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Четвртак 30. 6. у 19.00,  
Амфитеатар/Клуб-књижара Магистрала
Представљање романа ПоследњА КАП 
дрАгАНА ЈовићевићА

Овај оригинални коктел постапокалиптичне 
фантастике, акционе мелодраме и вампирског 
хорора држаће вас у неизвесности до самог 
краја, испуњеног неочекиваним обртима. 

Драган Јовићевић је новинар, уредник културне 
рубрике у недељнику НИН, аутор књига Kругови 
и клетве и Изгубљени светови српског филма 
фантастике и сценарија за неколико филмова. 

Недеља 19. 6. у 18.00, велика сала 
Трибина УМеће зАвођењА

Тим Причајмо о томе у сарадњи са ДКСГ организује 
трибину Умеће завођења која је посвећена 
разумевању основних љубавних осећања: допадања, 
заљубљености, љубави и страсти. Како прићи 
особи која вам се допада, како показати своја 
осећања, када одустати од завођења... Млади би 
рекли да је то прича о мувању, они мало зрелији да 
је то прича о завођењу. Ми кажемо да је то прича 
о почетку који можда доведе до љубави. Посебну 
пажњу посветићемо теми која је у нашој земљи и 
даље помало непријатна, а то је како наћи дечка/
девојку када сте истополно оријентисана особа и 
како је бити бисексуалац/-ка у Србији. У сусрет лету, 
романсама и жељи да будемо грљени и вољени.

О завођењу ће говорити Владимир Милетић 
психотерапеут, Иван Дабетић колумниста и 
уредник Адрије дејли магазина, Бојана Обрадовић, 
координаторка тима Причајмо о томе и ребт 
психотерапеут под супервизијом. 

издвајамо из програма 
ЈУН 2016
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дом културе студентски град са својим 
радионицама и програмима биће гост сусрета 
студентских културних центара који се 
одржавају од 13. до 18. 6. у сКЦ Ниш.

Уторак 14. 6.
Представљање продукције аФЦ-a и фестивала 
„Балканима”

среда 15. 6. 
Наступ радионице „Хор Студењак”
Наступ радионице „ритам Студентског града”

субота 18. 6.
Презентација радионице савременог плеса Нови 
студио „Трагање за покретом”

Петак 17. 6. у 19.00, 
Клуб-књижара Магистрала
Промоција стрип албума „дрУжиНА 
дАрдАНели” и изложба

„Дружина Дарданели” је алтернативна историјска 
авантура о насловном тиму тајних агената и 
својеврсних (супер) хероја, протагониста српске 
и европске књижевности као што су Хајдук 
Станко, Kарађоз, Kоштана, гроф Вронски, Вукашин 
Kатић, Јованча Мицић, јазавац (пред судом), Сава 
Савановић и многи други, који се супротстављају злу 
оличеном у истим таквим, из класика позајмљеним 
ликовима – Фантому из опере, раскољникову, Јозефу 
K., Олд Шетерхенду, Дами с камелијама, и интересима 
моћника чија су ови продужена рука.

О стрип албуму говориће уредник издавачке куће 
System comics Игор Марковић, стрип аутор Драган 
Пауновић и сценариста Павле Зелић а посетиоци ће 
моћи да погледају и изложбу посвећену овом делу.

субота 11.6. у 17.00, велика сала
Конференција КУлТУрвАКЦиНАЦиЈА

Прва конференција Културвакцинација Удружења 
Булевар уметности, у сарадњи с Домом културе 
Студентски град, биће одржана у суботу 11. јуна  у 17 
часова у Великој сали ДКСГ.

ради промовисања културно-уметничких 
институција, које у свом плану и програму имају 
културно-уметничке области посвећене младима, 
представници институција културе имаће прилику да 
публику упознају с њиховим радом и да их мотивишу 
да постану део њих, било  активним учествовањем у 
пројектима, било праћењем збивања у тој области.

Детаље конференције моћи ћете да пратите на сајту 
Булевара уметности и ДКСГ, као и на њиховим 
страницама на Фејсбуку.

Закорачите у свет уметности и културе и оставите 
свој траг у њему!

ДКСГ са својим програмима 
гостује на уметничком 
фестивалу  ДЕВ9Т у 
Циглани од 10. до 18. 6.
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Петак 3. 6. у 20.30, летња сцена
SALSA Y PUNTO

SALSA Y PUNTO је интернационални 
латино бенд састављен од врхунских 
извођача са Кубе и Србије. Салса вуче 
корене из афричке румбе, коју су на 
тло америке донели црни робови. 
Многи популарни музички ритмови 
које данас познајемо имају исти 
корен: самба, румба, ча ча, меренге, 
џез... Салса коју данас слушамо и уз 
коју плешемо настала је у Њујорку, у 
емигрантској четврти званој Барио, где 
су латино емигранти, већином Кубанци 
и Порториканци, кроз музику и плес 
покушавали да ублаже носталгију за 
родним крајем. Таква салса касније 
се вратила на Кубу, у Порторико, 
Доминиканску републику, али се и 
проширила по свету, а вечерас стиже и 
до вас у ваш ДКСГ!

музика 
ЈУН 2016

Четвртак 9. 6. у 21.00, летња сцена
ElVIs Jr. KurtoVICH

Elvis Jr. Kurtovich је сарајевско-београдска 
група коју предводи Горан Петрановић ризо. 
На наступима, поред својих добро познатих 
песама Хаиле Селасије, Дабогда цркô рокенрол, 
Башчаршy ханумен, Југо 45, бенд изводи и 
највеће хитове групе Забрањено пушење: 
Недјеља кад је отишао Хасе, Фикрета, Пишоња 
и Жуга, Хаџија ил’ бос, Дјевојчице којима мирише 
кожа, те његови концерти прерастају у весели 
и енергични New Primitivs Show. После три 
предратна албума, група је 2000. године издала 
албум Welcome to the Beautiful World of New 
Primitivs, а последњи Кошево зове објављен је 
2011. и на њему су гостовали др Неле Карајлић 
и Прљави инспектор Блажа. Класичну рокерску 
четворку чине: Гизмо (бубњеви), Скоки (бас-
гитара), Масло (гитара) и ризо (плеше и пева).

SALSA Y PUNTO

ELVIS JR. KURTOVICH
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Петак 10. 6. у 21.00,  
Амфитеатар/Клуб-књижара Магистрала,  
у сарадњи с Ликовним програмом ДКСГ
илиЈА лУдвиг

Илија Лудвиг рођен је 1976. у Београду. Из музичке 
анонимности изронио је 2007. године, појавивши се 
на компилацији попдепресије Јутро ће променити 
све. Илија свира гитару и пева, има стендап наступ 
током концерта, изражава се и кроз песме и 
визуелно. Музику коју ствара, како каже, живи као 
оно долазеће, неостварено пријатељство, стрпљиво 
уписујући у њу песме, као документ тог ишчекивања, 
одисејски траг истинске љубави. Као предгрупа 
наступиће акустични састав из Београда КрИЛаТ И 
БеО. Каријеру започињу по подземним пролазима и 
улицама града, као улични музичари, да би се убрзо 
преселили у одаје „Бигза”, где почињу да раде на 
ауторским песмама. Певају песме срца, које говоре 
о пријатељству, љубавима, граду, земљи, тешким 
тренуцима и блиставим стањима духовне слободе.

У Галерији ће у 20.00 бити отворена изложба радова 
Илије Лудвига Yes I follow my father’s trade.

