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Среда 4.5. у 18.00, Бистро 
Дан „Ратова звезда“ у ДКСГ
Сусрет љубитеља чувене саге

4 мај (May the Fourth) – дан Ратова 
звезда! У опуштеној атмосфери 
Бистроа ДКСГ, посетиоци ће уз 
пиће моћи да се повежу и дискутују 
јер је сусрет замишљен као „speed 
dating“ фанова чувене филмске саге. 
Причаћемо о разлозима због којих 
волимо „Ратове звезда“ – режији, 

музици, женским суперхероинама и 
свему што занима посетиоце.

Учествују: 
режисер Стеван Филиповић, 
потпредседница друштва 
„Сакурабана“ Јелена Јокановић и  
композитор Милан Св. Ђурђевић

БИЈЕНАЛЕ СТУДЕНТСКЕ ГРАФИКЕ

ДОГВИЛ



ФЕСТИВАЛ Ш.У.Н.Д.
Од 19. до 22. 5. Доњи хол, 
Амфитеатар, Клуб Магистрала

Отварање 19.5. у 19.30, Амфитеатар
НАСТУП ИНЕКС ЦИРКУС ТЕАТРА

Током фестивала, Ш.У.Н.Д. ће у Доњем 
холу ДКСГ изложити фотографије, слике, 
скулптуре, графике, радове из сфере 
графичког дизајна и дизајна простора. 
У Анфитеатру ће наступити трупа 
Поензин као и „Квака“ театар, а у Клубу-
књижари Магистрала биће организована 
дводневна радионица посвећена  
графичком дизајну.

У оквиру изложбе фестивала Ш.У.Н.Д. 
представиће се Плакарт из Скопља као и 
Комбинарт из Шапца.

Петак 27.5. у 19.00, Клуб-књижара Магистрала
Лана Тафи – едукација младих о 
фалсификованим лековима и представљање 
истоименог едукативног стрипа

Опасност од фалсификованих лекова по људски 
живот је огромна, од чега није заштићена ниједна 
земља, па ни наша. Такође, нажалост, ова појава 
све више утиче и на младе. Они у контакт са 
овим производима долазе преко Интернета и 
друштвених мрежа, користећи их углавном у 
рекреативне сврхе, али несвесни да тиме озбиљно 
и дугорочно угрожавају своје здравље. Kако би се 
деци, тинејџерима и студентима појаснила ова тема 
на приступачан и занимљив начин, направљен је 
едукативан стрип „Лана Тафи“ у форми интерактивне 
игре – приче са више крајева. 

Овај пројекат је окупио референтне државне и 
међународне институције у Европи и Србији који 
се боре против фалсификованих лекова, а на самом 
стрипу су радили мр.фарм. Павле Зелић из Агенције 
за лекове и медицинска средства Србије  који је 
поред писања сценариа био и вођа пројекта, и 
Борис Ненезић, дипломац Академије примењених 
уметности Унивезитета у Београду и успешан 
илутратор и стрип аутор, док је концепт дефинисао 
др Доменико Ди Ђорђо из Италијанске агенције за 
лекове.
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Четвртак 5. 5. 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 црк’о 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 њихови концерти прерастају у 
весели и енергични New Primitivs Show. Поред 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).

музика 
мај 2016

ELVIS JR. KURTOVICH

Понедељак 9.5. у 20.00 Клуб Магистрала
ВЈ омаж великом уметнику - PRINCE

ВЈ - Мићун Ристић 

Среда 11. 5. у 21.00, Летња сцена
ЛИРА ВЕГА

Лира Вега је бенд који постоји од краја двадесетог 
века, у почетку четворочлана рок постава, 
временом еволуира у дует (Зоја Боровчанин и 
Владимир Ђорђевић) који 2015. године издаје 
трећи студијски албум ДУХОВИ (Лампшаде Медиа). 
Бенд иза себе има скоро дводеценијско искуство 
и упркос невеликом броју издања, представља 
трајну вредност домаће алтернативне сцене. 
Двојац на сцени изводи песме са актуелног, као и 
највеће хитове са претходна два албума у новим 
аранжманима, са електронском матрицом.
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Бесплатне улазнице за концерте можете подићи два дана  раније на портирници

