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издвајамо из програма 
јун  2017.

Скулптуре у дрвету - Милош Кнежевић
РАЗМАХ ОБЛИКА

Представљање рада
РАДИОНИЦЕ КРЕАТИВНОГ ЧИТАЊА И 
КРИТИЧКОГ ПИСАЊА 

Представљање аутора прве 
АРГХ! РАДИОНИЦЕ КРЕАТИВНОГ 
ПИСАЊА 

Презентација 
РАДИОНИЦЕ САВРЕМЕНОГ ПЛЕСА 

СЕМИНАР ЖЕЛИМИРА ЖИЛНИКА

Препоручујемо за читање
Тиха кућа / Орхан Памук

ПРЕДСТАВЉАЊЕ ИНТЕРНЕТ КУЛТУРНИХ ПОРТАЛА
фото: Душица Стојановић

СТАКЛЕНА МЕНАЖЕРИЈА, фото: Душица Стојановић

XIX БИЈЕНАЛЕ СТУДЕНТСКОГ ЦРТЕЖА СРБИЈЕ, фото: Душица Стојановић

ДРУМ, фото: Душица Стојановић24. МАЈ / ДАН ДКСГ / 43 ГОДИНЕ СА ВАМА фото: Јован Недељков

радионице у дксг
јун  2017.

Интересују вас глума, певање, свирање, јога, 
креативно писање, филм, хеклање, сликање? 
Желите да усавршите свој енглески или 
блогерске моћи? 

Онда су радионице у ДКСГ права адреса
за вас за вас!

//////////////////////////////////////////////////
АРГХ радионица креативног писања
Води: Ана Марија Грбић 
(anamarijagrbic@gmx.com)
Недељом од 19.00 
Сала на спрату

//////////////////////////////////////////////////
Реч и слика на интернету
Води: Данијела Јанковић
(danijelajankovic77@gmail.com)
Сала на спрату од 18.00
Понедељак 19. јун

//////////////////////////////////////////////////
Конверзација на енглеском језику
Bgd Conversation Club 
Води: Јелена Николић 
(jelenanikolix@gmail.com)
Средом од 18.30, Сала на спрату

//////////////////////////////////////////////////
Реализација филма и основе филмског језика 
Уторком и четвртком од 19.00,  Студио 28 
(milan.milosavljevic@dksg.rs)

//////////////////////////////////////////////////
Артикулација
Радионица филмске критике 
Води: Горан Терзић
(igor.toholj@dksg.rs)
Понедељком од 19.00 
Студио 28

//////////////////////////////////////////////////
Ликовна креативна радионица за млађи узраст
Води: Наталија Дабић
(natalijadabic@gmail.com)
Суботом од 11.00
Недељом од 11.00 и 13.00
Доњи хол 

//////////////////////////////////////////////////
Стиро штампа
Води: Срђан Плавшић
(kvartumartlab@gmail.com)
Доњи хол од 18.00
Субота 10. и 24. јун 

//////////////////////////////////////////////////
Хеклање
Води: Маша Марић
(maricmasha@yahoo.com)
Суботом од 17.00, Сала на спрату

//////////////////////////////////////////////////
Перкусионистичка радионица
Ритам Студентског града
Води: Александар Андрејевић
(am.andrejevic@gmail.com)
Уторком од 18.30, Студио 26

//////////////////////////////////////////////////
Креативна радионица
Хор Студењак
Води: Матија Анђелковић
(matijadecomposing@gmail.com)
Четвртком од 19.30, Студио 26

//////////////////////////////////////////////////
Отворено позориште
Радионица савременог плеса
Води: Сања Цвркотић
(sanjavink@hotmail.com)
Уторком од 16.15, четвртком од 18.00
Студио 26

//////////////////////////////////////////////////
Школа иконописа
Води: Југослав Оцокољић
Суботом и недељом од 16.00, Доњи хол
064/195 95 22 или 
jugoslav.jo@gmail.com.

ретро
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музика 
јун  2017.

м а т и н е  с в и р к е  

ч е т в р т к о м 

о д  1 6 . 0 0 

у  Б и с т р о у 

д К с Г

IGOR VINCE & His Drum, Brass And Keys

НИКОЛА ЧУТУРИЛО - ЧУТУРА

Четвртак, 8. јун, 20.30 
Летња сцена - клупице
НИКОЛА ЧУТУРИЛО - ЧУТУРА

Никола Чутурило - Чутура музичку 
каријеру почео је и пре доласка у Рибљу 
чорбу, у групама Кредит, Бицикли и 
Силуете. Почетком 1984. свирао је на 
турнеји групе Електрични оргазам. Тог 
лета уместо Бајаге дошао је на место 
гитаристе Рибље чорбе. За Рибљу чорбу 
написао је музику за песме Пропала 
ноћ, Да то сам ја, Црвена су дугмад 
притиснута и многе друге. Напушта 
Чорбу 1988. и формира свој Лаки бенд. 
За потребе трећег албума формира 
састав Облаци. У тренутку када креће на 
концертну промоцију, почиње рат. Крајем 
1991. одлази у Лондон, где живи и свира 
са реномираним клупским саставима, 
све до повратка у Београд 2003. године. 
У Лондону са британским музичарима 
снима повратничку плочу I.D. По повратку 
ради музику за рекламне спотове, нумеру 
за филм Потрага за Срећком и музику за 
позоришне представе Укроћена горопад 
и Баш-Челик. Нови албум Немир снима у 
току 2005. године у продукцији Николе 
Врањковића (ex Block Out). У марту 2012. у 
издању ПГП РТС изашао је шести Чутурин 
студијски албум - Ту и сад.

Среда, 14. јун, 20.30, Летња сцена - клупице
IGOR VINCE & HIS DRUM, BRASS AND KEYS

Атрактивна високоенергетска мешавина афробита, соула, 
џеза, латино и реге музике. Интернационални бенд базиран у 
Београду, који предводи вишеструко талентовани Игор Винс 
(Igor Vince), неће никога оставити равнодушним. У свом изразу 
састав комбинује страствене хармоније са roots ритмовима 
целог света, што доводи слушаоца до спонтане потребе за 
покретом, плесом и осмехом. Својим песмама оживљавају 
основне вредности и осећања која чине ову планету 
јединственом и лепом. Игор Винс (Београд, 1983) је студирао 
музику у Сенегалу, Бенину, Малију, Нигерији, Етиопији, 
Куби, Француској, Немачкој и Србији. Као талентовани 
перкусиониста и мултиинструменталиста наступао је и ишао 
на турнеје са некима од највећих имена светске музике данас, 
као што су: Феми Кути, Keziah Jones, Čeick Tidiane Seck, Fatoumata 
Diawara, Dean Bowman и Čeikh Lo. Уз екипу музичара са свих 
меридијана, 2011. године се посветио соло пројекту. Његов 
албум првенац Let’s Do It, на коме гостују легендарни Феми 
Кути, Dean Bowman и Tommy T, објављен је у мају 2015. године.

Среда, 21. јун, 20.30, Летња сцена - клупице
БАЛКАНОФОНИЈА

Балканофонија је вокално-инструментални 
састав који свира музику света обојену Балканом, 
оригинално писану музику и традиционалне 
песме и светске хитове у новом руху. Музика 
коју изводе је спој балканске, циганске, латино, 
класичне и поп музике. Чланови бенда су свирали 
на многим world music, classical и џез фестивалима 
и у познатим салама широм света, као што су: 

Интернационални дом музике - Москва (Русија), 
Glenn Gould Studio - Торонто (Канада), Коларчева 
задужбина - Београд (Србија), Jazzkaar Festival - 
Талин (Естонија), Кустендорф фест (Србија), Ethno 
Jazz Festival - Вроцлав (Пољска), International Ethno 
Jazz Festival - Кишињев (Молдавија).

