Два спиритуална албума и Књига чежње 
сабирају увиде с ове духовне потраге. Помиреност 
са животом и самим собом дала је нову боју 
Леонардовој музици и поезији.

ЖИРИ НИНОВЕ НАГРАДЕ
Уторак 12.2. у 20:00, Мала сала 
Учествују: Васа Павковић, Љиљана Шоп, 
Владислава Гордић Петковић, Милета Аћимовић 
Ивков и Мића Вујчић

“Жири у саставу В. Павковић, Љ. Шоп, В. Гордић 
Петковић, М. Аћимовић Ивков и М.Вујчић, на 
завршној седници, одржаној 14.1.2013. одлучио је 
да НИН-ову награду критике за најбољи роман на 
српском језику, објављен у 2012. додели Александру 
Гаталици за роман Велики рат, у издању Моно и 
Мањане.” Не само о овом делу него о целокупној 
књижевној продукцији у прошлој години говориће 
наши гости, чланови жирија за НИН-ову награду, 
најпрестижнију домаћу награду за књижевност.

Савремена домаћа проза
ЛАСЛО БЛАШКОВИЋ представља роман 
ПОСМРТНА МАСКА
Четвртак 14.2. у 20:00, Мала сала 
Уествују: Гојко Божовић, Теофил Панчић и 
Ласло Блашковић

Нови роман једног од водећих српских писаца 
је савремени пикарски роман. Полазећи од 
Новог Сада као тачке којој се стално враћа, 
јунак, као модерни номад у Немачкој, Аустрији, 
Словенији, Италији и САД покушава да препозна 
и исприповеда најузбудљивија искуства модерног 
света и свог живота (...) Узбудљива прича, аутентична 
егзистенцијална снага приповедања, луцидни увиди 
и језичка атрактивност. 

www.arhipelag.rs 

Ласло Блашковић (Нови Сад, 1966), песник, 
романсијер, приповедач и есејиста, био је уредник 
у Књижевнoj заједници Новог Сада, новосадском 
Културном центру, часопису Поља, едицији Прва 
књига Матице српске. Добитник је награде Борислав 
Пекић за Мадонин накит, који је 2008. у оквиру 
пројекта Сто словенских романа уврштен у десет 
најбољих српских романа после пада Берлинског 
зида. Члан је Српског ПЕН центра и учесник домаћих 
и европских књижевних сусрета. Поред поменутих 
дела, ту су: Турнир грбаваца, Адамова јабучица, 
Мртва природа са сатом, Свадбени марш, Прича 
о малаксалости, поетска проза Имењак, есеји 
Крај цитата, као и збирке песама. Превођен је на 
енглески, француски, немачки, мађарски, пољски, 
румунски, словачки, украјински, македонски, 
бугарски и словеначки језик.
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Две емисије Телевизије Београд у којима 
је гост писац Бранко Ћопић
ТРЕЗОР у ДКСГ - БРАНКО ЋОПИЋ 
Четвртак 21.2. у 19:00, Мала сала 

Уводне речи: Илди Ивањи и Тома Курузовић

БАШТА СЉЕЗОВЕ БОЈЕ - из серије Знање имање. 
Бранко Ћопић, заједно с мајком и сестром, сећа 
се детињства. Деца из Основне школе у Хашанима 
говоре шта знају о славном суграђанину.// Редитељ 
Зоран Предић, уредник Косара Балабановић / 
Произведено 1972, Образовна редакција/ траје 29.48
БРАНКО ЋОПИЋ, делови, Дијапазон - Иако је тврдио 
да не познаје музику, у разговору с Илди Ивањи 
видимо да је музика у Ћопићевом животу имала 
значајну улогу. У документацији ТВ Београд нађен 
је само разговор, без музичких инсерата, али је 
занимљив музички избор књижевника, из кога 
издвајамо последњу, једину сачувану, композицију 
у емисији, Марш на Дрину. // Учесници: Бранко 
Ћопић, Илди Ивањи / Аутор и уредник Илди Ивањи, 
сниматељ Тибор Звезданић, редитељ Мирјана 
Самарџић / Произведено 1969, Редакција музичког 
програма, уредник Слободан Хабић/ траје 23.35

Савремена светска проза - НОБЕЛОВЦИ
ТОНИ МОРИСОН
Уторак 26.2. у 20:00, Мала сала 
Учествују: Александар Јерков и Дијана Радиновић

Америчка књижевница Тони Морисон (1931) једна је 
од најзначајнијих стваралаца данашњице, добитница 
Нобелове и Пулицерове награде. Написала је десет 
романа, од којих су најпознатији Вољена и Песма 
Соломонова. Била је дугогодишњи уредник чувене 

издавачке куће Random House и заслужна је за 
промовисање црначке литературе. Била је професор 
на чувеним универзитетима као што су Јејл и 
Принстон, на коме и данас предаје. Представићемо 
њено целокупно дело, с посебним освртом на два 
романа која је прошле године објавила Лагуна, Дом 
и Милосрђе, као и на прва два романа која су се код 
нас појавила у издању Платоа, Jazz и Љубав. 

САВРЕМЕНЕ КЊИЖЕВНОСТИ БЛИСКОГ И 
ДАЛЕКОГ ИСТОКА - ИЗРАЕЛСКИ РОМАН ДАНАС
Четвртак 28.2. у 20:00, Мала сала 
Приређује и води Мирољуб Стојановић

Јеврејски креативни геније, када је о књижевности 
реч, обележио је многе велике националне 
књижевности и постао део светске баштине. 
Парадоксално, у новије доба он је најмање познат 
на израелском примеру. Иако у Израелу живи Амос 
Оз, један од несумњиво највећих писаца данашњице, 
а имена Едгара Керета, Зурије Шалев, Аврахама 
Јехошуе светски су призната, стиче се утисак да 
се о израелској књижевној сцени у нас мало зна. 
Сврха овог предавања је да нас упозна с претечама 
израелског модерног романа, кључним ауторима, 
темама, политичким ангажманом водећих израелских 
интелектуалаца и интеракцијом израелског романа 
и филма.
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Досије Земун

О посебним противтерористичким снагама и 
дејствима државе

улаз слободан

Економске теме
ПЕРСПЕКТИВЕ ПРИЛИВА СТРАНОГ КАПИТАЛА У 
СРБИЈУ
Кина – Русија – Азарбејџан – Саудијска Арабија – 
Европска унија – ММФ – Светска банка
Понедељак 4. 2. у 19:00, Мала сала
Говоре: Ивица Стојановић и Наташа Богавац 
Цветковић

Где се све задужје Србија? Када, како, колико и 
под којим условима држава позајмљује страна 
финансијска средства? Како изгледа структура 
српског дуга према иностранству и који су главни 
субјекти, заправо, највећи дужници. Србија се најзад 
окренула геоекономски све снажнијим источним 
земљма. Акценти финансијске моћи се полако 
померају ка истоку и пацифичком региону, па се 
земље попут Кине и Русије, појављују као моћни 
и инвеститори и кредитори. Промене у светским 
финанисијима у кризном амбијенту захтевају помно 
праћење и неопходне анализе стања и перспектива 
задуживања. 