Уторак 14. 6. у 21.00, летња сцена
веЧе dj изНеНАђењА

Овог јуна спремили смо за вас вече највећих хитова 
које ће пуштати реномирани диск џокеји.

Уторак 21. 6.  у 21.00, летња сцена
НежНи дАлибор

Нежни Далибор иза себе има три студијска 
албума: Средства и вештине (2008), Нормалан 
живот (2011) и Нежни Далибор (2013). Бенд је 
дискографски дебитовао са синглом Значајан 
догађај на компилацији Јутро ће променити све 
(2007) у саставу Ивица Марковић (гитара и вокал), 
Бранимир Богдановић (бубањ) и Љубомир Вучковић 
(бас и вокал). Одржали су велики број концерата 
широм региона, наступали на свим значајнијим 
фестивалима као што су EXIT, Terraneo, Taxirat, Glimps 
у Белгији и WAVES у Бечу. Крајем 2011. године 
бенду се на гитари, синтисајзеру и специјалним 
ефектима придружио Давор Сопић, а крајем 2012. 
и нови бубњар Драган Јовановић Гаги. Концертом 
у Дому културе Студентски град бенд представља 
надолазећи албум У слојевима. До сада су, као 
увертира у нов материјал, објављена три сингла: У 
слојевима, Викенди и Првомајска.ИЛИЈа ЛУДВИГ

ПЕРКУСИОНИСТИЧКА РАДИОНИЦА
„РИТАМ СТУДЕНТСКОГ ГРАДА“
Уторком у 19.00, Студио 26

КреАТивНА рАдиоНиЦА „Хор 
сТУдењАК“
Четвртком у 19.30, Студио 26

НеЖНИ ДаЛИБОр
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среда 1. 6. у 20.00, велика сала
Универзитет Сингидунум
Факултет за медије и комуникације
Пројекат студената 
ПриКАз есеНЦиЈАлНе идеЈе одрАсТАњА 
Кроз ПризМУ делА МАли ПриНЦ
Студентски тим
ауторка пројекта: Нина Грбић
Организатор: Марко Мандић
Пр менаџерка: Катарина Радовановић
Менаџерка сцене: Милица Јовановић
административна менаџерка: Итана Голубовић
аниматори: Вања Сеничић, Растко Петровић

Циљ пројекта је приказати идеју одрастања из 
више различитих углова. Извођење би, такође, 
требало да наведе публику и да преиспита општа 
места дела Мали принц. 

Четвртак 2. 6. у 20.00, велика сала
Универзитет Сингидунум 
Факултет за медије и комуникације
Пројекат студената 
бАЈКе и њиХови АлТерНАТивНи зАврШеЦи
Студентски тим
ауторка пројекта: Јана Бјелица 
Организаторка: Христина Орлић
Пр менаџерка: Милица Лазаров 

Менаџерка сцене: Јована Медаревић
административна менаџерка: Ксенија Милутиновић
аниматорка: Бојана Лутовац

Циљ пројекта јесте да обједини и представи 
традиционалне бајке на нетрадиционалан начин, 
који би у кораку с данашњим временом и друштвом 
приказао свима познате јунаке у нешто модернијим 
околностима. Програм је састављен од кратких 
скечева који би требало да подсете публику на 
добро знане приче и представе им њихове нове 
завршетке, као и ликове бајки који тиме добијају 
нешто друкчији карактер. 

Четвртак 2. 6. у 21.00, велика сала
АлисА У зеМЉи ЧУдА
Студентски тим
ауторка пројекта: Моника Симић
Организаторка: Викторија Јовановић
Пр менаџерка: Јана Љубичић
Менаџерка сцене: Анђела Тројановић
административна менаџерка: Кристина Губеринић 
аниматорка: Јована Марковић

Пројекат је замишљен као играни перформанс с 
аудио-визуелном анимацијом, где ће глумци, певачи, 
плесачи и инструменталисти приказати сцену 
чајанке из добро познате бајке Алиса у земљи чуда.

позориште 
ЈУН 2016

БаЈКе И ЊИХОВИ аЛТерНаТИВНИ ЗаВрШеЦИ
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Уторак 7. 6. у 20.00, велика сала
Факултет уметности Универзитета у Приштини
(Звечан – Косовска Митровица)
Драмски одсек
Испит четврте године глуме у класи редовног 
професора Јовице Павића и  
сарадника Борјанке Љумовић
(Глума 8)
По мотивима текста радомира Путника:
Последњи ТреНУЦи КрАЉА АлеКсАНдрА и 
КрАЉиЦе дрАге
Играју: Михајло Стојковић, Мартина Китановић

Драма се дешава у последњим тренуцима живота 
краља александра и краљице Драге, у ноћи између 
28. и 29. маја. 

Понедељак 13. 6. у 19.00, велика сала
Факултет уметности Универзитета у Приштини
(Звечан – Косовска Митровица)
Драмски одсек
Испит прве године глуме у класи доцента 
александра Ђинђића и сарадника Борјанке Љумовић
(Глума 2)
По текстовима В. Шекспира и Л. Лазаревића
Теме: рАдњА, одНос, сУКоб
Студенти: Никола Воштинић, Мира Јањетовић, 
Невена Кочовић, Лазар Николић, Никола Павловић, 
Милош Пантић, Александар Петковић,  
Јелена Тјапкин, Теодора Томашев, Милица Филић

Четвртак 16. 6. у 20.00, велика сала
Факултет уметности Универзитета у Приштини
(Звечан – Косовска Митровица)
Драмски одсек
Испит друге године глуме у класи ред. проф.  
Милана Плећаша и сарадника Немање Савковића
(Глума 4)
Јован стерија Поповић: ПоКоНдиреНА ТиКвА
Играју: Ивана Бартуњек, Габријел Бећаревић, 
Стеван Здравић, Леа Јевтић, Ђорђе Коцић, Даница 
Станковић, Стефан Цикић, Гала Шалипур

Петак 10. 6. у 20.00, велика сала
Студентски културни центар Ниш
ХодАЧи
Играју: Катарина Стојановић, Емилија Милошевић, 
Милош Унић, Александар Стевановић, Петар 
Шчепихин, Милош Рушитовић, Јулија Петковић, 
Маријана Витас
ауторски пројекат: Ђани-Грегори Форнеа

Представа Ходачи настала је као пројекат 
француског уметника Ђанија Грегорија Форнеа, 
који је стварао у Србији. Писао је текст на основу 
анегдота, утицаја и проблема с којима се сусрећу 
младе Нишлије док се крећу кроз град. На тај 
начин исписује се хроника живота Ниша и ствара 
позоришни текст. Ти млади људи су у ходу. То су они, 
ходачи.

аЛИСа У ЗеМЉИ ЧУДа
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среда 22. 6. у 21.00, летња сцена
Отворено позориште
Нови студио
ТрАгАње зА ПоКреТоМ
Презентација радионице савременог плеса
Играју: Анђела Поповић, Драженка Челебићанин, 
Сунчица Симић, Војкан Протић, Марија Радоман, 
Сања Ђуричић, Вања Ристић
ауторка презентације: Сања Цвркотић

Презентација радионице савременог плеса и 
физичког театра Трагање за покретом, у оквиру које 
су учесници били у прилици да освесте и оснаже 
своје тело, да се упознају с различитим плесним 
техникама и искажу своју креативност и стваралачку 
индивидуалност. У процесу импровизације, бавили 
су се питањем шта је то савремени плес и речником 
покрета исказали свој однос према њему. 