ПЕРКУСИОНИСТИЧКА РАДИОНИЦА
РИТАМ СТУДЕНТСКОГ ГРАДА
Уторком у 18.30, Студио 26

Радионица је намењена студентима који желе да 
овладају вештином свирања удараљки. Наглашен 
ритам, популарност ударачких инструмената - много 
је разлога да се прикључите радионици и креативно 
и релаксирајуће проведете своје слободно време.

Радионицу води Александар Андрејевић, тимпаниста 
Симфонијског оркестра РТС-а.

КРЕАТИВНА РАДИОНИЦА
ХОР СТУДЕЊАК
Четвртком у 20.00, Студио 26

Хор Студењак је савремени хор, који пружа креативну 
слободу и слободу изражавања студентима и младим 
људима заинтересованим за певање, без обзира 
на њихове певачке способности. Хор је полигон за 
једну нову хорску праксу, која подразумева ангажман 
певача при креирању репертоара (од писања 
стихова, компоновања песама до предлагања обрада 
већ постојећих песама).

Радионицу води композитор и диригент Матија 
Анђелковић.

БАЛКАНОФОНИЈА
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* Цена улазнице 200 дин

позориште 
јун  2017.

Четвртак. 22. јун, 20.00, Велика сала
Факултет уметности Универзитета у Приштини
(Звечан – Косовска Митровица)
Драмски одсек
Испит студената основних и мастер студија 
Глуме из предмета 
Сценске игре и Кореодрама

I део испита 
Испит из Сценских игара I и II године основних 
студија Глуме 
I година - класа редовног професора 
Јовице Павића
II година - класа доцента Александара Ђинђића

II део испита
Испит из Кореодраме -  мастер студија Глуме
Ежен Јонеско:
НОВИ СТАНАР
Класа редовног професора Јовице Павића 

Професор: др Вера Обрадовић

Петак, 23. јун, 21.00, Летња сцена
Отворено позориште 
Нови студио
ИМПУЛС 
Презентација радионице савременог плеса 

Учесници: Анђела Поповић, Драженка 
Челебићанин, Војкан Протић, Марија Радоман, 
Вања Ристић, Сања Ђуричић, Сунчица Симић и 
Слађана Савић

Ауторка презентације: Сања Цвркотић

Нови студио најављује презентацију радионице 
савременог плеса и физичког театра. У оквиру 
ове радионице учесници су били у прилици да 
освесте и оснаже своје тело, да се упознају са 
различитим плесним техникама и искажу своју 
креативност и стваралачку индивидуалност. Кроз 
процес импровизације бавили смо се питањем 
свакодневних обавеза. Да ли их извршавамо 
редовно или их одлажемо? Како оне утичу на 
нас? Да ли их можемо извршити организованије, 
продуктивније, брже и боље или их можемо 
игнорисати? Да ли су постале механичка радња 
или смо креативни у одабиру и обављању? Да ли их 
сами себи намећемо и колико су неопходне?

Уторак, 27. јун, 20.00, Велика сала
Едукативни центар Лекарт
Алдо Николај
ХАМЛЕТ У ПИКАНТНОМ СОСУ
Премијера

Играју: Владана Зиндовић Дошљак, Вељко Ивановић, 
Александра Анђелковић, Бојана Илић, Томислав 
Радосављевић, Тамара Станисављев, Ђурђица 
Ђуровић, Анђела Колашинац, Тања Савић, Јован 
Нешковић, Марија Гудурић, Дијана Георгијев, 
Милица Марковић и Јована Николић.

Режија: Бранислав Лечић

Као што је добар зачин неопходан за укусно јело, 
тако је добар и радознао кувар са својом свитом 
неопходан зачин дворских сплетки. Када је при 
томе у питању кувар на данском двору, а један од 
конзумената краљевић Хамлет, тада прича поприма 
неочекивани ток, који ће глумци, певачи и плесачи 
дочарати у нашој Великој сали... 

ОТВОРЕНО ПОЗОРИШТЕ
НОВИ СТУДИО
Радионица савременог плеса
Студио 26
Уторком од 16.15
Четвртком од 18.00
Водитељка и ауторка радионице: Сања Цвркотић

Радионица савременог плеса и физичког театра 
представља динамично и забавно искуство у процесу 
упознавања и схватања сопственог тела, односно 
тела у простору и у односу на друге. Заснива се 
на принципима release технике, истраживачким 
методама вођене импровизације и елементима 
јоге. Полазници ће ојачати своје тело, развити 
координацију покрета, побољшати флексибилност и 
исказати своју креативност и имагинацију. Радионица 
се одржава два пута недељно, у трајању од по два 
сата. Није неопходно претходно знање.

ТАЛИЈА
Креативна радионица глуме
Мала сала
Суботом од 10.00 до 12.00, млађе групе
Недељом од 11.00 до 14.00, старије групе
Радионицу воде: Љиљана и Дарко Јоксимовић

Радионица глуме Театра Талија наставља са радом и у 
овој сезони. Деца ће, према узрасту, бити подељена 
у старије и млађе групе. Са њима ће се радити на 
усавршавању вештине говора, дикције, концентрације, 
креативности, самопоуздања, кроз различите сценске 
активности, развијајући љубав према драмској, 
музичкој и плесној уметности. Родитељи ће имати 
увид у напредак своје деце кроз јавне часове, који ће 
се одржавати половином децембра и крајем маја, када 
су предвиђене завршне представе за све групе.

Понедељак, 5. јун, 20.00, Велика сала
Александар Галин
СИРЕНА И ВИКТОРИЈA*

Играју: Радослав Рале Миленковић, 
Милена Павловић Чучиловић, Татјана Кецман
Режија: Радослав Миленковић

Урнебесна комедија забуне у којој новопечена 
богаташица, наизглед победница транзицијског 
маратона, за своју професорку енглеског, иначе 
типичну жртву друштвене транзиције, наручује 
Пастува који за новац испуњава све сексуалне 
фантазије. Грешком бира погрешан број и уместо 
сексуалног предатора у стан им стиже времешни 
астроном, који урушавање идеалистичког устројства 
света преживљава радећи по кућама као стилиста-
кинолог...
Низ комичних неспоразума одиграва се међу 
троје јунака Галинове комедије, која нас, смехом 
разоружане, суочава са вероватно најважнијим 
хтењем људске врсте: да волимо и да будемо 
вољени...

Уторак, 6. јун, 20.00, Велика сала
Факултет уметности Универзитета у Приштини
(Звечан - Косовска Митровица)
Драмски одсек
Испит треће године глуме у класи редовног 
професора Милана Плећаша и сарадника у 
настави мр Немање Савковића
(Глума 6)

Студенти: Ивана Бартуњек, Габријел Бећаревић, 
Стефан Ђоковић, Никола Ђорђевић, Стеван Здравић, 
Леа Јевтић, Владимир Јовановић, Ђорђе Коцић, 
Данило Михајловић, Даница Станковић, 
Стефан Цикић, Гала Шалипур

Понедељак, 12. јун, 17.30, Велика сала
Факултет уметности Универзитета у Приштини
(Звечан - Косовска Митровица)
Драмски одсек
Испит друге године глуме у класи доцента 
Александра Ђинђића и сарадника Борјанке 
Љумовић
(Глума 4)

Студенти: Никола Воштинић, Мира Јањетовић, 
Невена Кочовић, Лазар Николић, Никола Павловић, 
Милош Пантић, Александар Петковић, 
Јелена Тјапкин, Милица Филић

Петак, 16. јун, 19.00, Велика сала
Факултет уметности Универзитета у Приштини
(Звечан - Косовска Митровица)
Драмски одсек
Испит прве године глуме у класи редовног 
професора Јовице Павића и асистента 
Борјанка Љумовић
(Глума 2)