Теолошке теме
АНЂЕЛИ
Концепција анђела у монотеизму
Среда 6. 2. у 19:00, Студио 26
Говори Жељко Познановић

Поплава књига у new age учењима о анђелима и 
ко су за разлику од тога анђели у монотеистичким 
религијама исламу хришћанству и јудаизму. Да ли 
у овим верским учењима изворно постоје учењe о 
палим анђелима и паду првих људи? Како се анђели 
и уопште духовна бића испољавају у нашем животу? 
Да ли се ради о енергијама или личним бићима? 
Објашњавање духовних појава помоћу деловања 
духовних бића, а не техничких манипулација. 
(Жељко Познановић)

Економске теме
СЛОМ ДОЛАЗИ
У ВРТЛОГУ ФИНАНСИЈСКЕ И ЕКОМСКЕ КРИЗЕ
Представљање књиге Слободана Комазеца
Понедељак 11. 2. у 19:00, Мала сала 
Учествују: Млађан Ковачевић, Јован Душанић и аутор

Истина о стварном стању привреде и друштва мора 
се изрећи до краја. Ово је један од покушаја у том 
правцу да би се остварио пут за дубоке истинске 
реформе привреде и друштва. Систем који генерише 
перманентну кризу и разарање националне 
економије и друштва, мора се напустити, заменити 
новим, ефикаснијим и праведнијим. Коперникански 
заокрет је нужан уз имплементацију доктрине 
развоја, активирањем сопствених фактора развоја, 
а не искључивим ослањањем на страни капитал. 
(Слободан Комазец)

Филозофске теме
КАМИКАЗЕ - ТРЕШЊИНИ ЦВЕТОВИ ИЗЛАЗЕЋЕГ 
СУНЦА 
Среда 13. 2. у 19:00, Студио 26 
Говори Радмило Кошутић

Симболика трешњиних цветова прожела је древну 
јапанску религију и митологију. Трешњини цветови 
су били симболи чистоте, оданости и храбрости. 
Тако је овај цвет постао синоним за древне храбре 
ратнике (самураје) који су у сваком тренутку 
били спремни да положе живот за господара и 
отаџбину. И управо су стил живота (бушидо) ових 
неустрашивих ратника и религијски синкретизам 
извршили пресудан утицај на камиказе, јапанске 
пилоте самоубице. 
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Политиколошке теме
Представљање књиге Петра Матића
РЕДИЗАЈНИРАЊЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ
Раст и развој идеја и праксе локалне самоуправе
Понедељак 18. 2. у 19:00, Студио 26 
Говоре: Мијат Дамјановић, Милан Јовановић и аутор

Локална самоуправа и последице одређених 
институционалних решења у тој области, како на 
политички систем, тако и на друштво, заузимају једно 
од централних места у актуелним политиколошким 
студијама и студијама сродних друштвених наука. 
Питања децентрализације и модернизације локалне 
самоуправе, њено редизајнирање и усклађивање 
са демократским постулатима и вредностима од 
посебног је значаја за транзиционе политичке 
системе у које се, свакако, убраја и Србија. (Петар 
Матић)

Урбане теме
ДОСИЈЕ ЗЕМУН
Прилог савремене историје Земуна
„Хроника за Земун“
Среда 20. 2. у 19:00, Студио 26 
Говоре: Бранко Најдхолд, Љиљана Зоркић и Драган 
Стојковић

Током пуних пет година,  у 92 броја, у „Хроници“ је 
објављен велики број текстова у којима је забележен 
живот у Земуну из свих могућих углова. Избор из 
текстова у овој књизи је само мали део разноврсне 
грађе за реконструкцију историјског периода 
који није само формално раскршће између два 
миленијума. (Драган Стојковић)

Политиколошке теме
„ЗАПАДНИ БАЛКАН“
Научна критика неутемељеног географског појма
Понедељак 25. 2. у 19:00, Мала сала 
Говори Миломир Степић

Очигледно је да нешто није у реду са формулом 
„Западни Балкан“. Не значи и не звучи добро. 
Поремећај смисла и значења није, међутим, 
лоциран искључиво на простору који је географски, 
геополитички, историјски и семанатички омеђен 
унутрашњим границама Балкана. Проблем је, 
свакако, шири, или опсежнији, не зато да бисмо се 
заклонили иза алибија комплексности феномена, 
него стога што је одиста реч о појавном проблему. 
Јер, ма како и колико изгледало саморазумљиво, 
проблематична су оба дела синтагме, и именица 
Запад, тј. придев западни и Балкан. 

Наука о безбедности
О ПОСЕБНИМ ПРОТИВТЕРОРИСТИЧКИМ 
СНАГАМА И ДЕЈСТВИМА ДРЖАВЕ
Среда 27. 2. у 19:00, Студио 26 
Говори Слободан Томић

Повратак теорији је са знаком питања из простог 
разлога: у тзв. науци о безбедности постоје начела, 
принципи, законитости, прегршт теоријских 
ставова, али теорија није дефинисана или боље 
речено није омеђена, као  ни остали конституенси 
који би је чинили науком. Једно је сигурно: 
противтерористичке снаге су саставни део снага 
безбедности сваке модерне државе. Питања која 
расправљамо односе се на њихову посебност! 
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 *цена улазнице 120 дин / * *цена улазнице 150 дин

ПАНОРАМА

АРТИЉЕРО*
Петак 1, субота 2, недеља 3. 2. у 19:00, Мала сала 
р: Срђан Анђелић
ул: Небојша Глоговац, Јован Коларић

Мали је одрастао уз приче о успесима Црвене 
Звезде, а да сам никада није окусио радост велике 
победе. Недостаје му неко на кога би се угледао. 
Упознаје Ану, којој на посебан начин светлуцају очи. 
Ана од живота очекује значајан догађај, али се све 
увек претвори у рутину. За догађај је задужен Мали. 
У поверењу јој открива план повратка Немање 
Видића у Звезду. Ани све делује наивно, али корак 
по корак она престаје са питањима и следи страст 
свога дечка.

7SEX7*
Петак 1, субота 2, недеља 3. 2.  у 21:00, Мала сала
р: Ирена Шкорић
ул: Ана Мајхенић, Франо Масковић, Јелена Перчин, 
Сара Станић

Омнибус од седам еротских прича, први филм са 
ових простора са оваквом тематиком који потписује 
жена редитељ. Ликови овог сценарија нису медијске 
звезде, већ медијска публика или људи који желе 
да унапреде свој статус угрожен од поређења са 
звездама. Управо раскорак између посматраних и 
доживљених сензација узрокује еротски надражај 
ових ликова. Зато изабрани поступак кадра - 
секвенце остварује конекцију између просторних 
информација и физичког узбуђења, а оба воде ка 

истом циљу, ка „електричном“ оргазму. Поступак 
Ирене Шкорић повезује драмски чин са сексуалним 
чином. 