Уторак 17. 5. у 21.00, Летња сцена
ВИС Лимунада

ВИС Лимунада плови кроз период касних 
педесетих и раних шездесетих година двадесетог 
века. Наступима оживљава атмосферу европских 
фестивала и ривијера, овековечену филмовима 
попут La Dolce Vita, Bonjour Tistesse и Љубав и 
мода. Шлагер, рани рок и бит музика прожима се 
са мелодраматичношћу омладинских игранки. 
Комбиновањем жанрова и певањем на разним 
језицима своје музичко опредељене назива Стари 
вал. ВИС Лимунада, без носталгије али са жаром, 
преноси ту енергију, која не губи на вредности 
чак и у светлу сложених противуречности које су 
уследиле.

Уторак 17.5. у 20.00, Клуб Магистрала/у сарадњи 
с Књижевном редакцијом ДКСГ

Разговор о најновијем роману Џулијана Барнса 
ШУМ ВРЕМЕНА, односу уметности и идеологије, 
руским уметницима под стаљинистичком влашћу, 
композитору Шостаковичу и његовом путу од славе 
до немилости и назад. Учествују: Зоран Пауновић, 
преводилац,  Александар Илић, професор светске 
књижевности  и Ивана Медић, музиколошкиња. 
Инсерти из документарног филма о Дмитрију 
Шостаковичу и његова музика.

Понедељак 30. 5. у 21.00, Летња сцена
СМРЕК СИ!
 
Бенд је основан 2009. године у Београду. Репертоар 
је заснован на хитовима бендова који више нису 
концертно активни (ЕКВ, Азра, Идоли, Hendrix, 
The Doors и слични), са неколицином песама 
још увек активних аутора. Смрек Си! имају преко 
петсто наступа, већи део у клубовима и разним 
фестивалима широм Србије и Црне Горе. Чланови 
бенда имају и велико искуство стечено свирањем 
у другим актуелним бендовима што доприноси 
квалитету звука и што их заправо издваја из велике 
групе сличних бендова. Поставу чине: Живко 
Грчић бубањ, Дејан Решановић бас гитара, Ненад 
Трифуљеско гитара и вокал, Марко Средић гитара 
и вокал, Иван Јуришић гитара. Бенд је делио бину 
са неким од највећих наших бендова: Негатив, Лету 
штуке, Леб и сол, САРС, Рибља чорба, ЈУ група, Ван 
Гог, Партибрејкерс, Електрични оргазам, Кербер, 
Рамбо Амадеус, ККН и други.

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

КРЕАТИВНА РАДИОНИЦА „ХОР СТУДЕЊАК“
Четвртком у 19.30, Студио 26
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Среда 4. 5. у 20.00, Камерна сцена Велике сале
Отворено позориште &
Радионица студија глуме «Четврти зид»
Луиђи Пирандело:
ТAKO JE (АКО ВАМ СЕ ТАКО ЧИНИ)
Реприза
Играју: Дуња Веселиновић, Синиша Вулић, 
Јована Гвоздић, Вукашин Митровић,
Исидора Пајчин, Вања Симеуновић, 
Марија Тубић, Мартин Халупа, Милош Јованић, 
Христина Петковић, Огњен Поповић, 
Ангелина Станчески, Алекса Тадић
Режија: Немања Савковић
Сарадник: Александра Вељковић

„Свет несреће је затворен и у себе окренут свет, 
и код Пирандела драма не једном настаје када 
други покушавају да продру у један са много труда 
грађен и успостављен систем односа који треба да 
заклони и да ублажи основну несрећу
око које је начињен, и да га неспретним рукама 
разоре. (...) Пирандело је последњи велики 
драматичар који је људску несрећу у њеном 
најдрхтавијем и најопипљивијем облику узимао 
озбиљно и покушао да од ње начини средство које 
нам помаже да дођемо до неких важних истина о 
нашем животу.” 
   Јован Христић

Уторак 10.5. у 20.00, Велика сала
Студентски културни центар Нови Сад
& Mikser Hous & Fast forward
Ларс фон Трир:
ДОГВИЛ
Играју: Бранислав Трифуновић, Милица Мајсторовић, 
Тамара Алексић
Електро-рок група “Врум”
Режија: Кокан Младеновић

Догвил се не догађа неком другом, а и на тренутке 
прилично бучна музика која се изводи уживо 
сугерише да је све то што се догађа у причи, заправо 
ту, реално је. Ту су негде насиље, пропадање културе, 
искључивост и затвореност, скривени иза фасаде 
доброте и толеранције.
Овде се говори против овдашњег уништавања 
културе, дискриминације мањина, насиља у 
породици, тврдоглаве самоизолације. Представа 
Догвил је сценски чин крупне друштвене важности, 
крик са маргина и одраз неуништиве потребе 
уметника, да се опиру разједајућој учмалости и 
докрајчавању преосталих живих органа друштва.