Нови сТУдио
радионица савременог плеса  
Тело, простор и време
Студио 26
Понедељак 18.00 - 20.00
Четвртак 17.30 - 19.30
Водитељка и ауторка радионице: Сања Цвркотић
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среда 1. 6. галерија, 17.00–21.00
зАТвАрАње XVIII биЈеНАлА сТУдеНТсКе 
грАФиКе србиЈе Уз АКТивирАње иНТерАКТивНе 
иНсТАлАЦиЈе грУПе СИЛКСКРИН

Дођите да цртате и комбинујете занимљиве слике 
помоћу интерактиве инсталације! Направите и 
одштампајте сопствену дигиталну графику коју 
можете поклонити драгим особама, украсити радни 
и животни простор! Претходно цртачко знање није 
неопходно.

велика галерија, од 6. до 21. 6.
отварање у понедељак 6. 6. у 19.00
НиКолА грУловић, БУЂЕЊЕ ПОДСВЕСТИ

Зашто црно? Зашто бело? Зашто нас боле 
чула која би требало да опуштено уживају 
као у некој од наручених „уметничких” бајки у 
којима тако радо учествујемо и којима се тако 
сујетно дивимо? Шта је то што не желимо да 
видимо, чујемо или барем ослушнемо? И зашто 
је ова уметност просто брутална према нама 
који само желимо да се спокојно уљуљкамо у 
свакодневицу, слепи и глуви за сопствену суштину, 
на позив да освестимо све наше „црно” и све наше 
„бело”?

винета Мариновић, из текста у каталогу изложбе

Никола Груловић (1982) завршио је основне 
студије у Бањој Луци на академији умјетности – 
одсек за сликарство и постдипломске студије у 
Београду на Факултету примењених уметности – 
одсек за зидно сликарство.

ЛИКОВНИ СТУДИО ЗА МЛАЂИ УЗРАСТ
Доњи хол Велике сале
Суботом од 11.00 до 13.00 и 
недељом од 13.00 до 15.00         
Радионицу води: Наталија Дабић

ликовни програм
ЈУН 2016
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улаз слободан

галерија, од 10. до 18. 6. 
отварање у петак 10. 6. у 20.00
илиЈА лУдвиг, YES I FOLLOW MY FATHER’S TRAdE

Одрастајући окружен очевим цртежима, погледа 
испуњеног црнилом (туша) које је челичним перима 
урезивано у папир, линијом преко линије, до тачке 
цепања, у том безбојном свету без речи, Илија је 
знао да неизмерна мајчинска љубав и братовљево 
кињење нису случајни, да је утицај превелик, да се 
и он, као и многи пре њега, нашао у том древном 
ковитлацу психомитолошких представа, да је процес 
идентификације неминован и да се у томе мора 
ићи до краја, у материји, у телу,  дајући чину цртања 
сву снагу и суровост иницијације (чак је и сам Л. 
једном приликом изговорио: „Мрачан сам ја, али 
његово је црно у п.м.!”). али нова времена захтевају 
и нове ритуале. Зато Илија иде даље, корак даље, 
„дигитализујући” своје радове, сводећи их на чисте 
равни, одузимајући им црнило и тежину, и као у 
неком коначном магијском обреду, преводећи их 
у виртуелно, у не-папир, и он сам бива ослобођен, 
освешћеног утицаја. радови остају енкриптовани, 
доступни само уз одређени програм, машину, као 
документ тог ослобађања. Све црнило је избледело. 
Перо и туш остају изоловани, у очевом атељеу, као 
знак неког другог времена, неких других, очевих 
руку.

Илија Лудвиг (1976), осим што се бави цртањем, 
крајем миленијума обрео се и у Плавом позоришту, 
као глумац и музичар. Исписао је поезију и 
филозофско-поетске есеје, самом себи је дао отказ 
као веб-дизајнеру како би се фокусирао на музику 
– једину константу, у којој се на крају спојило све 
урађено и вољено. Пожелимо му срећу на том путу!

Након отварања изложбе следи музички наступ 
Илије Лудвига у амфитеатру, у 21.00. Као предгрупа 
наступиће акустични састав Крилат и бео. У случају 
кише концерт ће бити одржан у Клубу-књижари 
Магистрала.

Недеља 19. 6. у 14.30, Клуб-књижара Магистрала
сАсТАНАК рАдиоНиЦе ПРОШИРЕНО ПОЉЕ 
Уз ЏеМ сеШН свирКУ

Позивамо све учеснике и публику овогодишње 
радионице Проширено поље – трећа смена 
на дружење у недељу, 19. јуна на Светски дан 
Проширеног поља. Донесимо свеске које смо 
почели да исцртавамо и колажирамо пре шест 
месеци да покажемо једни другима, и трећима, шта 
смо креирали и докле смо догурали на путу до 
изложбе која ће бити за шест месеци! Поздравља вас 
организациони тим радионице Проширено поље: 
Драгана Николетић, александрија ајдуковић, Павле 
Ћосић (Корнет) и Маида Груден (ДКСГ).

ЦИК ЛУС вИЗУЕЛНо-МУЗИЧКИХ ДоГАЂАЈА

ликовни програм
ЈУН 2016
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галерија, од 22. 6. до 9. 7. 
отварање у среду 22. 6. у 19.00
брАНКо ђУКић, ПРЕТВАРАЊЕ ПОЛУПРАВЕ У ДУЖ

Датуми и годишњице суочавају нас с пролазношћу, 
па постајемо свеснији постојања, смртности и других 
непроменљивих карактеристика живота. Свест да ће 
нам се живот неизбежно завршити, а ми ту нећемо 
моћи ништа да учинимо, свест да смо сами у свом 
постојању – увек је било нешто што се као поетика 
провлачило кроз све моје радове. Позив да после 20 
година, поводом награде коју сам добио на Бијеналу 
студентског цртежа, на истом месту (у галерији 
Дома културе Студентски град у Београду) поново 
направим изложбу, само је још више заголицао моју 
тежњу да визуелно прикажем пролазност, а овај пут 
је повежем и са местом. Изложба је концептуалног 
типа и осим на сећањима заснива се и на 
спољашњим и унутрашњим променама сопственог 
тела, које ће бити дочаране звуком и сликом, помоћу 
видео-пројекција, гифова, инсталација, фотографија и 
класичних цртежа.

бранко ђукић (1966) завршио је академију 
уметности у Новом Саду и магистрирао на Факултету 
ликовних уметности у Београду. 

ЦИКЛУС ПреДаВаЊа У СараДЊИ С КаТеДрОМ За 
ИСТОрИЈУ УМеТНОСТИ ФИЛОЗОФСКОГ ФаКУЛТеТа 
У БеОГраДУ

Понедељак 27. 6. у 19.00, 
Клуб-књижара Магистрала
дАрвиНизАМ У визУелНоЈ КУлТУри 
евроПе У XIX вEKУ 

Промишљања Чарлса Дарвина у XIX веку о историји 
и разноликости света, укључујући и теорију 
еволуције, допринела су великим променама у 
науци, друштвеној мисли и религијским веровањима 
људи. На предавању ће бити анализирани начини 
на које је функционисао дарвинизам у визуелној 
култури XIX века, пре свега у европском културном 
кругу. Биће речи о мотивима у сликарству и 
скулптури, који су били подстакнути теоријом 
еволуције, као, на пример, учење о архетиповима, 
анимални динамизам, трансцендентални 
еволуционизам, монизам, борба полова и борба за 
опстанак.