Попбокс
ЖЕЛИМ ТЕ*
Субота 9. и недеља 10. 2. у 19:00, Мала сала 
р: Фернандо Гонзалес Молина
ул: Марио Казас, Марија Валверде

Након великог успеха филма “Три метра изнад 
неба” стиже нам на велико платно филм “Желим те”. 
Заснован на роману Федерика Молина, редитељ 
Фернандо Гонзалес Молина у филму “Желим те” 
веома успешно наставља сагу о двоје младих људи 
из различитих светова чија је љубав немогућа. Након 
две године проведене у Лондону, Хаче (Марио ) се 
враћа у Шпанију са намером да крене из почетка...

ВИР*
Субота 9. и недеља 10. 2. у 21:00, Мала сала 
р: Бојан Вук Косовчевић
ул: Небојша Ђорђевић, Срђан Пантелић, Ненад 
Окановић

Дебитантски филм сценаристе и младог редитеља 
нуди право освежење српској филмској 
публици. ВИР говори о Београду посматраном 
из угла три млада човека у три посебне приче, 
које се међусобно преплићу и допуњују у 48 сати. 
Инспирисан је реалним догађајима. Сведоци о 
згодама и незгодама младих погрешних идеала, 
крхких корена, док траже своје место у друштву, 
љубав, одговоре и излаз из животног вира.

фебруар 2013 филм

7SEX7

Ballroom dancer

Морам ли ја о свему да бринем?
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 *цена улазнице 120 дин / * *цена улазнице 150 дин

ХРИШЋАНСТВО И ФИЛМ
Петак, 8.2. у 19:00, Мала сала 

1700 ГОДИНА ОД МИЛАНСКОГ  ЕДИКТА
Предавање са пројекцијом
Аутор: Дејан Дабић, уредник филмског програма, КЦ 
Ниш, 
Филмски критичар, Фипресци Србија

Пројекција филма 
КОНСТАНТИН И КРСТ, САД, 1962.

23. НОРДИЈСКА ПАНОРАМА* *
Мала сала 15-18.2.

Нордијска панорама је јединствен међународни 
филмски фестивал који приказује посебну 
програмску целину годишње продукције најбољих 
кратких, документарних и анимираних нордијских 
филмова и представља резултат међурегионалне и 
међународне сарадње Балканкулта са партнерима из 
нордијског региона. Фестивал Нордијска Панорама 
`13 се програмски и садржајно ослања на 23. 
Нордијску Панораму - Филмски фестивал пет градова 
која је одржана у Оулу (Финска) 2012. године. Ове 
године је тежиште фестивала на документарном 
филму, а селекција је састављена од добитника 
значајних награда и признања на фестивалима 
документарног и кратког филма широм света.

КРАТКИ ФИЛМОВИ
Петак 15. 2. у 19:00, Мала сала 

Ö 
р: Карл Јуусонен
Финска, 2011, 12’
Једно створење открива мало острво, усред 
бескрајног мора, и настањује се на њему. Оно штити 
своје царство од уљеза, али на крају један ипак успева 
да уђе. Уљезу се не допада ово царство, и након што 
га напушта, створење почиње да се осећа на острву 
као у затвору.

БАШ КАО ЗОРО
р: Линда Марија Бирбек
Шведска, 2011, 28’
Зоро и Кевин су два дечака који траже један у другом 
сигурност и љубав, које не добијају довољно код 
куће. Ово је прича о пројатељству и храбрости, која 
нам показује да је све могуће.

МАЛЕ СТВАРИ
р: Давио Оскар Олафсон
Исланд, 2011, 15’
Петер је неочекивано позван да дође на посао иако 
има слободан дан. Одвија се низ догађаја који утиче 
на још људи, а не само на њега.

ТЕРЕТ
р: Давид Рене Кристенсен
Данска, 2012, 6’
Човек оптерећен обавезама и под теретом тежине 
свога посла одлази на путовање које мења његов 
поглед на живот. 
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МОРАМ ЛИ ЈА О СВЕМУ ДА БРИНЕМ?
р: Селма Вилхунен
Финска, 2011, 7’
Комедија о хаотичном јутру једне породице са децом, 
и о мајци која је убеђена да је најбоље да она брине 
о свему. Породица Кетонен се спрема да крене на 
венчање, али су се касно пробудили, а у журби све 
делује као да иде наопако.

ИНВАЗИЈА ПУЖЕВА
р: Мортен Хелгеланд
Данска, 2012, 6’
Како свиће јутро у једном норвешком предграђу, 
башта постаје бојно поље за крвави рат између 
пужева голаћа, гладних убица, и педантне, старије 
жене. У рату и глади све је дозвољено!

ТОПЛОТНИ УДАР
р: Адина Белин
Шведска / 2011 / 15’
Лето је и у граду је завладала велика врућина. Вера 
живи са својим егоцентричним момком. У стану 
поред, Тове живи са својом мајком која сакпуља 
звукове. Хеат Wаве је драма без дијалога, о томе како 
је када се човек осећа заробљено и о могућности да 
се ослободи.

РОЈ
р: Јони Манисто
Финска, 2011, 8’

ДОКУМЕНТАРНИ ФИЛМОВИ 1
Петак 15. 2. у 21:00, Мала сала 

ПАНК СИНДРОМ
р: Јука Каркаинен, Ј.П.Паси
Финска,  Норвешка, 2012, 85’
Филм о панк бенду који чине четири ментално 
хендикепирана човека. Они поносно и са ставом 
свирају своју музику. Филм прати ове музичаре на 
њиховом путу од анонимности до популарности.

МАЈКЕ
р: Елина Хувараинен
Финска, 2012, 9’
Поетични кратки филм о порођају. Постати мајка 
је све осим безболно. Некима је потребно више 
времена да достигну стадијум крајње среће.

СЛАБА ТАМА
р: Хаине Нилсен, Биргит Јохансен
Данска, 2012, 17’
Филм о светлосном загађењу и о његовом утицају 
на људе и животиње. Ово је, такође, и прича о томе 
како вештачка светлост постаје звезда и шта значи 
нестанак таме.

ЈА БЕЗ ТЕБЕ
р: Аааге Раис Норгентофт
Данска, 2011, 20’
Но је живео са својом старијом сестром током 
целог свог детињства, али се она сада сели у Јапан 
на годину дана.  Наравно, он сада може да пребаци 
своје бубњеве у њену собу и по први пут у свом 
животу неће бити досадни млађи брат. Али, да ли ће 
то моћи да надомести празнину коју је она оставила 
у кући и његовом срцу?