Студенти: Ђорђе Галић, Александар Димитријевић, 
Јован Живковић, Теодора Јовановић, Филип 
Милићевић, Бранимир Ранђеловић, Анастасија 
Стошић, Марија Тубић, Иван Ћирић

СИРЕНА И ВИКТОРИЈA
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6-20. јун, Галерија
Отварање: уторак, 6. јун, 20.00
РАЗМАХ ОБЛИКА
Скулптуре у дрвету - Милош Кнежевић

Милош Кнежевић (1952) је правник и политиколог, 
писац четрдесетак књига из тих области. Живи и ради 
на Новом Београду као уредник у ДКСГ. Скулптуре од 
дрвета обликује од почетка 90-их година прошлог века. 
Прве минијатурне скулптуре израдио је од чемпреса 
и еукалиптуса у Цавтату и Млинима код Дубровника. 
Побуђен радозналошћу потом је испробао и друге 
врсте дрвета: орах, храст, брест, букву, јабуку, крушку, 
шљиву, трешњу, дуд, рогач, лешник, глог, бор, смреку, 
тују, тису, ариш, кедар, секвоју... Као смотрени 
аутодидакт, школовао се пажљивим посматрањем 
приступачних скулпторских артефаката, обиласком 
уметничких атељеа, радионица, галерија и музеја, 
као и проучавањем књига и каталога из домена 
уметности вајања, дељања и клесања. 

Знања о скулптури никада му, међутим, нису реметила 
првенствена мерила осета и осећаја.
Нарочито занимање испољио је за радове Ристе 
Стијовића, Матије Вуковића, Бранка Ружича, Милана 
Верговића, Ратка Вулановића, Олге Јанчић, а од 
страних Константина Бранкузија, Лорана, Боћонија, 
Мура, Арпа, Вотрубе... Од праваца и стилова занимали 
су га кубизам, футуризам и органска апстракција. 
У жижи ауторове пажње налазила се, у ствари, 
затворена форма, очврсла маса и волумен, историјски 
вариран многим, одиста различитим поступцима.
Скулптуре су настајале изван атељеа, у природним 
амбијентима викендице у Дубокој Бари близу 
Панчева, покрај Гостиља на падинама Златибора, у 
Хан Пјеску и у Студењаку на Новом Београду. Дрвена 
грађа и природа, у физичком и метафизичком смислу, 
били су и остали извор ауторове трајне инспирације.
Будући да је скулптуре радио из дубоких унутрашњих 
импулса, лишен спољашњих притисака и нагона 
за допадањем, дуго није имао жељу да их изложи 
погледима јавности или тумачи сувишним речима. 
Тако је, током година, сачувао стотинак скулптура, 
од којих је трећину карактеристичних одабрао за 
представљање на изложби.

15. јун - 10. јул, Велика галерија
Отварање: четвртак, 15. јун, 19.00
7x4 - Ненад Миловановић

Материјал са којим сам се сусрео у току рада, гвоздене 
плочице, инспирисао ме је и омогућио да истражујем 
форму и облик, и да кроз условљени геометријски 
материјал покушам да дочарам своју идеју у новој 
форми. Случајности су неретко инспирација 
уметницима, као и увиђање драгоцености у нечему 
што би некоме изгледало потпуно банално... 

Назив изложбе 7x4 произашао је управо из 
димензија самих плочица које сам пронашао на 
једном београдском стоваришту, чиме желим 
да нагласим утицај свакодневних ситуација на 
стваралаштво и способност увиђања истих, 
јер без тога и без димензије тог материјала ових 
радова не би ни било.

Ненад Миловановић је дипломирао на ФПУ у 
Београду, 2013. године, на одсеку за примењено 
вајарство, а 2015. завршио мастер студије на 
истом факултету. Члан је УЛУС-а од 2015. године 
и УЛУПУДС-а од 2016. Учесник је преко тридесет 
групних изложби у земљи и иностранству. 
Две његове скулптуре постављене су у јавном 
простору у Београду, а једна у парку скулптура 
галерије Рон Гомбок у Аустралији. Живи и ради у 
Београду.

22. јун - 12. јул, Галерија
Отварање: четвртак, 22. јун, 19.00
АQUA PERMANENS - Милица Антонијевић

Назив овог циклуса графика је Аqua permanens, тј. 
вода које нема (не може да се пронађе), већ мора да 
буде створена, измишљена: човекова креативна 
способност ствара суштину, значење живота... 

Доњи хол Велике сале
ЛИКОВНА КРЕАТИВНА РАДИОНИЦА 
ЗА МЛАЂИ УЗРАСТ
Суботом: 11.00 - 13.00
Недељом: 11.00 - 13.00, 13.00 - 15.00 
Радионицу води: Наталија Дабић

Пријаве на мејл: natalijadabic@gmail.com

ликовни 
програм  јун  2017.

Оживљавање

Према Јунговом тумачењу, аqua permanens је узвишена 
вода, течна верзија сопства, односно првобитна 
материја која садржи сва четири елемента... Та моћна 
симболика воде, честе промене и прочишћења која са 
собом носи, за мене представљају снажни проводник 
емоционалне и духовне енергије. Кроз свој доживљај 
покушала сам да је дематеријализујем и поново сјединим 
у нову форму, снагу и конструкцију.

Милица Антонијевић је дипломирала 1997. године 
на ФПУ у Београду, одсек Примењена графика, атеље 
Графика и књига, а магистрирала 2003. на предмету 
Графика на истом факултету. Ванредни професор је 
на предметима Цртање и Сликање на Филолошко-
уметничком факултету у Крагујевцу.

Милош Кнежевић

Ненад Миловановић

Милица Антонијевић
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књижевност 
јун  2017.

Уторак, 6. јун, 19.00, Клуб Магистрала
Представљање романа 
Гиљерма Кабрере Инфантеа
ТРИ ТУЖНА ТИГРА 
у преводу Љиљане Поповић Анђић и Бранка Анђића 
(Геопоетика, 2016)
Учествују: Бојана Ковачевић Петровић и 
Бранко Анђић

Једна од најбољих књига на шпанском језику, 
хиспаноамерички Уликс, Инфантеов роман Три тужна 
тигра после четрдесет година од објављивања 
преведен је на српски језик. Носталгична 
реконструкција Хаване с краја педесетих година, 
књига-обрачун с високопарном књижевношћу је 
прича о љубави и пријатељству. 

“Први, најважнији савет - заборавите речнике! 
Маните се правописа, јер вам за читање и 
разумевање ове књиге неће помоћи. Бити доследан, 
поштовати било какав канон, за ову књигу је смртна 
казна. Три тужна тигра (ТТТ) није роман, него позив 
на авантуру”...
     
   Бранко Анђић

Г. К. Инфанте (1929, Хибара, Куба - 2005, 
Лондон), писац, новинар, преводилац, лингвиста, 
сценариста и критичар, један од најоригиналнијих 
латиноамеричких гласова, студирао је новинарство 
у Хавани. Био је директор Народног савета за 
културу, управник Института за филм, заменик 
директора дневника Револуција, оснивач културног 
додатка Лунес, кубански аташе за културу у Бриселу 
1962. године, после чега остаје у Европи, у егзилу, 
у Мадриду и Лондону. Романи: Хавана за покојног 
инфанта, Злочин због плесања чачача, Она је 
певала болеро и постхумно Непостојана нимфа; 
приче Како у миру, тако и у рату, Све је учињено 
са огледалима, готово сабране приче; есеји: О, 
Животи за читање, Књига о градовима, Егзорцизми 
стила, Свети дим; записи, есеји и сећања Mea 
Cuba; филмски сценарији: Vanishing Point, The 
Lost City. Одликује га комбинација ерудиције 
и колоквијалног језика, хумор, каламбури, 
музикалност језика, а сталне теме су сећања на 
Хавану, књижевност, филм, политика, језик....