Предавање олге жакић, историчарке уметности

Студио 26
ФоТо-рАдиоНиЦА ИЗВАН ОКВИРА
Суботом од 16.00 до 18.00
радионицу води: Марија Коњикушић
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понедељак              уторак          среда                      четвртак                   петак                              субота                              недеља

19.00

19.00

21.00

19.00

19.00

19.00

21.00

19.00

19.00

20.00

20.00

20.00

21.00

20.00

20.00

21.00

До
15.06.

17.00

19.00

20.00

19.00

21.00

13.00

20.00

18.00

19.00

19.00

20.00

21.00

19.00

20.00

20.00

20.00

21.00

19.00

20.00

21.00

До
30.06.

19.00

20.00

Од 
17.00

19.00

Изложба, НИКОЛА 
ГРУЛОВИЋ, Велика галерија

Форум, ИСЛАМСКИ 
ХАРТЛЕНД – НОВО 
ГЕОПОЛИТИЧКО СРЕДИШТЕ, 
Мала сала

Филм, 20.000 ДАНА НА 
ЗЕМЉИ, Летња сцена

Форум, НАЦИОНАЛНИ 
ИНТЕРЕС, Мала сала

Позориште, РАДЊА, ОДНОС, 
СУКОБ, Велика сала

Форум, КИНА И РЕШАВАЊЕ 
МЕЂУНАРОДНИХ 
ТЕРИТОРИЈАЛНИХ СПОРОВА, 
Мала сала

Филм, ROCK THE TRUMPET/
ГУЧА, Летња сцена

Форум, МЕЂУНАРОДНИ 
ЛОБИСТИЧКИ СИСТЕМИ, 
Мала сала

Ликовни програм, 
ДАРВИНИЗАМ У ВИЗУЕЛНОЈ 
КУЛТУРИ ЕВРОПЕ У 19. ВЕКУ, 
Клуб Магистрала

Књижевност, Наш гост – 
БОЖИДАР МАНДИЋ, 
Клуб Магистрала

Позориште, ПОСЛЕДЊИ 
ТРЕНУЦИ КРАЉА 
АЛЕКСАНДРА И КРАЉИЦЕ 
ДРАГЕ, Велика сала

Књижевност, 
АЛТЕРНАТИВНЕ ИСТОРИЈЕ 
СРБИЈЕ  - Чедомир Антић и 
Предраг Ј. Марковић, 
Клуб Магистрала

ВЕЧЕ dj ИЗНЕНАЂЕЊА, 
Летња сцена

Мићунов ћошак, jAZZ ME 
BLUES, Мала сала

Књижевност, РАДИОНИЦА 
КРЕАТИВНОГ ПИСАЊА, 
Клуб Магистрала

Концерт, НЕЖНИ ДАЛИБОР, 
Летња сцена

Изложба књига, МИСЛИМ, 
ДАКЛЕ ПОСТОЈИМ,
 Хол Библиотеке

ЗАТВАРАЊЕ XVIII БИЈЕНАЛА 
СТУДЕНТСКЕ ГРАФИКЕ СРБИЈЕ

Форум, ГРАД КАО 
ЕКОСИСТЕМ, 
Клуб Магистрала

Позориште, ПРИКАЗ  
ЕСЕНЦИЈАЛНЕ ИДЕЈЕ 
ОДРАСТАЊА ... Велика сала

Форум, ТЕРОРИЗАМ, 
Клуб Магистрала

Филм, КАД МУЗИЧАРИ 
ШОКИРАЈУ, Велика сала

КЗН, ДОК’Н’РИТАМ, 
Клуб Магистрала

Форум, ОГЛЕДАЊЕ 
НАРЦИСА, Амфитеатар/
Мала сала

Библиотека, KОБСОН 
РАДИОНИЦА ЗА СТУДЕНТЕ, 
Читаоница Е

Изложба, БРАНКО ЂУКИЋ, 
Галерија

Форум, КИНА – НОВИ ПУТ 
СВИЛЕ, Клуб Магистрала

АФЦ, #ТЕСКОБА #ДОСАДА 
#РОКЕНРОЛ #СМРТ, 
Мала сала

Позориште, ТРАГАЊЕ ЗА 
ПОКРЕТОМ, Летња сцена

Форум, СПОЉНОПОЛИТИЧКИ 
ИЗАЗОВИ МАКЕДОНСКЕ 
ДРЖАВЕ, Клуб Магистрала

Књижевност, ЏОРЏ ОРВЕЛ, 
Клуб Магистрала

Позориште, БАЈКЕ И 
ЊИХОВИ АЛТЕРНАТИВНИ 
ЗАВРШЕЦИ, Велика сала

Мићунов ћошак, COUNTRY 
BLUES, Мала сала

Позориште, АЛИСА У ЗЕМЉИ 
ЧУДА, Велика сала

ГЛОБАЛНА АФРИКА Зорана 
Ћирјаковића, Мала сала

Књижевност, Градови у 
књижевности – ЊУ ДЕЛХИ, 
Клуб Магистрала

Концерт, ELVIS jR. KURTOVICH, 
Летња сцена

Изложба књига, ИСТОЧНИ  
И ЗАПАДНИ ФИЛОЗОФИ, 
Хол Библиотеке

Књижевност, ПАНЕЛ – 
ДИСКУСИЈА О КОНКУРСИМА, 
Мала сала

Позориште, ПОКОНДИРЕНА 
ТИКВА, Велика сала

Д’Н’Р ФЕСТИВАЛ МУЗИЧКОГ 
ДОКУМЕНТАРНОГ ФИЛМА

ПОСЛЕДЊА КАП 
Драгана Јовићевића, 
Амфитеатар/
Клуб Магистрала

1 2

6 7 8 9

13 14 15 16

20 21 22 23

27 28 29 30

распоред месечног програма  ЈУН 2016
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Пон/Чет
18/17.30

Уто
19.00

2/16/21. 6.
19.30

Уто/Чет
19.00

Чет
19.30

Суб/Нед
11/13.00

Суб/Нед
16.00

Суб
16.00

Радионица савременог плеса 
НОВИ СТУДИО, Студио 26

Перкусионистичка радионица 
РИТАМ СТУДЕНТСКОГ ГРАДА, 
Студио 26

Радионица 
КРЕАТИВНОГ ПИСАЊА, 
Сала на спрату

РАДИОНИЦА ФИЛМСКЕ РЕЖИЈЕ 
Студио 28

Креативна радионица 
ХОР СТУДЕЊАК, Студио 26

ЛИКОВНИ СТУДИО ЗА 
МЛАЂИ УЗРАСТ, 
Доњи хол Велике сале

ШКОЛА ИКОНОПИСА, 
Доњи хол Велике сале

Фото-радионица 
ИЗВАН ОКВИРА, 
Студио 26

понедељак              уторак          среда                      четвртак                   петак                              субота                              недеља