фебруар 2013 филм

Као неко заљубљен

Велики мајстор

Поред пута
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ДОКУМЕНТАРНИ ФИЛМОВИ 2
Субота 16. 2.  у 19:00, Мала сала 

ПОНОВО ЗАЈЕДНО-ДЕСЕТ ГОДИНА ПОСЛЕ РАТА
р: Јон Хаукеланд
Норвешка, 2011, 72’
Група српских и албанских студената са Косова 1999. 
године, десет дана пре бомбардовања, разговора о 
тадашњој ситуацији на Косову. Десет година касније, 
2010. они, сад већ зрели људи,  се поново састају и 
воде  емотивну дискусију о свему што се догодило.

ДЕТЕ НЕЧУЈНЕ ЗИМЕ
р: Ирис Харма
Финска, 2011, 21’
Катја је млада, огорчена пензионерка ометена 
у развоју. Иако има само 24 године, она живи 
усамљено, проводи дане шетајући пса и гледајући 
кроз прозор. Разлог за њену усамљеност су године 
малтретирања у школи. Она је узнемирена и 
уплашена. Да ли је ово њен живот? Када би само 
могла да нађе пријатеља.

ДОКУМЕНТАРНИ ФИЛМОВИ 3
Субота 16. 2. у 21:00, Мала сала 

ПРИЧЕ ЗА ЛАКУ НОЋ ИЗ ОСОВИНЕ ЗЛА
р: Вибеке Брилд
Данска, 2011, 25’
Како пада ноћ, појављује се дечји свет имагинарних 
градова. Интимни, древни свет прича за лаку ноћ 
се спаја са чудном логиком политичког мишљења. 
Закорачите у имагинарни свет осовине зла.

ЗАКОН ЏУНГЛЕ
р: Михаел Кристоферсен
Данска, 2011, 85’
Овај филм приказује младог перуанског 
домородачког вођу и његово племе како подстичу 
себе да се супротставе и, уместо да буду жртве, 
постану победници. По људима се не може газити, 
чак ни у најудаљенијим деловима света, јер ће они 
узвратити – жестоко.

ДОКУМЕНТАРНИ ФИЛМОВИ 4
Недеља 17. 2.  у 19:00, Мала сала 

БАКА LO-FI
р: Ори Јонсон, Ингибјорг Биргисдотир, Кристин 
Бјорк
Исланд, 2011, 62’
Са својих осетљивих седамдесет година, почела је 
да снима и издаје своју музику из своје дневне собе. 
Седам година касније имала је 59 албума са својим 
именом. Овај омаж су направили млади музичари 
и уметници у част данско-исландске уметнице чији 
је таленат касно откривен, Сигрíдур Нíелсдóттир, 
којима је она била инспирација.

ПОВУЧЕНА ДЕВОЈЧИЦА
р: Ина Холмгвист, Емел Валгрен
Шведска, 2011, 29’
У предграђу Стокхолма, деца из свих крајева света 
иду у школу како би учили шведски. Сви су тек стигли 
у Шведску, од којиих је шестогодишња Маријам 
последња стигла. Овај филм прати њен труд да 
разреши мистерије новог језика и како да се навикне 
на све што је ново.



18

ЗАРОБЉЕНИ ТРЕНУЦИ
р: Јенс Клевје, Фабијан Свенсон
Шведска, 2012, 28’
Осврт на Лимхамнови кречњачки каменолом 
у близини Малмеа. Место где је људска рука 
променила и развила пејзаж. Настао је јединствени 
екосистем, а биљке и животиње су допринеле да 
један уништени предео изгледа прелепо.

ДОКУМЕНТАРНИ ФИЛМОВИ 5
Недеља 17. 2. у 21:00, Мала сала 

МОЈ КУМ, ЊЕГОВА ТАЈЛАНДСКА НЕВЕСТА И ЈА
р: Вили Хијонен
Финска, 2012, 58’
Вилеов кум је заљубљен у жену са Тајланда. Виле не 
верује у праву љубав између мушкарца са запада 
и жене са Тајланда – он то сматра проституцијом, 
само под другим именом. На позив кума, он проводи 
месец дана на Тајланду покушавајући да разуме ту 
везу. Да ли је реч о правој љубави?

ДОКУМЕНТАРНИ ФИЛМОВИ 6
Понедељак 18. 2. у 19:00, Мала сала 

BALLROOM DANCER
Данска, 2011, HDCAM, 81’
Бивши светски шампион, Славик Крикливии, са 
враћа на сцену са својим млађим партнером и 
девојком, Аном Мелниковом. Иако су обојица 
талентовани и мотивисани, повратак је много 
болнији и тежи од очекиваног....

41. ФЕСТ У ДКСГ * *
25.2 - 3.3.

ЉУБАВ
Понедељак 25.2. у 19:00, Велика сала 
р: Михаел Ханеке
ул: Жан Луј Трентињан, Емануел Рива
Немачка, Аустрија 2012, 126’

Жорж и Ана су двоје пензионисаних професора 
музике, чија је љубав стављена на пробу када се Ана 
нађе на самрти. После једне операције, Ана остаје 
парализована. Поред свих притисака, Жорж не 
престаје да се брине о њој до самог краја...

ЛИНКОЛН
Понедељак 25. 2.  у 21:00, Велика сала 
р: Стивен Спилберг
ул: Данијел Деј Луис, Сели Филд
САД, 2012, 150’

Док грађански рат дивља, амерички председник 
Линколн покушава да издржи у борби за укидање 
ропства, сукобљавајући се са политичким 
противницима, али и људима из свог кабинета.

КАКО СРЕЋА ХОЋЕ 
Уторак 26. 2. у 19:00, Велика сала 
р: Aleкс Де Ла Иглесиа
у: Хозе Мота, Селма Хајек
Шпанија, Француска, САД, 2012.

Публициста без посла након несреће покушава 
да прода ексклузивна права на интервју највишем 
понуђачу са циљем да обезбеди своју породицу. Још 
један бизаран филм Алекса Де Ла Иглесије.

фебруар 2013 филм

Љубав

Линколн

Вађда

програм је подложан променама у складу са главним програмом ФЕСТ-а
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КАО НЕКО ЗАЉУБЉЕН 
Уторак 26. 2. у 21:00, Велика сала 
р: Абаз Кјаростами
ул: Рин Таканаши, Рој Казе
Француска, Јапан, 2012, 109’

Старији ћовек и млада жена се срећу у Токију. Она не 
зна ништа о њему, а он мисли да се познају. Мрежа 
која се испреплете око њих за 24 сата познанства 
превазилази обичне околности њиховог сусрета.

ПОРЕД ПУТА 
Среда 27. 2. у 19:00, Велика сала 
р: Зоран Лисинац
ул: Иман Кросон, Мајкл Мадсен, Лазар Ристовски
САД, 2012, 118’

Двоје људи различитих култура, из различитих 
крајева света крећу на највећи музички фестивал 
у Калифорнији. На том путовању сазнају много о 
самима себи и о другима.