позориште 
мај 2016

ДОГВИЛ
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Понедељак 16. 5. у 20.00, Велика сала
Београдско драмско позориште
Владимир Ђурђевић:
НЕ ИГРАЈ НА ЕНГЛЕЗЕ*
Играју: Даниел Сич, Иван Томић, Марко Живић
Режија: Сташа Копривица

У средишту Ђурђевићевог, само привидно 
“лаког” заплета, налазе се тројица урбаних 
тридесетогодишњака,  “заглављених” већ негде 
на првим животним кривинама - или због 
инфериорности према запосленој супрузи, или због 
немогућности да се докаже кроз површне сексуалне 
авантуре, или пак неодољивог нагона да, користећи 
као “маску” невине шале, понижава сопствене
пријатеље. Међутим, исто толико битан протагониста 
драме Не играј на Енглезе - протагониста који 
се истовремено налази и у њима, али и изван 
њих - јесте један од суштинских злодуха људске 
природе: страст према коцкању, тачније клађењу. 
Појавни облик ове опсесивне страсти јесте, за ове 
јунаке, клађење на резултате утакмица различитих 
националних фудбалских лига.

Петак 20. 5. у 20.00, Велика сала
Позориште “Бошко Буха”
Вечерња сцена
МОЈ ЖИВОТ, ПРИЧА О ИСИДОРИ ДАНКАН
Играју: Анка Гаћеша, Иван Михаиловић, 
Страхиња Блажић, Стојан Ђорђевић,  
Немања Стаматовић
Режија: Анка Гаћеша

Трагична животна прича Исидоре Данкан обележена 
је пре свега љубављу и страшћу. Сврха њеног 
постојања била је трагање за срећом и слободом. 
Никада није волела да прави компромисе, а када је 
то радила бивала би несрећна. Плес у њен живот 
долази природно, без намере да икад оде. Он је 
неодвојив део њеног бића. Главни квалитет Исидоре 
Данкан није био њен плес, а ни њена лепота, него 
то што је она имала ту необуздану енергију којом 
је успевала да опчини масу. То би се у савременом 
свету, када звезде ничу свако мало, звало онај чувени 
„икс“ фактор“. Са друге стране, Исидора Данкан 
утемељила је савремену игру, била реформатор, 
презирала канон белог балета, костиме и пачке. Њен 
бунт је основа њене уметности. 
Ово је представа о свему томе. Понајвише о страсти 
и бунтовништву. И вртоглавој вечној заљубљености 
у уметност.

* цена улазнице 200 дин

МОЈ ЖИВОТ, ПРИЧА О ИСИДОРИ ДАНКАН



8 позориште 
мај 2016

Од 23. до 27. 5. у 20.00, Велика сала
Савез културно-уметничких друштава Београда 
& Дом културе »Студентски град«
БАП 2016.
56. Фестивал београдских аматерских позоришта

Субота 28. 5. у 12.00, Велика сала 
Отворено позориште 
& Талија
Креативна радионица глуме
АВАНТУРИСТИ
Презентација радионице полазника млађег узраста 
од 4 до 9 година
Ауторски пројекат: Љиљане и Дарка Јоксимовића

Динамична  прича  о дечаку који  током  свог  
одрастања, пролазећи  кроз  бројне авантуре са 
својим  другарима, открива свет око себе. Деца су 
активно учествовала у раду на представи и истински 
стицала знања, како о стваралачком процесу у 
театру, тако и о свему што их окружује.