“Можда би најбоље било видети ТТТ као једно 
ремек-дело поп-културе у време кад је поп-
култура стварно мељала свет... кад су написане 
велике експерименталне књиге (не само) 
латинскоамеричког бума - Школице, Разговор у 
Катедрали, Terra Nostra, Јесен патријарха, Бестидна 
ноћна птица и најбоља од њих - ТТТ.“
     
   Бранко Анђић

Уторак, 13. јун, 20.00, Клуб Магистрала
Представљање рада
РАДИОНИЦЕ КРЕАТИВНОГ ЧИТАЊА И 
КРИТИЧКОГ ПИСАЊА 
коју у ДКСГ води Нађа Бобичић

Полазници и полазнице Радионице креативног 
читања и критичког писања публици представљају 
свој рад кроз разговор о другом делу “наполитанске 
тетралогије” Елене Феранте. Теме разговора 
обухватиће анализу пријатељског односа двеју 
главних јунакиња, приказ родних улога, као и 
третман тела, друштвене промене током друге 
половине XX века праћене револуционарним 
заносом, и коначно, приказ града Напуља. Позивамо 
и публику да се активно укључи у разговор о роману 

из различитих перспектива. 
Четвртак, 15. јун, 18.00, Клуб Магистрала
Циклус Поп књижевност 
Предавање поводом београдског концерта 
Дарка Рундека 
ХАУСТОР И ОСТАЛИ УЛАЗИ

Предавач: Мухарем Баздуљ

У трећем по реду предавању из циклуса Поп 
књижевност Мухарема Баздуља, под насловом 
Хаустор и остали улази, фокус је на стиховима и 
персонама којима Дарко Рундек већ деценијама 
незаборавно улази у животе већ неколико 
генерација својих поклоника. Има нечег стално 
мењајућег и истовремено стално идентичног 
у његовој театрално сугестивној појави. Ако 
Хелдерлинов стих Никад не беше толиких почетака 
у контексту немачке књижевности најелегантније 
пристаје Георгу Бихнеру, кад је о југословенској 
поп-култури реч, он без сумње најбоље стоји Дарку 
Рундеку.     
   Мухарем Баздуљ

Уторак, 20. јун, 19.00, Клуб Магистрала
Представљање романа Синише Стојановића
БЕОГРАДСКА БЕЛЕЖНИЦА (Ковачница прича, 2016)
Учествују: Ивана Пешко, Милош Белчевић и аутор

“Иницијално песник, Синиша Стојановић на месту 
свог романескног првенца пише романескну 
поему. Пошто су поему измислили романтичари, 
Стојановићев август морао је постати једна 
непрегледна авантура. Бол је дакако светски, 
главни јунак је потпуно сувишан, реченично ткиво 
грубо носталгично. Међутим, делу недостаје 
романтичарске митоманије, што је резултат 
пишчевог свесног одбијања да пристане на 
компромис целовите структуре. Ово је књига која 
не познаје слепе улице - на последњој се станици 
излази, само ако се у аутобусу заспи.”
     
                           Ивана Пешко

Синиша Стојановић (1981, Београд), књижевник 
(песник и прозаиста). Уредник програма београдске 
галерије Полет. Перформер, музичар, тонски 
техничар, колумниста и редитељ. Објавио је три 
књиге песама: Мамонова Хагада, Ровац у лажи и У 
раскораку. Његов први роман Београдска бележница 
био је у ширем избору за НИН-ову награду за 2016.

Четвртак, 22. јун, 20.00, Клуб Магистрала
Представљање аутора прве АРГХ! РАДИОНИЦЕ 
КРЕАТИВНОГ ПИСАЊА 
коју у ДКСГ води Ана Марија Грбић

Дођите да се упознате са младим ауторима који су 
у протеклих седам месеци писали, размењивали 
искуства и дружили се на Радионици креативног 
писања. Аутори ће се представити својим песмама 
и причама, а биће речи и о самој Радионици, 
искуствима, као и о томе како можете да јој се 
прикључите од октобра.

Г. К. Инфанте

Дарко Рундек

Синиша Стојановић
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Уто/Чет
16.15/18.00

Уто
18.30

Чет
20.00

Суб/Нед
11/13.00

Сре 
18.30

Уто/Чет  
19.00

Пон 19.6.
18.00

Суб 
17.00

Нед
19.00

Суб/Нед 
16.00

Пон
19.00

Суб 10/24. 6.
18.00

Радионица савременог плеса 
Нови студио, Студио 26

Перкусионистичка радионица 
Ритам Студентског града, 
Студио 26

Креативна радионица 
Хор Студењак, Студио 26

Ликовни студио за 
млађи узраст, 
Сала на спрату

Час конверзације на 
енглеском
Сала на спрату

Реализација филма и основе 

филмског језика
Студио 28

Радионица реч и слика 
на интернету
Магистрала

Час хеклања
Сала на спрату

АРГ Х радионица креативног 
писања
Сала на спрату

Школа иконописа
Доњи хол

Радионица филмске    
критике Артикулација
Студио 28

Стиро штампа
Доњи хол

распоред месечног програма јун 2017.

понедељак              уторак          среда                      четвртак                   петак                              субота                              недеља

19.00

19.30

20.00

20.00

20.00

19.00

19.00

20.00

19.00

19.00

19.30

20.30

18.00

19.30

20.30

20.00

Од
16.00

18.00

20.00

До
30.06.

19.00

21.00

21.00

Од
16.00

11.00

21.00

19.00

21.00

Од
16.00

11.00

21.00

21.00

Мићунов ћошак, 
РОКУМЕНТАРЦИ Д.А. 
ПЕНЕБЕЈКЕРА, Мала сала

Форум, ТРАДИЦИЈА И 
ИНОВАЦИЈА, Магистрала

Позориште, СИРЕНА И 
ВИКТОРИЈA, Велика сала

Форум, НАУЧНИ И МЕДИЈСКИ 
ОПУС МИЛОША КНЕЖЕВИЋА, 
Студио 26

Позориште, ИСПИТ ДРУГЕ 
ГОДИНЕ ГЛУМЕ, Велика сала

Књижевност, ТРИ ТУЖНА 
ТИГРА Гиљерма Кабрере 
Инфантеа, Магистрала 

Изложба, МИЛОШ 
КНЕЖЕВИЋ - скулптуре у 
дрвету, Галерија

АФЦ, КИНО КЛУБ СПЛИТ, 
Мала сала

Позориште, ИСПИТ ТРЕЋЕ 
ГОДИНЕ ГЛУМЕ, Велика сала

Књижевност, 
ПРЕДСТАВЉАЊЕ 
РАДИОНИЦЕ КРЕАТИВНОГ 
ЧИТАЊА И КРИТИЧКОГ 
ПИСАЊА, Магистрала