19.00
21.00

20.30

19.00
21.00

20.00

20.00
21.00

19.00

19.00
21.00

Од 
17.00

12.00

19.00
21.00

17.00

19.00
21.00

19.00
21.00

Од
15.00

19.00
21.00

19.00
21.00

14.30

18.00

19.00
21.00

Од
16.00

Филм, ДОБРА ЖЕНА, 
Мала сала

Концерт, SALSA Y PUNTO, 
Летња сцена

Филм, ОТАЏБИНА, Мала сала

Позориште, ХОДАЧИ, 
Велика сала

Изложба/Концерт, 
ИЛИЈА ЛУДВИГ, Галерија, 
Амфитеатар/К.Магистрала

Промоција стрип албума  
ДРУЖИНА ДАРДАНЕЛИ, 
Клуб Магистрала

Филм, НАРОДНИ ХЕРОЈ 
ЉИЉАН ВИДИЋ, Мала сала

Д’Н’Р ФЕСТИВАЛ МУЗИЧКОГ 
ДОКУМЕНТАРНОГ ФИЛМА

АФЦ, РАДИОНИЦА 
ДОКУМЕНТАРНОГ ФИЛМА 
ИВАНЕ ТОДОРОВИЋ, 
Студио 28

Филм, ДОБРА ЖЕНА, 
Мала сала

Конференција 
КУЛТУРВАКЦИНАЦИЈА, 
Велика сала

Филм, ОТАЏБИНА, Мала сала

Филм, НАРОДНИ ХЕРОЈ 
ЉИЉАН ВИДИЋ, Мала сала

Д’Н’Р ФЕСТИВАЛ МУЗИЧКОГ 
ДОКУМЕНТАРНОГ ФИЛМА

Филм, ДОБРА ЖЕНА, 
Мала сала

Филм, ОТАЏБИНА, Мала сала

Ликовни програм,  
САСТАНАК РАДИОНИЦЕ 
ПРОШИРЕНО ПОЉЕ УЗ ЏЕМ 
СЕШН СВИРКУ, 
Клуб Магистрала

Трибина, УМЕЋЕ ЗАВОЂЕЊА, 
Велика сала

Филм, НАРОДНИ ХЕРОЈ 
ЉИЉАН ВИДИЋ, Мала сала

Д’Н’Р ФЕСТИВАЛ МУЗИЧКОГ 
ДОКУМЕНТАРНОГ ФИЛМА

3 4 5

10 11 12

17 18        19   

24 25 26
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Четвртак 2. 6. у 20.00 
Клуб-књижара Магистрала
ЏорЏ орвел
(25. 6. 1903. Бенгал, Индија – 
21. 1. 1950. Лондон)
ПУТ зА вигАН/НиКо и НиШТА У 
ПАризУ и лоНдоНУ 
(Л.О.М. 2015, 2016) // 
живоТињсКА ФАрМА/1984 
(Контраст издаваштво, 2016)

Живимо у свету у коме нико није 
слободан, у коме су само ретки 
безбедни, у коме је готово немогуће 
бити искрен и остати жив.
Џорџ орвел, Пут зa Виган

Џорџ Орвел (право име ерик 
артур Блер), енглески писац 
и новинар, био је визионар и 
критичар опресивних режима и 
западних војних и информационих 
интервенција у свету. Познат по 
утопијско-дистопијском карактеру 
својих књига, светску славу 
користио је за преиспитивања 
ауторитета, изјашњавајући се 
као анархиста. Светски познати 
романи Животињска фарма 
и 1984 и данас су код младих 
извор аргумената против 
ауторитаризма и инспирација за 
друштвени активизам. Поред ова 
два, представићемо и два нашој 
публици мање позната Орвелова 
романа, Пут за Виган и Нико и 
ништа у Паризу и Лондону. роман 
1984 је баш те године доживео 
екранизацију у режији Мајкла 
редфорда, са Џоном Хартом и 
ричардом Бартоном у главним 
улогама.

књижевност 
ЈУН 2016

Уторак 7. 6. у 20.00 
Клуб-књижара Магистрала
Наш гост – божидАр МАНдић
Представљање романа ПерТле 
(Службени гласник, 2015)
Учествују: Петар Арбутина, Мића 
Вујичић и Божидар Мандић

Божидар Мандић, концептуални 
уметник, књижевник, перфомер, 
оснивач комуне Породица 
бистрих потока, добитник је 
овогодишње награде Традиција 
авангарде „Вујица решин Туцић 
и Војислав Деспотов”, за укупно 
животно дело, а посебно за 
ретроспективну изложбу Натраг 
и роман Пертле.

роман Пертле је прича о 
детињству и младости браће 
Мирослава и Божидара Мандића. 
У ауторефлексивном тону, са 
сећањима и деловима биографија 
новосадских авангардних 
уметника, књига је сведочанство 
о авангарди, наличју политичког 
либерализма с краја 1960их, 
деликту мишљења, процесима и 
затворским казнама. Пертле су и 
водич кроз новосадску модерну 
уметност тих година, а Тишма, 
Копицл и Жилник неки су од 
ликова. 

рођен је у Новом Саду 1952. 
Уметничко деловање  почео је 
као протагониста новосадске 
концептуалне сцене. Неизлагачки 
концепти група КОД и Јануар–
фебруар–март довели су 
га до идеје о свакодневном 

остваривању искустава, која је 
била могућа само у природи. 
Сели се 1977. у село Брезовицу, 
подно рудника, где је утемељио 
прву српску еколошко-уметничку 
комуну. Објавио је 15 књига и 
реализовао 12 самосталних 
изложби.

Четвртак 9. 6. у 20.00, 
Клуб-књижара Магистрала
Градови у књижевности  
њУ делХи
Предавање Мирољуба Стојановића

„Свакако губитник у књижевном 
дуелу с Бомбајем, Њу Делхи је за 
разумевање индијских књижевних 
струјања незаобилазан град. 
Откад је ахмед али 1940. на 
енеглеском језику објавио чувени 
роман Сумрак у Делхију, књижевну 
инспирацију овом граду, међу 
осталима, дугују грандиозна анита 
Десаи, Кушвант Синг и, наравно, 
Салман ружди.”

Мирољуб стојановић

БОЖИДар МаНДИЋ

ЏОрЏ ОрВеЛ  

ЊУ ДеЛХИ

Четвртак 16. 6. у 19.00
Мала сала
ПАНел-дисКУсиЈА о 
овогодишњим резултатима 
конкурса Министарства културе 
и информисања републике 
Србије  за доделу средстава 
пројектима за савремено 
стваралаштво.
Слободно учешће у разговору, 
панелисти су чланови комисија и 
секретари Министарства културе. 



15

Уторак 14. 6. у 20.00 
Клуб-књижара Магистралa
Представљање АлТерНАТивНе 
исТориЈе србиЈе – Чедомир 
антић и Предраг Ј. Марковић 
(Недељник, 2016) 
Учествују: Вељко Лалић, Чедомир 
Антић и Предраг Ј. Марковић

Шта би било да смо победили на 
Косову? А да није било голготе у 
Првом светском рату? Или да смо 
приступили Тројном пакту? 

Жанр контрафактуалне 
историје све је популарнији и у 
историографији и у белетристици. 
Први пут два историчара у Србији 
пишу контрафактуалну историју 
Србије. аутори кажу да су поносни 
што су први писци тог жанра у 
региону и да ће бити задовољни 
ако успеју да укажу на тачке у 
нашој прошлости од којих је могло 
да се крене друкчијим путевима. 

субота 25. 6. у 17.00, aмфитеатар
у сарадњи с Филмским програмом ДКСГ
У оквиру Фестивала Док ’н’ ритам
Представљање књиге текстова Марка Погачара ЈУгоТоН гори
Учествују: Бојан Марковић и Марко Погачар

Тај глазбени дневник, како га зове 
аутор, представља малу историју 
епског периода музичке сцене 
Југославије. Периода када се будила 
нова снага, нови хоризонти, нови 
видици, а сва сила креативне 
енергије сливала у музику. У књизи 
видимо како су југословенски 
бендови, и на европском нивоу 
вредни пажње, обликовали живот 
једног песника, који се рађа у време 
зенита те музичке индустрије. 
Кроз рефлексије о нумерама ex-YU 
бендова/Азра, Хаустор, ЕКВ, Идоли, 
Пекиншка патка, КУД Идијоти, 
Дисциплина кичме.../ проницљиво 
се објашњава једно време, једно 
друштво и једна идеологија којих 
више нема.