НА ПУТУ
Среда 27. 2. у 21:00, Велика сала 
р: Валтер Салес
ул: Гарет Хедлунд, Сем Рајли, Виго Мортенсен, 
Бразил, Француска, 2012, 136’

Након смрти оца, Сал, писац у успону, упознаје 
Дика Моријартија, бескрајно шармантног бившег 
криминалца, ожењеног либералном и заводљивом 
Марлоу. Гладно слободе, троје младих људи крећу на 
пут у потрази за светом, другима, за собом.

АНЂЕОСКИ ДЕО 
Четвртак 28. 2. у 19:00, Велика сала 
р: Кен Расел
ул: Пол Бениген, Џон Хеншоу
В.Британија, Француска, Белгија, 
Италија, 2012, 101’

Након што је успео да избегне одлазак у затвор, 
новопечени тата Роби  се заклиње да ће окренути 
нови лист у свом животу. Посета дестилерији вискија 
инспирисаће њега и његове пријатеље да пронађу 
излаз из својих бесмислених живота.

ВАЂДА 
Четвртак 28. 2. у 21:00, Велика сала 
р: Хаифа Ал Мансур
ул: Реем Абдулах, Ваад Мохамед
Саудијска Арабија, Немачка, 2012, 97’

Млада девојка покушава да се ухвати у коштац са 
дубоко укорењеном традицојм своје земље и да је 
промени. Некад узорна религиозна девојка, почиње 
да се бори за своје снове.

ВЕЛИКИ МАЈСТОР 
Петак 1. 3. у 19:00, Велика сала 
р: Вонг Кар Ваи
ул: Тони Лонг, Зију Жанг
Хонг Конг, Кина, 2012, 125’

Филм о Ип Ману, мајстору борилачких вештина, 
учитељу Бруса Лија...

програм је подложан променама у складу са главним програмом ФЕСТ-а
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У КУЋИ
Петак 1. 3. у 21:00, Велика сала 
р: Франсоа Озон
ул: Кристин Скот Томас, Фабрис Лућини
Француска, 2012, 105’

Шеснаестогодишњи дечак недозвољено улази у 
кућу свог колеге и о ономе што тамо види пише у 
есејима за свог професора Француског. Међутим, 
ово покреће низ некотролисаних догађаја...

КАУБОЈ
Субота 2. 3. у 19:00, Велика сала 
р: Будевијн Коле
ул: Рики Ленс, Лек Питерс
Холандија, 2011, 81’

Јој је усамљени десетогодишњак. Његов отац много 
пије и тврди да је његова мајка, певачица, отишла 
на турнеју по Америци. Јојо своју срећу проналази 
тајно, гајећи чавку коју проналази...

НЕШТО У ВАЗДУХУ 
Субота 2. 3. у 21:00, Велика сала 
р: Оливије Асеје
ул: Клеман Метеје, Лола Кретон
Француска, 2012, 122’

У мају 1968, група младих људи реагујући на 
друштвене промене у Европи, верује да може да 
нађе начин да настави револуцију тамо где је она 
почела. Прича о генерацији бунтовника, њиховом 
животном стилу, култури, музици.

С ЉУБАВЉУ, МЕРИЛИН
Недеља 3. 3.  у 19:00, Велика сала 
р: Лиз Гарбис 
ул: Ф. Мареј Абрахам, Елен Бурстин, 
Глен Клоуз, Едриан Броди
САД, 2012, 105’

Скоро 50 година после смрти Мерилин Монро, у 
кући њеног учитеља глуме нађене су две кутије 
њених приватних записа. Ови документи, оживљени 
кроз иновативан документаристички приступ 
омогућавају нам боље разумевање Мерилиног 
пажљиво скриваног унутрашњег живота.

СТОКЕР
Недеља 3. 3. у 21:00, Велика сала 
р: Парк Чан Вук
ул: Миа Васиковска, Никол Кидман
САД, В. Британија, 2012, 98’

После смрти њеног оца, Индијин стриц Чарли за 
кога није ни знала да постоји, долази да живи са њом 
и њеном нестабилном мајком. Индија почиње да 
сумња да овај шармантни мистериозни човек има 
скривене мотиве и постаје опчињена њим.

фебруар 2013 филм

С љубављу Мерилин
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Траг човека

Препоручујемо за читање
Исповести убице економија

Прозор Шангаја
КИНЕСКА НОВА ГОДИНА – ГОДИНА ЗМИЈЕ
Четвртак  7.2  у 19:00, Велика сала

Празник пролећа, код нас познатији као Кинеска Нова 
Година, највећи је традиционални празник кинеског 
народа и обележава почетак године по кинеском 
традиционалном календару. Година која долази је у 
знаку змије, која овог пута има обележје „црне водене 
змије“. Празник пролећа се слави пуне две недеље, све 
до појаве првог пуног месеца у години, када се паљењем 
лампиона широм земље прославља Празник пуног 
месеца тј. Празник светиљки.
Празник пролећа и долазак Године Змије свечано ће 
бити прослављени програмом у културном центру 
Прозор Шангаја у организацији Друштва Далеки Исток, 
Дома културе и Амбасаде НР Кине у Србији. 

ПРИЧЕ О ВЕЛИКИМ РАТОВИМА: КЊИЖЕВНА ДЕЛА 
СА РАТНОМ ТЕМАТИКОМ
11.2 – 22.2  Хол Библиотеке, изложба књига

Фебруарска изложба књига ће бити посвећена Великом 
рату Александра Гаталице, овогодишњем добитнику 
НИН-ове награде. На изложби ће бити представљени 
чувена књижевна дела од Хомерове Илијаде преко 
Шекспировог Хенрија Петог, Толстојевог Рата и мира, 
Хемингвеја, Ремарка, Шолохова, Ћосића...

ИЗДАВАЧКА КУЋА ПРОМЕТЕЈ
25.2 – 1.3 Хол Библиотеке, продајна изложба књига

Издавачку кућу Прометеј основали су Борка и Зоран 
Колунџија 1990. године у Новом Саду. Ова реномирана  
издавачка кућа добитник је Октобарске награде Новог 
Сада, Искре културе Војводине, Вукове награде, Ордена 

Вука Караџића. Са око 80 објављених наслова 
годишње, Прометеј се сврстао међу највеће 
домаће издаваче. Објављује књиге са тематиком из 
националне и културне историје, антропологије, 
психологије, етнологије, лингвистике. Прометеј 
издаје антологије песама највећих домаћих и 
страних песника, као  и монографије о Новом Саду. 

ТРАГ ЧОВЕКА 
Уторак 26. 2  у 19:00, Читаоница Е
Говоре : Феђа Димовић и Слободан Томић

У оквиру гостовања издавачке куће Прометеј у 
Библиотеци ДКСГ биће представљена збирка лирске 
поезије Феђе Димовића, адвоката, чувенијег као 
члана хип-хоп групе Београдски синдикат. Осим о 
књизи, биће речи  и о самој издавачкој кући и њеним 
актуелним издањима. 