Мићунов ћошак, ТРИ КРАЉА, 
Мала сала

Књижевност, БЕОГРАДСКА 
БЕЛЕЖНИЦА Синише 
Стојановића, Магистрала

Позориште, ХАМЛЕТ У 
ПИКАНТНОМ СОСУ, 
Велика сала

АФЦ, МЛАДИ И ТЕОРИЈА 
КУЛТУРЕ, Мала сала

Форум, ВЕЛИКИ 
ХОЛИСТИЧКИ ПУТ, 
Магистрала

АФЦ, ЛУКА ПАПИЋ, 
Мала сала

Концерт, IGOR VINCE & HIS 
DRUM, BRASS AND KEYS, 
Летња сцена

Библиотека, ГЕОГРАФСКИ 
ИНФОРМАЦИОНИ СИСТЕМИ, 
Читаоница Е

АФЦ, МИКРО ФАФ, Мала сала

Концерт, БАЛКАНОФОНИЈА, 
Летња сцена

АФЦ, ЕКСПЕРИМЕНТАЛНИ 
РАДОВИ НА ТЕМУ 
ВИДОВДАНА, Мала сала

Изложба књига, КЊИГЕ КОЈЕ 
СУ НАМ ПРОМЕНИЛЕ ЖИВОТ, 
Хол Библиотеке

Филм, 2. МЕЂУНАРОДНИ 
ФЕСТИВАЛ  МУЗИЧКОГ 
ДОКУМЕНТАРНОГ ФИЛМА 
ДОК’Н’РИТАМ

Форум, ШЕЛИНГОВА 
ФИЛОЗОФИЈА МИТА, 
Студио 26

Концерт, НИКОЛА ЧУТУРИЛО 
- ЧУТУРА, Летња сцена

Књижевност, Циклус Поп 
књижевност – ДАРКО 
РУНДЕК, Магистрала

Изложба, 7X4 – НЕНАД 
МИЛОВАНОВИЋ, 
Велика галерија

Изложба, АQUA PERMANENS 
– МИЛИЦА АНТОНИЈЕВИЋ, 
Галерија

Књижевност, 
ПРЕДСТАВЉАЊЕ 
РАДИОНИЦЕ КРЕАТИВНОГ 
ПИСАЊА АРГХ! Магистрала

Позориште, Испит студената 
основних и мастер студија, 
НОВИ СТАНАР, Велика сала

Филм, 2. МЕЂУНАРОДНИ 
ФЕСТИВАЛ  МУЗИЧКОГ 
ДОКУМЕНТАРНОГ ФИЛМА 
ДОК’Н’РИТАМ

Форум, КАКВО ЈЕ 
МЕСТО ФАНТАЗИЈАМА У 
РЕАЛНОСТИ? Магистрала

Филм, ИНТЕРАКЦИЈА-10. 
и 11. МЕЂУНАРОДНИ 
СТУДЕНТСКИ ФИЛМСКИ 
КАМП, Мала сала

Изложба књига, 
СРЕДЊОВЕКОВНА 
КЊИЖЕНОСТ, 
Хол Библиотеке

Позориште, ИСПИТ ПРВЕ 
ГОДИНЕ ГЛУМЕ, Велика сала

Филм, ОВИ ДАНИ, 
Амфитеатар

Позориште, ИМПУЛС, 
Летња сцена

Филм, 2. МЕЂУНАРОДНИ 
ФЕСТИВАЛ  МУЗИЧКОГ 
ДОКУМЕНТАРНОГ ФИЛМА 
ДОК’Н’РИТАМ

АФЦ, СЕМИНАР ЖЕЛИМИРА 
ЖИЛНИКА, Студио 28

Филм, ЦРНИ ПЕРИКЛЕ, 
Амфитеатар

Форум, КАКО ПРЕЖИВЕТИ 
СВОЈУ ПОРОДИЦУ? 
Велика сала

Филм, ДРУГА СТРАНА НАДЕ, 
Амфитеатар

Филм, 2. МЕЂУНАРОДНИ 
ФЕСТИВАЛ  МУЗИЧКОГ 
ДОКУМЕНТАРНОГ ФИЛМА 
ДОК’Н’РИТАМ

АФЦ, СЕМИНАР ЖЕЛИМИРА 
ЖИЛНИКА, Студио 28

Филм, ПАТЕРСОН, 
Амфитеатар

Филм, НОЖ У НАШИМ 
ЛЕЂИМА, Амфитеатар

1 2 3 4
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Понедељак, 5. јун, 19.00, Клуб Магистрала
Разговори поводом 80 година од првог броја 
Студента
ТРАДИЦИЈА И ИНОВАЦИЈА
Четврти разговор
Револуција и сан о револуцији

Лист Студент у историји Светске револуције 1968.
Догађаји који су као Јун 1968 познати на Београдском 
и другим југословенским универзитетима тог 
времена, данас, са историјске дистанце од читавих 
49 година, јасно се препознају као кулминација 
Светске револуције 1968. Реч је о кумулативном 
скупу процеса и догађаја који су довели до дубоких 
промена светског и сваког локалног друштва у 
Европи, Америкама и широм света, у периоду 1966-
1970-1976, па све до покретања неолибералне 
контрареволуције 1979-1981. Лист Студент одиграо 
је у овим догађајима прворазредно прогресивну 
и часну улогу – на Београдском универзитету, у 
српском и југословенском друштву, али такође и на 
европској и светској сцени уопште. О различитим 
аспектима тих догађаја, о Студентовом доприносу, 
о тадашњем и доцнијем односу носилаца власти 
и моћи према овим догађајима, о личним и 
генерацијским искуствима, као и о другим важним 
питањима Светске револуције 1968, биће речи на 
четвртом, и последњем, разговору у оквиру циклуса 
Традиција и иновација. 
Учесници разговора: Ђорђије Вуковић, Ђорђије 
Ускоковић, Љубиша Ристић, Бранка Оташевић, 
Сњежана Миливојевић, Драгољуб Мићуновић, 
Љубомир Кљакић (модератор), Алија Хоџић

У оквиру циклуса Традиција и иновација. Разговори 
поводом 80 година од првог броја Студента, до 
сада су одржани: Први разговор, 29. марта 2017; 
Други разговор, 24. априла 2017; Трећи разговор, 29. 
маја 2017.

Среда, 7. јун, 19.00, Клуб Магистрала
Алтернативна знања
ВЕЛИКИ ХОЛИСТИЧКИ ПУТ
Златни пост и контакти са Богом
Говори: Драган Радоњић

Четвртак, 8. јун, 19.00, Студио 26
Филозофске теме
ШЕЛИНГОВА ФИЛОЗОФИЈА МИТА
Представљање књиге Александра Лукића
Говори аутор са гостима

Петак 9. јун, 18.00, Клуб Магистрала
Радионица
КАКВО ЈЕ МЕСТО ФАНТАЗИЈАМА У РЕАЛНОСТИ?

Свима нама се понекад дешава да не можемо да 
одолимо позиву из света маште. А да ли сте се икад 
запитали да ли нам то креира бољу реалност или нас 
спутава у тој креацији?
На овој едукативно-искуственој радионици 
бавићемо се фантазијама и реалношћу, тиме шта се 
под њима подразумева, какав значај имају за нас у 
психолошком контексту и на који начин обликују 
наше животно искуство. Учесници ће имати прилику 
да погледају у своје фантазије, промисле о томе 
колико су им корисне или штетне и пронађу начин и 
подршку како би могли да их претворе у реалност. 

Водитељи радионице су Душица Веђић и 
Драгана Станојевић, гешталт психотерапеути 
под супервизијом и саветнице психолошког 
саветовалишта за студенте “Причајмо о томе”.
Радионица је бесплатна и намењена је студентима. 
Број места је ограничен на 15 учесника па су пријаве 
путем e-maila на адресу dusica.vedjic@pricajmootome.
rs обавезне. 

Субота, 24. јун, 18.00, Велика сала
Трибина
КАКО ПРЕЖИВЕТИ СВОЈУ ПОРОДИЦУ? 

Тим Причајмо о томе (www.pricajmootome.rs) у 
сарадњи са ДКСГ наставља серију бесплатних 
трибина које се баве различитим животним темама 
усмереним ка очувању, унапређењу и превенцији 
менталног здравља.

Тема трибине Како преживети своју породицу? биће 
односи у породици, породична комуникација, 
генетика, породична искуства и начини преношења 
образаца. Како пронаћи мир у дисфункционалној 
породици, како се заузети за себе, како опростити 
себи и родитељима. Говориће се и о томе како наши 
породични односи утичу на наше животне изборе.