Марко Погачар (Сплит, 1984), незаобилазно место регионалне песничке 
сцене, објавио је четири књиге песама, три књиге есеја, књигу кратких 
прича. Уредник је у књижевном часопису Quorum и двонедељнику за 
културна и друштвена збивања Зарез. Награђиван за поезију, прозу и 
есејистику, Погачар је преведен на 30 језика.

рАдиоНиЦА КреАТивНог 
ПисАњА 
ивАНе МилАНКов 
Сала на спрату, 
2.6 / 16.6 / 21.6. у 19.30

Уторак 21. 6. у 20.00, 
Клуб-књижара Магистралa
рАдиоНиЦА КреАТивНог 
ПисАњА

Представљање радова  
овогoдишње радионице 
креативног писања ДКСГ коју 
води Ивана Миланков.
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среда 1. 6. у 19.00, 
Клуб-књижара Магистрала
еколошке теме
грАд КАо еКосисТеМ
Трендови развоја вештачких и природних 
екосистема
Говори: Загорка Стевић Гојков

Градови су настали из потребе људи за животом 
у заједници као највиши домети колективног 
живљења. Градови су моралне и менталне представе 
света у коме живимо, центри развоја цивилизације 
и културе, али и средишта загађења и деградације 
животне средине. Највећи део људске популације 
живи у градовима, и према извештају Уједињених 
нација, до 2030. године у градовима ће живети пет 
милијарди људи. 

Понедељак 6. 6. у 19.00, Мала сала
Мозаик геополитике
ислАМсКи ХАрТлеНд – 
Ново геоПолиТиЧКо средиШТе
Израстање исламског света из „Срца Земље” на 
хоризонту 21. века
Говори: Миломир Степић

Водећи српски стручњак из домена геополитичке 
науке Миломир Степић у предавању ће протумачити 
и објаснити зашто је исламски свет драматично 
повећао свој утицај и значај у глобалним односима. 
Са становишта класичне, модерне и постмодерне 
геополитике предавач ће указати на положај, 
место и улогу исламског света у дистрибуцији 
планетарне моћи. Предавање ће бити богато 
илустровано картама и дијаграмима који указују на 
трансконтиненталну и европску будућност ислама.  

среда 8. 6. у 19.00, Клуб-књижара Магистрала
Глобално насиље
ТероризАМ
Да ли су терористи жртве Запада?
Говори: Зоран Милошевић

Тероризам се сматра једном од највећих опасности 
савременог света. Може се рећи да страх од 
тероризма заузима високо место на широкој скали 
савремених страхова. Узроци многих инцидената 
с трагичним последицама, који се догађају 
широм света, тумаче се терористичким акцијама. 
О томе какав је западни став према тероризму 
који потиче с подручја која су била или остала 
под вестернистичком доминацијом говориће 
политиколог Зоран Милошевић.

Понедељак 13. 6. у 19.00, Мала сала
Представљање часописа
НАЦиоНАлНи иНТерес
Часопис за национална и државна питања
Представљање јубиларног броја поводом десет 
година излажења
Учествују: Живојин Ђурић, Миломир Степић, Љубомир 
Кљакић, Милош Кнежевић, аутори прилога и гости

Часопис Национални интерес ушао је у другу 
деценију излажења. У временима кризе часописне 
продукције редакција и уредници Националног 
интереса успели су да часопис издавачки устале 
и успоставе правилан ритам објављивања. Уз то, 
часопис је проширио сараднички круг, објавио 
преко 350 текстова у 24 броја. Применом научних 
мерила у пријему радова и рецензентским 
приступом у редакцијској обради текстова, тај 
часопис из домена политикологије и других 
друштвених наука афирмисао се у научној 
заједници као поуздан ослонац многим ауторима 
у објављивању оригиналних, стручних и других 
истраживачких радова.

среда 15. 6. у 20.00, Амфитеатар/Мала сала
Популарна психологија
огледАње НАрЦисА
Самозаљубљеност, егоизам, деструкција и 
аутодеструкција
Говори: Никола Крстић

Животна снага и оптимизам који обележавају 
младе људе у одређеним личним и друштвеним 
околностима знају да се изобразе у самозагледаност, 
самозаљубљеност, нарцисоидност. Све то изазива 
поремећаје у комуникацији с другима, а нарочито 
на еротском и сексуалном плану. О томе ће на 
популаран начин говорити Никола Крстић. 
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Понедељак 20. 6. у 19.00, Мала сала
Поводом прве посете председника Кине Србији
Савремена Кина
КиНА и реШАвАње МеђУНАродНиХ 
ТериТориЈАлНиХ сПоровА
Кинеско становиште о Јужном кинеском мору
Говори: Иван Зарић

Кина је велика земља која има дугачке копнене 
границе, али и пацифичку обалу. Као џиновска 
демографска и просторна чињеница Кина је, 
такође, и геокултурни феномен више миленијума 
старе цивилизације. У додиру с другим народима 
и културама Кина, међутим, није пролазила без 
сукоба и спорова. И данас, у условима сталног 
раста економске, политичке и војне моћи, Кина је 
оптерећена неспоразумима и споровима у неким 
граничним областима. Пре свега, то се односи 
на Јужно кинеско море, где се сусрећу битни 
кинески интереси и интереси ривала, глобалне 
велесиле – америке. О томе ће говорити експерт за 
војнопоморску стратегију Иван Зарић. 

среда 22. 6. у 19.00, Клуб-књижара Магистрала
Савремена Кина
КиНА – Нови ПУТ свиле
Геоекономска и геополитичка траса од Далеког 
истока до европе
Значај нове глобалне комуникације за Балкан 
и Србију
Говори: Никола Јокановић

Кина је велесила у економском, политичком и 
културном успону. Многољудна земља придржава 
се начела повећања моћи на стратешким правцима 
пружања у океанском пацифичком региону, али и 
дуж копнених оса евроазије. На крају западног крака 
кинеског протезања налази се Стари континент с 
Балканским полуострвом. У европским плановима 
инвестирања у европи значајна је и Србија. О 
важности кинеских економских интереса у региону 
сведочи и прва посета председника Кине Србији. 

Понедељак 27. 6. у 19.00, Мала сала
Увод у лобирање
МеђУНАродНи лобисТиЧКи сисТеМи
Упоредно искуство: место и улога лобирања, 
лобиста и лобистологије у савременој Србији
разговор поводом књиге Ненада васића
Учествују: Драган Ђукановић и аутор, с гостима

Како изгледа и у чему се састоји лобирање у 
развијеним земљама, а како у транзиционим 
друштвима у којима политичке структуре нису 
толико развијене нити постоје процедуре, 
легислатива и норме лобистичке активности и 
понашања. О томе ће говорити у нашој средини 
засада ретки научни познаваоци те материје. 