Препоручујемо за читање
Исповести убице економија / Џон Перкинс . – 
Београд : Плато, 2012.
„ Убице економије (ЕHM – Economic Hit Men) врло 
су добро плаћени професионалци који на превару 
узимају милијарде долара од држава широм света. 
Они пребацују новац из Светске банке, Агенције САД  
за међународни развој (USAID) и других страних 
агенција за „помоћ“, у касе огромних корпорација и 
џепове неколико имућних породица које држе под 
контролом Земљине природне ресурсе. Њихово 
оружје су, између осталог, лажни финансијски 
извештаји, намештени избори, подмићивање, 
изнуђивање, секс и убиства. Они играју игру 
стару колико и империје, која је попримила 
нове, застрашујуће димензије у данашње време 
глобализације.“  

из Предговора 

фебруар 2013 библиотека21

улаз слободан
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Мој поглед на авангардни филм
У ЧЕМУ ЈЕ ДЕЈСТВО И ЗНАЧАЈ 
АВАНГАРДНОГ ФИЛМА?
Среда 6. 2. у 20:00, Мала сала 

Говори: професор Влада Петрић

Владимир Влада Петрић (1928.), професор на 
Академији за филм, позориште и телевизију у 
Београду и на Харвардовом универзитету (Кембриџ, 
Масачусетс), први кустос Харвардовог филмског 
архива, теоретичар и редитељ, представиће свој 
поглед на авангардни филм (уз пројекцију примера 
из филмова у циклусу који започиње његовим 
предавањем. 

„ ... Иако је у пракси филмска авангарда увек била у 
сенци, и то из комерцијалних разлога, она има своје 
одређено место у историји филмске уметности. 
Поред тога што је допринела развијању специфично 
филмског језика, она је дала неколико дела која 
се могу ставити међу врхунска остварења седме 
уметности. Погрешно је сматрати да је авангарда 
некад постојала и да припада историји. Она још 
увек постоји и увек ће постојати, јер ће увек бити 
људи који неће хтети да се подреде захтевима 
комерцијалног филма.  Авангардом се зато могу 
назвати сви они подухвати који настоје да се 
филм изражава на начин који се разликује и од 
оног у позоришту и у литератури, а својствен је 
кинематографском медијуму. Авангарда значи 
трагање, трагање без компромиса , а то је за сваку 
уметност од великог значаја. ...“
Владимир Петрић, ЧАРОБНИ ЕКРАН, Београд, 1962. 
ст. 210.

Aнимирана среда
СЕЋАЊЕ НА ГЕРИТА ВАН ДАЈКА
Среда 13. 2. у 20:00, Мала сала 

Уводна реч: професор Никола Мајдак

4. децембра 2012. године у 74. години преминуо је 
холандски аниматор Герит Ван Дајк (Gerrit van Dijk). 
Изузетна појава у свету анимираног филма, који се 
поред анимације бавио филмом и сликарством. Герит 
и његова супруга Силија били су специјални гости 
фестивала Балканима 2006. године, када су имали 
прилику да домаћој публици представе највреднија 
холандска достигнућа на пољу анимације. У знак сећања 
и пријатељства са Геритом, организатори Балканима 
фестивала ову среду посветиће његовим анимираним 
остварењима.

Галерија, од 20. 2. до 2. 3.
Отварање у среду 20. 2. у 19.00 
НИКОЛА ЂУРИЋ, ФОТОГРАФИЈЕ, ФИЛМОВИ

Архив Алтернативног филма
ФИЛМОВИ НИКОЛЕ ЂУРИЋА 1. део
Среда 20. 2. у 20:00, Мала сала 
 
Филмови који ће бити приказани настали су у 
Академском кино клубу у периоду од1969.  до 1975. године. 
Престављају моје експерименте са елементима филмске 
уметности. У ствари у том периоду бавио сам се 
уметношћу шире. Студирао сам Историју уметности, а 
желео да упишем ликовну академију. Био сам умешан у све 
активности клуба: производња, студентски биоскоп, 
фестивал, кино курсеви, продукција...       

Герит Ван Дајк

Никола Ђурић
Гавран

Ја, кад сам била клинац, била сам клинка

фебруар 2013 афц

улаз слободан



Избор филмова:
ТАБУЛА РАЗА, 1969., 8мм, 9:00.
КАНТАР, 1970,  8мм, 1:30.
СЕОСКИ ПУТ, 1972, 16мм. 5:00.
ГАВРАН, 1973,16мм, 5:00.
САМОГЛАСНИЦИ, 1973, 16мм, 10:00.
МАТЕРИЈАЛ 1, 1974, 16мм, 10:00
ВИОЛИНИСТКИЊА, 1974, 16мм, 6:00.
ЈАЈЕ НА ОКО, 1975, 16мм, 5:00.

Архив Алтернативног филма
ФИЛМОВИ НИКОЛЕ ЂУРИЋА 2.  део
Среда 27. 2. у 20:00, Мала сала 

1980. године уписао сам Факултет драмских 
уметности, одсек филмска камера. Тада сам снимио 
још неколико филмова као студентске вежбе и само 
један клубски филм 1982, који сам нажалост изгубио.
Следећа фаза мога бављења филмом била је без филма. 
Запослио сам се на телевизији Студио Б, затим ТВ 
БК, ТВ Ентер и на крају ТВ Авала. Имао сам срећу да 
сам углавном могао да се бавим документарним 
програмом на разним модалитетима аналогне или 
дигиталне видео слике.     

Избор филмова:
ЖИВОТ СА РЕКОМ, 1981, испитни филм, 16мм, 6:00.
А, 1982, испитни филм, 16мм, 8:00.
ЧУВАРИ ТИШИНЕ, режија Драган Елчић, бета сп, 12:00.
ПОДМАИНЕ, режија Амира Ал Хажар, бета сп,
УСПОН АН КИЛИМАНЏАРО, режија 
Аљоша Миленковић, ДВ,
РАТНЕ РЕПОРТАЖЕ ИЗ АФГАНИСТАНА И ИРАКА, 
режија Аљоша Миленковић, ДВ.
МОНАХ И ВУК, СЛИКЕ ЖИВОТА  
ДЕЈАНА РАДУЛОВИЋА, ДВ.

ИВАНА ТОДОРОВИЋ НА БЕРЛИНАЛУ
Документарни филм “Ја, кад сам била клинац, 
била сам клинка“ Иване Тодоровић, у продукцији 
Академског филмског центра ДКСГ, уврштен је у 
главни такмичарски програм краткометражних 
филмова 63. Међународног филмског фестивала у 
Берлину. Берлински фестивал, један од најзначајнијих 
филмских фестивала на свету, ове године се одржава 
од 7. до 17. фебруара. Продукцију филма подржали 
су Министарство културе и информисања Републике 
Србије, Фонд Heartefact и Реконструкција Женски фонд.