Понедељак, 12. јун, Студио 26
Први део 10.30 - 14.00, други део 16.30 - 20.00
Научни скуп
Циклус: Књигама против кризе
НАУЧНИ И МЕДИЈСКИ ОПУС МИЛОША 
КНЕЖЕВИЋА
После свега: О пројекту Замах

Позвани учесници: Душан Пајин, Зоран Видојевић, 
Слободан Комазец, Бојан Јовановић, Живојин 
Ђурић, Јовица Тркуља, Љубиша Деспотовић, Жељко 
Познановић, Добривоје Станојевић, Љубомир 
Кљакић, Радован Калабић, Миломир Степић, Илија 
Кајтез, Зоран Јевтовић, Љубиша Митровић, Љубинко 
Милосављевић, Ненад Васић, Милован Радаковић, 
Александар Петровић, Слободан Кљакић, Горан 
Буџак, Зоран Милошевић, Момчило Суботић, 
Слободан Антонић, Маринко Вучинић, Владимир 
Димитријевић, Александар Гајић, Никола Жутић, 
Милан Мијалковски, Миленко Бодин, Дубравка 
Стајић, Душан Пророковић, Жељко Митровић, Петар 
Матић, Слободан Јанковић, Ненад Перић, Јово 
Марковић, Светозар Радишић, Сретен Стојановић, 
Славољуб Лекић, Бранко Пиргић, Миленко Бодин, 
Маринко Вучинић, Стефан Милошевић, Јован 
Душанић

Организатор: Дом културе Студентски град, 
програм Форум
Место: ДКСГ, Студио 26

Милош Кнежевић
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1-4. јун

2. МЕЂУНАРОДНИ 
ФЕСТИВАЛ МУЗИЧКОГ 
ДОКУМЕНТАРНОГ 
ФИЛМА ДОК’Н’РИТАМ
Друго издање Фестивала музичког 
документарног филма Док’н’Ритам доноси 
нам неке сасвим нове приче о музици и 
музичарима широм планете. Шаренолико, пуно 
импресивних рифова, синкопа које наглашавају 
поруку одређене заједнице или појединца. 
Представљање специфичних, разноврсних 
музичких стилова квалитетним филмским 
речником и актери документараца који у свом 
изразу користе музику као базу, да би сопствену 
поруку космосу послали игром, перформансом 
- главни је код овогодишњег издања фестивала 
Док’н’Ритам. 
 
Концепт фестивала подељен је у две целине 
и неколико програма. Такмичарски и 
ревијални програм остају окосница, уз две 
велике новости: имаћемо фокус на грчку 
кинематографију овог жанра, а оно што нас 
посебно радује и показатељ је да идемо у 
правом смеру, јесте чињеница да се домаћа 
продукција увећала. Указала се потреба 
за увођењем две такмичарске селекције: 
националне и међународне. 
 

Програми Нотабук укључују и овог пута 
атрактивне госте, секција Work in Progress 
представиће четири документарца у настанку, 
пажљиво одабрани концертни наступи, 
инспиративни разговори на суштински важне 
теме, са гостима који својим ставом и имиџом 
подржавају радозналост, истраживачки 
дух, жељу за усавршавањем - направићемо 
јединствену атмосферу Д’н’Р фестивала, који 
у својој ДНК носи документе нашег ритма. 
Последњих пет година у свету су три музичка 
документарца овенчана Оскаром. Огроман 
историјски утицај који су извршили музичари 
у прошлом веку обећава нам велики број 
музичких документараца у XXИ веку. И зато, 
кренимо одлучно! 

Док-је-ритма * Док-ен-Ритам биће ту да то 
забележи. 
 
                                        Сандра Ранчић, 
 уметничка директорка фестивала

Ако је у филму најлакше манипулисати истином, 
у музици је то можда најтеже. Документарни 
филм, иако уроњен у реалност, је често 
подложан субјективним реинтерпретацијама 
стварности. Али музички документарни филм 
- никако, ту је немогуће лагати. То је права 
мера непатворене, огољене истине, ношене 
емоцијама публике. 
 
                Игор Тохољ, 
 програмски директор фестивала

Петак, 9. јун, 20.00, Мала сала

ИНТЕРАКЦИЈА - 10. и 
11. МЕЂУНАРОДНИ 
СТУДЕНТСКИ ФИЛМСКИ 
КАМП
Програм представља: Дејан Петровић, професор 
режије документарног филма Академије уметности, 
редитељ и оснивач кампа Интеракција

У организацији Независног филмског центра 
Филмарт, од 2006. године реализује се 
Међународни студентски филмски камп 
Интеракција, у оквиру кога студенти филмских 
школа из целог света, током тронедељног боравка 
у западном делу Србије снимају документарне 
филмове на задату тему. Поред продукције филмова 
реализују се и пратећи програми, који укључују 
пројекције филмова, музичке и спортске активности. 
У десетогодишњој реализацији камп је имао 189 
учесника из 47 земаља и 86 филмских школа. 
Снимљено је 38 документараца, од којих је осам 
освојило десет награда на филмским фестивалима 
широм света.

УКРАС СВЕТА
р: Стефан Красић
Србија, 2015, 14’

Енергија коју породици Печенковић из Прељине 
код Чачка дају два пара близанаца постаје водиља 
на животном путу.

ХОД ПО ШИНАМА
р: Атефех Кадемолреза
Србија, 2015, 9’

Љубавна прича испричана дечјим језиком. Призива 
сећање одраслог човека и води га до детињства, 
баш као и једно путовање возом.

ГРАД
р: Ангел Линарес
Србија, 2015, 16’

Станка је стара бака, бави се пољопривредом и 
живи у селу надомак Ужица. Немања је запослен 
у Хидрометеоролошком центру, на врху планине, 
такође у близини Ужица. Њихов живот повезује 
време и веома необичан начин на који показују 
своју љубав према природи, земљи и људима који 
их окружују.

1 - 4 .  J U N  2 0 1 7 .

[  d o k u m e n t i  n a š e g  r i t m a  ]

D R U G I  F E S T I V A L  M U Z I Č K O G  D O K U M E N T A R N O G  F I L M A

D O M  K U L T U R E  S T U D E N T S K I  G R A D

Улаз слободан

УКРАС СВЕТА

ХОД ПО ШИНАМА

ГРАД
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ПАНОРАМА - ОТВОРЕНИ 
БИОСКОП
Петак, 16. јун, 21.00, Амфитеатар
ОВИ ДАНИ
р: Ђузепе Пићиони
ул: Лаура Адриани, Маргерита Бај
Италија, 2016, 120’

Четири пријатељице, Катерина, Лилиана, Ана 
и Анђела живе у малом граду у италијанској 
провинцији. Када Катерина прихвати пословну 
понуду реномираног хотела у Београду, пријатељице 
одлучују да јој се придруже.

Субота, 17. јун, 21.00, Амфитеатар
ЦРНИ ПЕРИКЛЕ
р: Стефано Мордини
ул: Франческа Марћано, Стефано Мордини
Италија, 2016, 117’

Перикле ради за Дон Луиђија, шефа који контролише 
дрогу, проституцију и пицерије у Бриселу. 
Наполитанци у Белгији су веома строг клан, 
способан за братоубилачке освете. Периклов посао 
је да казни свакога ко на било какав начин науди 
шефу. Једнога дана, током такве акције, убија жену 
(или бар тако мисли) која је у вези са главешином 
супротстављеног клана.

Недеља, 18. јун, 21.00, Амфитеатар
ПАТЕРСОН
р: Џим Џармуш
ул: Адам Драјвер, Голдшифтех Фарахани
САД, 2016, 118’

Патерсон је вредан возач аутобуса и има своју 
дневну рутину. Он посматра град и слуша делиће 
разговора док довози и одвози путнике. Патерсон 
такође пише песме, води пса у шетњу и попије по 
једно пиво у бару након смене на послу. Лаура, 
његова вољена супруга, која верује у његов таленат 
за писање, чека га код куће, са свим својим новим 
идејама.