среда 29. 6. у 19.00, Клуб-књижара Магистрала
Балкански мозаик
сПоЉНоПолиТиЧКи изАзови 
МАКедоНсКе држАве
Извори савремене унутрашње економске и 
политичке кризе
Говори: Митко Арнаудов – Скопље, Македонија

Македонија је двонационална постјугословенска 
независна држава у којој, уз друге етничке 
групе и националне мањине, у највећем броју 
коегзистирају Македоници и албанци. Односи та 
два народа на политичком нивоу нису најбољи, 
штавише оптерећени су многим тензијама и 
сукобима. Ни унутармакедонски међупартијски и 
лидерски односи такође нису најбољи. Криза у коју 
је последњих месеци запала Македонија указује 
на могуће погоршање, па и ескалацију деструкције 
постојеће државне структуре. На ту опасност 
указаће наш гост из Скопља.
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Петак 3, субота 4, недеља 5. 6. у 19.00 и 21.00, 
Мала сала
добрА жеНА*
Режија: Мирјана Карановић, Србија, 2016, 90’

Након тридесет година брака Милена сазнаје истину 
о ужасној прошлости свог наизглед идеалног мужа, 
због чега је присиљена да донесе одлуку да ли ће 
наставити да живи скривајући истину од себе саме 
или ће оставити све оно што је дотад стекла у животу 
и започети ново поглавље, што је у њеним годинама 
прилично застрашујуће.

Петак 10, субота 11, недеља 12. 6. у 19.00 и 21.00, 
Мала сала 
оТАЏбиНА*
Режија: Олег Новковић, Србија, 2016, 110’

Пре петнаест година Маца је изгубила дете 
несрећним случајем и муж ју је напустио. Сада ради 
као кафанска певачица у локалу свог венчаног кума 
Болета. Њен муж Јован напушта искушенички живот 
у манастиру јер осећа да му је дато да обави неки 
задатак међу људима и да се искупи. Маца осећа да 
се свет мења, пуна је мржње, плаши се Божје казне, 
стално се моли и пости. Јован мисли да је пронашао 
Бога у слабоумној девојчици Милици.

Петак 17, субота 18, недеља 19. 6. у 19.00 и 21.00, 
Мала сала
НАродНи ХероЈ ЉиЉАН видић*
Режија: Иван Горан Витез
Улоге: Кристијан Јаић, Стјепан Пејић
Хрватска, 2015, 110’

Други светски рат је у току, народноослободилачки 
покрет је пред распадом. Млади песник Љиљан 
Видић прикључује се партизанима и добија задатак 
да напише песму с којом ће партизански бенд 
покушати да победи на националном такмичењу 
талената. Прва награда је наступ на свечаној вечери, 
пред самим Хитлером, где имају прилику да га 
ликвидирају и приведу Други светски рат крају.

филм 
ЈУН 2016

ПАНоРАМА

* Цена улазнице 150 дин



Понедељак 6. 6. у 21.00, летња позорница
20.000 дАНА НА зеМЉи
Режија: Ијан Форсајт, Џејн Полард
ВБ, 2014, 95’
Ова документарно-фиктивна биографија рокенрол 
звезде, музичара, песника, писца и сценаристе Ника 
Кејва није настала случајно. Ијан и Џејн претходно 
су снимили серију кратких филмова (14 у трајању 
од по 40 минута) поводом реиздања комплетног 
опуса Nick Cave and The Bad Seeds. У њима бивши и 
садашњи чланови бенда, сарадници и колеге, као и 
обожаваоци свих узраста, коментаришу омиљене 
песме са свих 14 студијских албума те групе и значај 
који су оне имале и имају у њиховим животима, 
оживљавајући тако речима све инкарнације једне од 
најчуднијих личности савремене светске рок сцене 
– Ника Кејва.

среда 8. 6. у 21.00, велика сала
КАд МУзиЧАри ШоКирАЈУ
Режија: Дубравко Јагатић
Хрватска, 2006, 90’

Скандали на домаћој рокенрол сцени, љубави, 
мржње, у(з)роци, последице, улога медија у свему 
томе. радња је смештена на стејџеве и бекстејџеве 
југословенске и хрватске рок сцене крајем прошлог 
века. Од Сатана Панонског, преко Синише Вуце, Дина 
Дворника, Рибље чорбе или Забрањеног пушења, па 
до ЛЕТ-а 3.

Понедељак 20. 6. у 21.00, летња позорница
roCK tHE truMPEt / гУЧА
Режија: Сали Салији
Србија, Турска, 2014, 72’

Документарни филм о музичком фестивалу у Гучи, 
једном од најдивљијих догађаја те врсте у свету. 
У филму се појављују Лазар ристовски, Мирослав 
Илић, Бобан Марковић, Дејан Петровић, Владимир 
Ђурић Ђура и многи други.

Д’н’Р ИНТРо /
Увод у први Фестивал музичког документарног филма - Док’н’Ритам

улаз слободан

фестивал 
Док’н’Ритам

23-26.6.
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субота 4. 6. у 12.00, студио 28
рАдиоНиЦА доКУМеНТАрНог ФилМА  
ивАНе Тодоровић
Отворено за све заинтересоване / улаз слободан

радионица документарног филма кроз практичан 
рад упознаје полазнике с методама рада у 
документарном филму где је сниматељ(ка) и 
редитељ(ка). Полазници ће кроз различите вежбе 
током пет дана моћи да истраже, сниме и режирају 
своју причу у краткој документарној форми. Часови 
ће бити одржавани викендима (4, 5, 11, 12. и 19. 
јуна) од 12.00 до 16.00 у оквиру радионице филмске 
режије академског филмског центра ДКСГ.

Ивана Тодоровић је ауторка из Београда која се бави 
друштвено ангажованим документарним филмовима 
које је режирала, снимала, копродуцирала у 
Београду и Њујорку. Berlinale Shorts competition, 
Rotterdam International Film Festival, Traverse City 
Festival, The Palm Springs International Shortfest само 
су неки од фестивала на којима су се филмови ове 
ауторке приказивали. За свој ауторски рад Ивана 
Тодоровић награђивана је на фестивалима широм 
света – у Србији, америци, Италији, Канади, русији, 
Грчкој, енглеској. Осим што прави филмове, Ивана 
држи и радионице на универзитетима, фестивалима 
и у образовним центрима широм света. 
www.ivanatodorovic.com

академски филмски центар  
ЈУН 2016

раДИОНИЦа ДОКУМеНТарНОГ ФИЛМа ИВаНе ТОДОрОВИЋ

ПОЈаЧаЛО И ГИТара

ТеСКОБа еКСПреС
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среда 22. 6. у 20.00, Мала сала
У гостима: Колектив Сатибара филм
#ТесКобА #досАдА #роКеНрол #сМрТ

Колектив Сатибара филм од 2008. године креира 
и уређује покретне слике свих врста, с идејом 
сарадње која превазилази првенство капитала 
приликом снимања филма, како економског 
тако и симболичког. Колектив зато подједнако 
укључује и професионалце и аматере, а базира 
се на непрофитној и алтернативној економији 
производње филма, те на нискобуџетном и 
безбуџетном филму с алтернативним и субверзивним 
формама и темама. Оснивачи Сатибара филма 
(Синиша Дугоњић, Синиша Јеловац, Валентина 
Ковач, Марина радмилац, Иван Велисављевић и Иван 
Златић) сматрају самообразовање и комуникацију у 
области филма пресудним за афирмацију филмске 
културе и филмских слобода и заступају неотуђиво 
право на филмско стваралаштво сваког људског 
бића независно од боје коже, пола, сексуалног 
опредељења, стручне спреме или филмског укуса. 

У склопу презентације Сатибаре биће приказани 
филмови и музички спотови Марине радмилац и 
Синише Дугоњића:

 ʰ ТеСКОБа еКСПреС, играни, 24’
 ʰ Музички интермецо: Nimani Teenage Riot, „Девојка 

из ЛДП-а”, 3’
 ʰ Mузички интермецо: Gymnastics, „Screaming”, 3’
 ʰ ПОЈаЧаЛО И ГИТара, играни, 40’
 ʰ Музички интермецо: Лидија, „Alone”, 2’ 30’’
 ʰ ОНИ ТаКО МрТВИ ЖИВе ГОДИНаМа, играни, 16’

Специјална пројекција:

Претпремијера експерименталног филма Синише 
Дугоњића PSYCHOMAGIC MANUAL – FRAGMENTS 
(Сатибара филм, 15’), сниманог у Мароку, према 
магијском приручнику Alejandra Jodorowskog.