Гостовања:

Уметничка галерија Надежда Петровић, Чачак
15. фебруар 2013. 19:00
АЛТЕРНАТИВЕ ФИЛМ 1982, награђени филмови
22. фебруар 2013. 19:00
АЛТЕРНАТИВЕ ФИЛМ-ВИДЕО 2012, награђени филмови
Фестивал представља Миодраг Милошевић

Словеначка кинотека, Љубљана
28. фебруар 2013. 
19.00 Кино-интеграл: Алтернативе после Алтернатива
АЛТЕРНАТИВЕ ФИЛМ 1982, награђени филмови
21.00 Кино-интеграл: Алтернативе после Алтернатива
АЛТЕРНАТИВЕ ФИЛМ-ВИДЕО 2012, награђени филмови
Фестивал представља Миодраг Милошевић

РАДИОНИЦА ФИЛМСКЕ РЕЖИЈЕ
Уторак и четвртак од 19:00, Студио 28

РАДИОНИЦА ФИЛМСКОГ СЦЕНАРИЈА
Понедељак од 19:00, Студио 28
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12 Уто

5 Уто

13 Сре

6 Сре

7 Чeт

1 Пeт

8 Пeт

2 Суб

9 Суб

3 Нед

10 Нед

4 Пон

11 Пон

Изложба, ИЗЛОЖБА РАДОВА НАСТАЛИХ НАРАДИОНИЦИ ОСЛИКАНОГ СТИХА , Велика галерија

Филм, АРТИЉЕРО, Мала сала

Филм, 7SEX7, Мала сала

Филм, АРТИЉЕРО, Мала сала

Филм, 7SEX7, Мала сала

Филм, АРТИЉЕРО, Мала сала

Филм, 7SEX7, Мала сала

Форум, ПЕРСПЕКТИВЕ ПРИЛИВА СТРАНОГ КАПИТАЛА У СРБИЈУ, Мала сала

Изложба/Отварање, ИВАНА РАНИСАВЉЕВИЋ, ОСВЕЋЕЊЕ, Галерија

Форум, АНЂЕЛИ, Студио 26

АФЦ, МОЈ ПОГЛЕД НА АВАНГАРДНИ ФИЛМ, Мала сала

Библиотека, КИНЕСКА НОВА ГОДИНА – ГОДИНА ЗМИЈЕ, Велика сала

Књижевност, РОК ПЕСНИЦИ – LEONARD COHEN II ДЕО, Мала сала

Филмски програм, ХРИШЋАНСТВО И ФИЛМ, 1700 ГОДИНА ОД МИЛАНСКОГ  ЕДИКТА, Мала сала

Концерт, Дуо AristoS, Велика сала

Позориште, АУДИЦИЈА, СТУДИО ГЛУМЕ ЧЕТВРТИ ЗИД, Мала сала

Филм, ЖЕЛИМ ТЕ, Мала сала

Филм, ВИР, Мала сала

Филм, ЖЕЛИМ ТЕ, Мала сала

Филм, ВИР, Мала сала

Форум, СЛОМ ДОЛАЗИ, У ВРТЛОГУ ФИНАНСИЈСКЕ И ЕКОМСКЕ КРИЗЕ, Мала сала

Концерт, WORDLY SAVAGES, Велика сала 

Изложба књига, ПРИЧЕ О ВЕЛИКИМ РАТОВИМА: КЊИЖЕВНА ДЕЛА СА РАТНОМ ТЕМАТИКОМ, Хол  

библиотеке

Позориште, МЕСЕЦ У ПЛАМЕНУ, Велика сала

Музички програм, AL’ JAZZIRA ПРЕДСТАВЉА: MODERN JAZZ QUARTET, Студио 26

Књижевност, ЖИРИ НИНОВЕ НАГРАДЕ, Мала сала

Форум, КАМИКАЗЕ - ТРЕШЊИНИ ЦВЕТОВИ ИЗЛАЗЕЋЕГ СУНЦА, Студио 26

Позориште, ЧИКАГО, Мјузикл, Велика сала

АФЦ, СЕЋАЊЕ НА ГЕРИТА ВАН ДАЈКА, Мала сала

до 9.2.
19
21

19
21

19
21

19

19

19
20

19
20

19
20

17
19
21

19
21

19
20
до 22.2.

20
20
20

19
20
20
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19 Уто

20 Сре

14 Чeт

21 Чeт

15 Пeт

22 Пeт

16 Суб

17 Нед

18 Пон

Изложба/Отврање, БРАНКО МИЛАНОВИЋ И МАРКО СТАНКОВИЋ, ЗАПРЕМИНЕ, Велика галерија

Концерт, КАЛ, Велика сала

Књижевност, ПОСМРТНА МАСКА, Мала сала

Филмски програм, НОРДИЈСКА ПАНОРАМА, КРАТКИ ФИЛМОВИ, Мала сала

Позориште, НА РУБУ ЕВРОПЕ, Stand Up, Велика сала

Филмски програм, НОРДИЈСКА ПАНОРАМА , ДОКУМЕНТАРНИ ФИЛМОВИ 1, Мала сала

Филмски програм, НОРДИЈСКА ПАНОРАМА, ДОКУМЕНТАРНИ ФИЛМОВИ 2, Мала сала

Филмски програм, НОРДИЈСКА ПАНОРАМА, ДОКУМЕНТАРНИ ФИЛМОВИ 3, Мала сала

Филмски програм, НОРДИЈСКА ПАНОРАМА, ДОКУМЕНТАРНИ ФИЛМОВИ 4, Мала сала

Филмски програм, НОРДИЈСКА ПАНОРАМА, ДОКУМЕНТАРНИ ФИЛМОВИ 5, Мала сала

Форум, РЕДИЗАЈНИРАЊЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ, Студио 26

Филмски програм, НОРДИЈСКА ПАНОРАМА, ДОКУМЕНТАРНИ ФИЛМОВИ 6, Мала сала

Позориште, ДР ИДИОТ, Велика сала

Концерт, Квартет DIANA, Велика сала

Форум, ДОСИЈЕ ЗЕМУН, Студио 26

Изложба/Отварање, НИКОЛА ЂУРИЋ, ФОТОГРАФИЈЕ, ФИЛМОВИ, Галерија

Позориште, КИР ЈАЊА, Велика сала

АФЦ, ФИЛМОВИ НИКОЛЕ ЂУРИЋА 1. део, Мала сала

Књижевност, ТРЕЗОР У ДКСГ – БРАНКО ЋОПИЋ, Мала сала

Концерт, БАС и СТЕГА, Велика сала

Форум, „ЗАПАДНИ БАЛКАН“, Мала сала

Филмски програм, 41. ФЕСТ У ДКСГ, ЉУБАВ, Велика сала

Филмски програм, 41. ФЕСТ У ДКСГ, ЛИНКОЛН, Велика сала

Изложба књига, ИЗДАВАЧКА КУЋА ПРОМЕТЕЈ, Хол библиотеке

Филмски програм, 41. ФЕСТ У ДКСГ, КАКО СРЕЋА ХОЋЕ, Велика сала

Библиотека, ТРАГ ЧОВЕКА, Читаоница Е 

Књижевност, ТОНИ МОРИСОН, Мала сала

Филмски програм, 41. ФЕСТ У ДКСГ, КАО НЕКО ЗАЉУБЉЕН, Велика сала

18
20
20

19
20
21

19
21

19
21

19
19
20

20

19
19
20
20

20

20

19
19
21
до 1.3.