Субота, 24. јун, 21.00, Амфитеатар
ДРУГА СТРАНА НАДЕ
р: Аки Каурисмаки
ул: Шерван Хаџи, Сакари Куосманен
Финска, 2016, 98’

Друга страна наде је необична прича о пријатељству 
финског трговачког путника и сиријског избеглице. 
Најновији филм редитеља Акија Каурисмакија 
исијава топлину - људскост, емпатију и разумевање.

Недеља, 25. јун, 21.00, Амфитеатар
НОЖ У НАШИМ ЛЕЂИМА
р: Алистар Сидонис
ул: Мајкл Фасбендер, Брендан Глисон
ВБ, 2016, 99’

Нож у нашим леђима је прича о три генерације 
породице Катлер, која жива попут одметника у 
свом анархичном углу једног од најбогатијих села 
Британије. Чад Катлер (Мајкл Фасбендер) је син 
човека са кривичним досијеом, Колбија (Брендан 
Глеесон), и стога је био одгајан да проведе живот 
као ловац и лопов који ствара проблеме полицији. 
Али када његов син Тајсон (Џорџи Смит) достигне 
пунолетство, Чад се упушта у борбу са оцем око 
будућности своје младе породице.

Улаз слободан

РУШЕВИНЕ
р: Павел Рижијак
Србија, 2016, 10’

Овај филм је прича о заборављеним римским 
термама, о начину опхођења друштва према 
сопственом историјском наслеђу. Прича поставља 
многа питања, између осталог и о важности онога 
што остаје за нама као људима који не поштују 
сопствено културно благо. Овај филм је опомена.

КОРЕНИ
р: Ана Корц
Србија, 2016, 16’

Три приче, три појединца који стварају живот 
помоћу руку. Руке као мотив наде су управо оно што 
их повезује, као и окружење у којем делују.

ЗВУК ЛАМПАША
р: Антонија Милчева
Србија, 2016, 13’

Драган ради као домар и чувар у музеју у Ужицу, 
а након посла води други живот. Наиме, он у 
слободно време у својој радионици поправља 
старе радио-апарате, и то већ преко 20 година. То је 
више од хобија, права страст. Међутим, немају сви 
разумевања за Драганову страст, нарочито његови 
пријатељи. Ипак, време највише воли да испуни 
поправком апарата у свом рају жица и звучника.

* Цена улазнице 200 дин  

РУШЕВИНЕ

КОРЕНИ

ЗВУК ЛАМПАША

ЦРНИ ПЕРИКЛЕ

ДРУГА СТРАНА НАДЕ
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Уторак, 6. јун, 20.00, Мала сала
КИНО КЛУБ СПЛИТ

Кино клуб Сплит је удружење грађана из Сплита 
које континуирано делује од 1952. године на пољу 
аудио-визуелне уметности: образовања, продукције 
и дистрибуције аудио-визуелних дела. Клуб делује 
кроз два основна принципа: бесплатно бављење 
филмом за чланове и идеал ауторске слободе. До 
данас је продуцирано близу 750 радова, од тога 
око 280 на филму, док је само у последње две 
године продуцирано око 70 различитих аудио-
визуелних дела. Филмови су приказивани на бројним 
фестивалима у земљи и иностранству, од ревија 
аматерског филма, до конкуренције међународних 
фестивала и приказивања у познатим светским 
музејима и галеријама. Успех се мери и у више од 
стотину различитих награда и признања.

Програм ће представити Сунчица Фраделић, 
председница Клуба, а биће приказани следећи 
филмови:

Fluоrescencije, Ante Verzotti, 1967, 4’26’’
AKT, Tamara Bilankov, 2016, 25’32’’
Žemsko, Dunja Ivanišević, 1968, 4’30’’
Čudotvorna tvornica sinjska, Rino Efendić, 2016, 6’
Lula & Bručke, Igor Jelinović, 2016, 15’
Nemoj da ti bude neugodno, Ivan Jamić, Tonči 
Kranjčević Batalić, Tanja Minarik, 2016, 9’
Bageri proždiru zemlju, Martin Crvelin, 1967, 5’22’’

академски филмски центар  
јун  2017.

Среда, 7. јун, 19.00, Мала сала
Трибина АФЦ
МЛАДИ И ТЕОРИЈА КУЛТУРЕ

Кроз разговор са саговорницима/цама 
размотрићемо колико се млади данас интересују 
и колико читају текстове посвећене савременим 
теоријама културе, пре свега постструктурализму и 
постколонијалним теоријама културе. Размотрићемо 
такође и колико су млади свесни утицаја ових 
теорија на њихове животе, као и како ишчитавају 
и колико им је важна политичка и идеолошка 
димензија уметничких и културних производа.

Модератор: Бојан Милосављевић
Саговорници: представници/це младих, студенти 
друштвених наука и уметничких факултета

Среда, 14. јун, 19.30, Мала сала
Млади аутори
ЛУКА ПАПИЋ

Студирао је на уметничкој академији HFBK 
(Hochschule für bildende Künste) Хамбург, на одсеку за 
филм. Главна менторка била му је Angela Schanelec, 
немачка глумица и редитељка. Започео је основне 
студије и после две године, уз сагласност менторке, 
пребацио се на мастер, који је са успехом завршио 
2016. Добитник је три студентске стипендије на HFBK. 
Последњи филм, Grapevines, имао је премијеру на 
фестивалу Vision du reel у Ниону, а домаћој публици 
представио се и на недавно завршеном Beldocs 
фестивалу. Осим овог, запажени радови су и Life 
after life (2016) и Life after love (2014). Уз разговор са 
аутором биће приказани филмови:

Grapevines, 2017, 20’
Katarina gets blasted into outer space, 2015, 11’

Субота 17. јун и недеља 18. јун, 11.00, Студио 28
СЕМИНАР ЖЕЛИМИРА ЖИЛНИКА

У викенд термину, уз причу о својим најзначајнијим 
филмовима и необичним догађајима на разним 
филмским сетовима и локацијама, гост АФЦ-а биће 
прослављени домаћи редитељ Желимир Жилник. 
Семинар посвећен филмској режији отворен је за 
све заинтересоване.

Среда, 21. јун, 19.30, Мала сала 
Фестивал у гостима
МИКРО ФАФ

Микро фестивал аматерског филма - МикроФАФ 
је платформа која од 2010. године окупља ауторе 
уради сам продукције и отвара простор свим 
филмским ентузијастима који стварају у ограниченим 
(микро) условима и изражавају се у краткој (микро) 
форми. Кроз своје активности фестивал промовише 
уметничке слободе, фокусирајући се на аматеризам, 
герилски филм, арт брут, лоњ-фи, експерименталне 
форме и самоорганизованост у стваралаштву.  

У претходних седам година, пројектујући кратке 
филмове где год су стигли да развуку платно - на 
улицама, у кафанама, на трговима и ћошковима, 
сквотовима, културним центрима и становима, 
организатори фестивала су окупили преко 300 
аутора и приказали преко 400 најразличитијих 
видео-остварења са свих континената.

У оквиру Филмске среде имаћете прилику да 
погледате ретроспективни програм филмова 
који су током седам издања фестивала освојили 
Микрополис награде, добили специјална признања 
или привукли велику пажњу публике, са фокусом на 
домаћим ауторима.

Среда, 28. јун, 20.00, Мала сала
ВИДОВДАН ВИДЕО-РЕМИКС:
ЕКСПЕРИМЕНТАЛНИ РАДОВИ НА ТЕМУ 
ВИДОВДАНА

Прича о симболици Видовдана на овим просторима 
постала је део како научног, тако и митског наратива 
и различитих теорија завера. Бој на Косову, 
Сарајевски атентат, потписивање Версајског уговора, 
Видовдански устав, прослава 600 година Косовске 
битке на Газиместану... Сви ови догађаји догодили су 
се на Видовдан и нашли у играним, документарним, 
анимираним филмовима, телевизијским емисијама, 
популарној култури, аматерским Јутјуб радовима... 