рАдиоНиЦА ФилМсКе режиЈе
Новембар 2015 – Јун 2016.
Предавања – Пројекције –Практичне вежбе 
– Семинар– Писање сценарија – Снимање– 
Монтажа – Реализација кратког филма

Четвртак 9. 6. у 19.00, Мала сала
Представљање књиге „глобАлНА АФриКА” 
зорана ћирјаковића

Историја глобализације у Подсахарској африци и 
узбудљива слика њене савремености оптерећене 
апсолутном бедом, угроженошћу као начином 
живота и непрестаном борбом за опстанак. 
Због чега су становници „црне африке” највећи 
губитници у процесима глобализације? Од 
хроничне беде до невладине државе, од економије 
опстанка до култне економије, од „црне африке” на 
Западу до Запада у „црној африци”, од музике света 
до глобалног секса, о животу испод дна и о патњи 
и смеху.

Зоран Ћирјаковић је предавач на Факултету за 
медије и комуникације у Београду.

Ц Е Н Т РА Л А
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Прозор Шангаја
ШКолА КиНесКог ЈезиКА
Предавач: Марина Поп-Ценић

Од октобра почиње нови циклус часова у школи 
кинеског језика. Школа је бесплатна, број полазника 
је ограничен, могу се пријавити искључиво редовни 
студенти основних студија. Не могу се пријавити 
постдипломци и запослени. Заинтересовани могу 
послати своје податке на e-mail biblioteka@dksg.rs 
(послати име и презиме, контакт телефон и e-mail, 
факултет, број индекса). Полазници ће накнадно бити 
обавештени о тачном датуму почетка наставе. Упис 
је у току.

Препоручујемо за читање
оТићи ћУ ЈедНог дАНА Не реКАвШи све / 
Жан д’Ормесон; превела с француског Љиљана 
Мирковић, Београд, Clio, 2015.

„Овај се роман може читати као књига о 
пустоловинама, као нека врста песме у прози 
о вечитим дилемама, као љубавна прича, као 
обраћање коренима. Писац нас води кроз 
италијанске градове и села, грчка острва, азијске 
врлети и храмове свих исповести, али и кроз велику 
књижевност; слушамо изузетну музику, посматрамо 
чудесне фреске, статуе и слике. Као зачин великог 
зналца, убачене су и барокно распричане анегдоте 
које припадају историји.”

(с корица књиге)

1–15. 6. Хол библиотеке
Изложба књига
МислиМ, дАКле ПосТоЈиМ – 420 година од 
рођења декарта 
аутор изложбе: Растко Марковић

Француски филозоф, научник, математичар, путник 
и езотеричар рене Декарт (1596–1650) сматра се 
зачетником рационализма.  Време у коме је живео 
било је узбудљиво размеђе двеју епоха. Декартова 
учења изражавају тежње младе буржоаске класе 
која се рађа. Своју чувену методологију засновао 
је на начелима: све треба примати критички и као 
истинито узети само оно што је јасно и разговетно 
уочљиво, сваки проблем треба рашчланити, 
закључивати од једноставнијег према сложенијем и 
тако постепено доћи до спознаје, на крају проверити 
и прегледати да ли је било пропуста у извођењу.

16–30. 6. Хол библиотеке
изложба књига
исТоЧНи и зАПАдНи ФилозоФи 
аутор изложбе: Растко Марковић
 
Колико су блиски, а ипак различити, ставови 
мислилаца источног и западног света? Од древне 
Грчке и Кине до данашњих дана филозофски ставови 
били су темељ сваке цивилизације. Најшире узето, 
западни филозофи траже и доказају истину док се 
на Истоку истина прихвата као датост и мислиоци 
су више заинтересовани за тражење баланса. Запад 
се више занима за права појединца а Исток за 
друштвену одговорност.

среда 22. 6. у 18.00, Читаоница E
KобсоН рАдиоНиЦА зА сТУдеНТе

радионица је посвећена претраживању КОБСОН-а, 
електронске базе научних стручних часописа и 
књига, доступне преко академске мреже. Драгоцена 
је помоћ студентима у припреми и писању 
академских радова (семинарских, дипломских, 
специјалистичких, мастер и докторских). 
радионицу води: александра Поповић, начелник 
Сектора за научне информације и развој 
Универзитетске библиотеке „Светозар Марковић”.

библиотека 
ЈУН 2016

ШКолА 
иКоНоПисА

Доњи хол Велике сале
Суботом и недељом 
од 16.00 до 19.00

Школу води 
Југослав Оцокољић

улаз слободан
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Уторак, 21. 6. у 20.00, Мала сала
Jazz ME BluEs

У Њу Орлеансу блуз се живео. Легендарни Buddy 
Bolden га је и свирао на труби још пред крај 19. века. 
Надовезивали су се King Oliver, Louis Armstrong, 
Sidney Bechet. Сви су пратили велике блуз певачице 
двадесетих и тридесетих година и дали битан 
допринос претварању сеоског у класичан блуз. Jelly 
Roll Morton свирао је клавир у борделима Сторивила, 
уверен да је од регтајма „шпанске ствари” и блуза сам 
створио џез; међу првима га је пренео у Чикаго и 
Њујорк. Ускоро се појавио нов начин свирања блуза 
на клавиру, буги-вуги. Прихватили су га певачи и 
плесачи; крајем тридесетих потпалио је национално 
„лудило”. Током ере свинга џез се мешао с попом; 
везу с кореном одржао је Count Basie – могао је да 
са три прста свира све врсте блуза. Charlie Parker 
га је пребацио у бибап. У виртуозном извођењу 
Satchmo-a, Duke-a, Bird-a (…) блуз је преображен у 
фину уметност, а остао подједнако аутентичан као 
онај рурални, кад се тек помолио из фолклора.

мићунов ћошак  

Четвртак 2. 6. у 20.00, Мала сала
Country BluEs

етномузиколог Alan Lomax први пут је снимио 
Leadbelly-ја у затвору. Неколико година касније 
Leadbelly се поново обрео у казнионици, опет због 
убиства. Овај пут Lomax је дошао с гувернером 
Тексаса; робијаш им је отпевао Goodnight Irenе, а 
ганути политичар потписао је указ о помиловању. 
Son House и Bukka White нису били те среће: они 
су своје казне, такође због убиства, одслужили до 
краја. Изгледа да је тако било и са Leadbelly-јем – 
романтичну причу о милости измислио је Lomax 
да би унапредио каријеру свог штићеника. Међу 
кантри блузерима било је и другачијих, очаравајуће 
питомих људи; Blind Willie McTell и Gary Davis бејаху 
свештеници. Неки су добро упознали искушење а 
чезнули за искупљењем; унутрашња распетост дала је 
снагу њиховом блузу. Још је битнија музичка вештина, 
а њу је, кажу, Robert Johnson добио у замену за своју 
душу. Исто се причало и за друге, а Pete Wheatstrow 
се потписивао као „ђаволов нећак”, и ту се очигледно 
радило о маркетингу. Шоу-бизнис и митологија јесу 
део ове музике, али она живи од (личне) истине; како 
рече Willie Dixon, без истине нема блуза.
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