19
19
20
21

25 Пон

26 Уто
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Форум, О ПОСЕБНИМ ПРОТИВТЕРОРИСТИЧКИМ СНАГАМА И ДЕЈСТВИМА ДРЖАВЕ, Студио 26

Филмски програм, 41. ФЕСТ У ДКСГ, ПОРЕД ПУТА, Велика сала

АФЦ, ФИЛМОВИ НИКОЛЕ ЂУРИЋА 2. део, Мала сала

Филмски програм, 41. ФЕСТ У ДКСГ, НА ПУТУ, Велика сала

Филмски програм, 41. ФЕСТ У ДКСГ, АНЂЕОСКИ ДЕО , Велика сала

Књижевност, ИЗРАЕЛСКИ РОМАН ДАНАС, Мала сала

Филмски програм, 41. ФЕСТ У ДКСГ, ВАЂДА, Велика сала

Филмски програм, 41. ФЕСТ У ДКСГ, ВЕЛИКИ МАЈСТОР, Велика сала

Филмски програм, 41. ФЕСТ У ДКСГ, У КУЋИ, Велика сала

Филмски програм, 41. ФЕСТ У ДКСГ, КАУБОЈ, Велика сала

Филмски програм, 41. ФЕСТ У ДКСГ, НЕШТО У ВАЗДУХУ, Велика сала

Филмски програм, 41. ФЕСТ У ДКСГ, С ЉУБАВЉУ, МЕРИЛИН, Велика сала

Филмски програм, 41. ФЕСТ У ДКСГ, СТОКЕР, Велика сала

НОВИ СТУДИО, Студио 26

ПОЗОРИШТЕ СЕНКИ, Пролаз

РАДИОНИЦА ФИЛМСКЕ РЕЖИЈЕ, Студио 28

РАДИОНИЦА ФИЛМСКОГ СЦЕНАРИЈА, Студио 28

РИТАМ СТУДЕНТСКОГ ГРАДА, Студио 26

ШКОЛА ФОТОГРАФИЈЕ, Студио 27

ЛИКОВНА КРЕАТИВНА РАДИОНИЦА ЗА МЛАЂИ УЗРАСТ, Доњи хол Велике сале

ШКОЛА КИНЕСКОГ ЈЕЗИКА, Сала на спрату

СТУДИO ГЛУМЕ: „ЧЕТВРТИ ЗИД“, Велика сала

19
19
20
21

19
20
21

19
21

19
21

19
21

15

14:30
16
19

19

18

20

11

17:15

11

Пон
Сре

Пон
Чет

Уто
Чет

Уто

Пон

Сре

Суб
Нед

Суб
Нед

Уто
Пет
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1 Пeт

2 Суб

3 Нед
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27

РЕДАКЦИЈА

Миодраг Милошевић
главни и одговорни уредник
тел. 26 91 442
dir@dksg.rs

Милош Кнежевић
уредник научног програма форум
тел. 26 73 623
forum@dksg.rs

Лада Капичић Ђурић
уредник позоришног програма           
тел. 31 91 108
teatar@dksg.rs

Taмара Митровић
уредник књижевног програма 
тел. 31 91 108
knjizevnost@dksg.rs

Маида Груден 
уредник ликовног програма
тел. 26 91 442/209
galerija@dksg.rs

Милан Св. Ђурђевић
уредник Музичког програма
тел. 31 91 108
muzika@dksg.rs

Игор М. Тохољ
уредник филмског програма
тел. 26 73 623
film@dksg.rs

Невена Томић
руководилац библиотеке
тел. 26 91 442
biblioteka@dksg.rs

Никола Ђурић
уредник програма архива алтернативног филма
тел. 26 91 442
alternativefilmarhiv@dksg.rs

Библиотека 
Ради сваког дана од 8:00 до 24:00

Галерија и Велика галерија 
Раде сваког радног дана осим недеље, од 17:00 - 21:00

Кафе - Бистро
Ради сваког дана од 8:00 до 23:00

ПРОГРАМ / Дом културе „ Студентски град“
Издаје  Дом културе „Студентски град“
Нови Београд, Булевар  Зорана Ђинђића 179 
Телефон + 381 11 26 91 442   
Фаx + 381 11 31 93 889  
е-mail  office@dksg.rs
За издавача Миодраг Милошевић,  директор
Уредник публикације Мара Прохаска Марковић
info@dksg.rs
Дизајн и припрема Ивана Бугариновић
dizajn@dksg.rs

Штампа  МарАђо, тел. 011/ 20-81-266 
Тираж 2500 примерака 

Публикација је бесплатна

CIP - Каталогизација у публикацији
Народна библиотека Србије, Београд
050.8 / .9
ПРОГРАМ / Дом културе „ Студентски град“;  - 2004 - . 
- Нови Београд, (Булевар Зорана Ђинђића 179): Дом културе

Дом културе Студентски град налази се на Новом Београду, 
у оквиру Студентског града. Комплекс зграда Дома културе 
смештен је у улици Булевар Зорана Ђинђића 179, на простору 
између улица: Студентска, Тошин бунар и Булевар Арсенија 
Чарнојевића (Аутопут). До ДКСГ можете доћи аутобусима број 
45, 72, 74, 75, 76, 77, 82, 601 и приватним комбијем Е4. Последњи 
дневни аутобус у правцу према граду креће са Бежанијске косе у 
23:30 на линији 75, којом саобраћа и у току ноћи.

„Students’ City“ Cultural Center is situated in Novi Beograd, within 
the Students’ City settlement. The compound of the Cultural 
Center is in 179, Bulevar  Zorana Đinđića  st. in the area between the 
streets Studentska, Tošin bunar and Bulevar Arsenija Čarnojevića 
(highway). You can reach the Cultural Center by city busses No 45,  
72, 74, 75, 76, 77, 82, 601 and by private van E4. The last daily bus 
towards the city starts from Bežanijska Kosa at 23:30 on line 75, 
which runs during the night, too.

ДКСГ задржава право измене програма

О програмима ДКСГ 
можете се 
информисати путем
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