Позвали смо ауторе експерименталног филма да 
од поменутих архивских материјала, по слободном 
избору, направе кратке found-footage филмове на 
тему неког од догађаја из историје који се одиграо 
на Видовдан. Уз њихове радове, приказаћемо 
Неименовани фрагмент 1 Doplgenger artist dua, 
настао управо од чувених снимака са Газиместана.

Радионица Академског филмског центра ДКСГ
РЕАЛИЗАЦИЈА ФИЛМА И ОСНОВЕ ФИЛМСКОГ 
ЈЕЗИКА 
Уторак и четвртак, 19.00, Студио 28

МИКРО ФАФ
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Уторак, 20. јун, 19.00, Мала сала
Циклус: Историја блуза
ТРИ КРАЉА

Фреди, Алберт и Би Би Кинг нису у сродству. 
Додуше, Алберт се у једном периоду представљао 
као полубрат Би Бија, чак је своју гитару назвао 
Луси, како би била посестрима Лусил, инструмента 
познатијег Кинга. Истина је да су били браћа, али 
не по крви, већ у блузу. Први се прославио Blues 
Boy, скраћено Би Би. Он је почетком 50-их заређао 
са класичним снимцима и представио јединствен 
певајући звук гитаре, под осетним утицајем џеза. Као 
певач се формирао слушајући викаче (Витерспуна, 
Рашинга, Биг Џоа Тарнера), а крајем 50-их је и 
наступио с комплетним оркестром Бејзија. Би 
Би је велики синтетичар, повезао је најбоље из 
различитих блуз традиција, а није се либио ни да у 
овај контекст уведе и гудаче (Thrill Is Gone). Светогрђе, 
али кога је брига кад је звучало сензационално. 
Алберту је свануло тек кад је 1966. потписао за 
Stax Records, у пратњи Booker T. & the M.G.’s заблистао 
је његов дубоки и драматичан звук. Звали су га 
The Velvet Bulldozer: радио је као механичар, а 
баршун се односио на глас. Краљевима приличи да 
постављају законе, а не да их следе, па је и Алберт 
чинио оно што не сме: спајао блуз и фанк. Чак су му 
и чистунци опростили, јер ипак је то човек који је 
одсвирао и отпевао Born Under a Bad Sign. Најмлађи, 
Фреди, по таленту је бар раван овим великанима, 
а по динамичности свирке је и испредњачио. Би 
Би и Алберт су се крајем 60-их окренули белачком 
тржишту. Рокерско окружење је највише одговарало 
Фредију. 

Среда, 21. јун, 18.00, Читаоница Е
ГЕОГРАФСКИ ИНФОРМАЦИОНИ СИСТЕМИ

Предавач: Обрад Вучковац, библиотекар

Географски информациони системи (ГИС) постају 
веома тражена вештина у многим областима: 
пољопривреда, екологија, маркетинг, здравство, 
енергетика, итд. Такозване паметне карте 
(графика која је повезана са базом података), 
омогућавају приказ информација у простору и 
њихово анализирање путем интерактивних упита. 
ГИС обезбеђују корисницима приступ различитим 
информацијама које треба да допринесу бољем 
доношењу одлука, смањењу трошкова, ефикаснијој 
комуникацији. 

Прича о географским информационим системима 
биће пропраћена низом примера, који треба да 
објасне шта су ГИС и на који начин се користе.

Препоручујемо за читање
Тиха кућа / Орхан Памук; с турског превела 
Мирјана Маринковић. - Београд: Геопоетика 
издаваштво, 2016 (Београд: Чигоја штампа). - 334 
стр. ; 20 цм. - (Едиција 
Свет прозе / Геопоетика 
издаваштво, Београд) 

“Тиха кућа истовремено је 
и весела и застрашујућа; 
и ово рано дело великог 
писца пулсира посебном 
снагом, нудећи чаробну 
зрелост коју ће Памук 
здушно посведочити 
својом будућом 
каријером...’’ (преузето са 
корице)

ИЗЛОЖБА КЊИГА 

1-15. јун, Хол Библиотеке
КЊИГЕ КОЈЕ СУ НАМ ПРОМЕНИЛЕ ЖИВОТ

Аутор изложбе: Растко Марковић

Постоје књиге, пре свега романи, који оставе на 
нас снажан утисак који памтимо целог живота, или 
нас на неки начин промене. Неким делима се током 
живота враћамо и у њима изнова проналазимо 
нешто ново. Постоје романи које читамо из потпуно 
различите перспективе у различитом животном добу. 
Ова изложба је посвећена овим изузетним делима 
домаће и светске књижевности.

16-30. јун, Хол Библиотеке
СРЕДЊОВЕКОВНА КЊИЖЕВНОСТ

Аутор изложбе: Растко Марковић

Средњовековна књижевност утицала је на бројна 
књижевна дела. Колико данашња књижевност дугује 
јуначким еповима али и витешкој поезији, насталим 
у мрачно доба средњег века? Јесу ли особине 
данашњих књижевних јунака наслеђене из средњег 
века и препознајемо ли темеље данашњег пантеона 
супер-хероја у јунацима средњег века и њиховим 
подвизима? 

ПРОЗОР ШАНГАЈА
ШКОЛА КИНЕСКОГ ЈЕЗИКА
Полазници Школе кинеског језика успешно су 
привели крају још један семестар. У Библиотеци 
ДКСГ одржан је завршни испит. После летњег 
распуста школа ће наставити са радом.

библиотека 
јун  2017.

мићунов ћошак
мај  2017.  

Понедељак, 5. јун, 19.00, Мала сала
РОКУМЕНТАРЦИ Д.А. ПЕНЕБЕЈКЕРА

Централна музичка манифестација Лета љубави 
1967. беше фестивал у Монтереју. Д.А. Пенебејкер је о 
њему снимио документарац. Један од протагониста, 
Џери Гарсија (Grateful Dead), у то време је веровао 
да је рок нешто чиме ће се бавити док је млад, а 
касније ће прећи на озбиљније ствари - фолк и 
џез. Рок је био врло млад. Ни остали извођачи нису 
имали јасну представу колико ће то што раде трајати 
и какав друштвени значај има. Филм Пенебејкера 
је битно продубио самосвест музичара и публике 
и дао замах стварању једне културе. Успех Monterey 
Pop-a у биоскопима уверио је људе из индустрије 
забаве да се на рокументарцима може зарадити. 
Када се финансијска конструкција Вудсток фестивала 
заљуљала, новац су уложили људи из Warner Br., 
уверени да ће од филма о догађају вишеструко 
профитирати. Многа врата су тад отворена, ни ова 
нису неважна.

Кажу да добре ствари временом постају још боље. 
Наступи Отиса Рединга, Џенис Џоплин и Џимија 
Хендрикса у Монтереју 50 година касније звуче 
и изгледају тако добро да није лако наћи боље. 
Пенебејкер је и пре и после овог филма снимао 
рокументарце. Најбитнији је Don’t Look Back, о првој 
турнеји Боба Дилана по Енглеској 1965. У доба кад је 
снимљен претпостављало се да ће заинтересовати 
љубитеље Дилана и психологе/социологе који 
проучавају феномен масовне психозе на рок 
концертима. Данас је јасно да припада свима који се 
интересују за (филмску, музичку и песничку) уметност.

улаз слободан



РЕДАКЦИЈА

Невена Томић
главна и одговорна уредница

Милош Кнежевић
уредник научног програма форум

Лада Капичић Ђурић
уредница позоришног програма           

Taмара Митровић
уредница књижевног програма 

Маида Груден 
уредница ликовног програма

Милан Ђурђевић
уредник музичког програма

Игор М. Тохољ
уредник филмског програма

Милан Милосављевић
Академски филмски центар
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