Недеља 29. 5. у 15.00 Велика сала
Отворено позориште 
& Талија
Креативна радионица глуме
ПУТ ОКО СВЕТА
Презентација радионице полазника старијег узраста 
од 10 до 18 година 
Ауторски пројекат: Љиљане и Дарка Јоксимовића

Представа је адаптирана комедија Бранислава 
Нушића Пут око света Јованче Мицића. Путујући 
по свету са новостеченим пријатељима Мађарицом 
Марушком и Црногорцем Будом, Јованча упознаје 
разне људе и обичаје. Ипак, у свакој земљи наилази 
на своје земљаке па тако у Француској игра кан-
кан уз трубаче, у Шпанији  једе  босански  лонац, у 

Америци га заробе индијанци пореклом из Лесковца, 
у Русији учествује на војној паради са српским 
добровољцима. Свака држава је представљена 
аутентичном музиком и  кореографијом са свог 
подневља.   
За костим, шминку и маску ће се побринути тим 
професионалних шминкера из Народног позоришта.

Уторак 31. 5. у 20.00 Велика сала
Народно позориште у Београду
Јован Стерија Поповић:
РОДОЉУПЦИ*
Играју: Слободан Бештић, Анастасиа Мандић, 
Сузана Лукић, Павле Јеринић, Нела Михаиловић, 
Хаџи Ненад Маричић, Никола Вујовић, Предраг Ејдус, 
Бранко Јеринић, Бојан Кривокапић
Режија: Андраш Урбан

У предговору за Родољупце Стерија је записао да 
“докле се год будемо само хвалили, а слабости и 
грешке прикривали донде ћемо храмати и нећемо 
ни за длаку бити бољи”, да “неваљали и покварени 
под видом родољубија сваку прилику за своју 
себичност употребљавају”, да је “себичном довољно 
кад је само њему добро и кад простака може на своју 
руку да преокрене, а за даље се ништа не брине”.
Родољупци су проглашени за најбољу представу на 

РОДОЉУПЦИ

* цена улазнице 200 дин
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овогодишњим 45. Данима комедије у Јагодини. 
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

Радионица почиње лаганим загревањем, 
упознавањем учесника са савременим плесним 
техникама са циљем да овладају речником покрета и 
вештина, развијајући тако своје држање, равнотежу, 
координацију, снагу. У другом делу радионице, 
бавићемо се импровизацијом: процесом трагања 
кроз игру. Истажујући однос и појам тела, простора 
и времена, ствараћемо  плесну композицију и 
материјал за даљи рад, који ће у виду презентације 
бити приказан јавности.
Радионица се одржава, два пута недељно у трајању 
од по два сата. Учешће је бесплатно. Од полазника 
се не очекује да имају техничко предзнање, већ да 
су спремни да се препусте откривању сопствене 
физикалности и креативности.

РАДИОНИЦА СТУДИЈА ГЛУМЕ ЧЕТВРТИ ЗИД
Студио 26
Субота / недеља 11.00 - 15.00
Студио воде:
Немања Савковић, редитељ и наставник глуме
Александра Вељковић, глумица и 
наставница сценског покрета

Радионица студија глуме Четврти зид основана 
је 2001. године. Делатност Студија обухвата 
глумачку едукацију полазника и припрему јавних 
часова и представа. За протеклих четрнаест 
сезона, 198 чланова Студија учествовало је 
у извођењу 15 јавних часова и 12 драмских 
представа. Високошколске студије глуме, до сада 
је уписало 30 чланова Студија.
Радионица студија глуме Четврти зид наставља 
са својим активностима.

ТАЛИЈА
Креативна радионица глуме
Мала сала
Субота / недеља 10.00 - 13.00
Радионицу воде: Љиљана и Дарко Јоксимовић

Радионица глуме Театра Талија, наставља са 
радом у новој сезони. Деца ће, према узрасту, 
од 3 до 14 година бити подељена у три групе. Са 
њима ће се радити на  усавршавању вештине: 
говора, дикције, концентрације, креативности, 
самопоуздања, кроз различите сценске 
активности развијајући код њих љубав према 
драмској, музичкој и плесној уметности. 
Родитељи ће имати увид у напредак своје 
деце кроз јавне  часове, који ће се одржати 
половином децембра и крајем маја, када су 
предвиђене завршне представе за све групе.

РОДОЉУПЦИ
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Велика галерија и Галерија, од 14. до 31. 5.
Отварање у суботу 14. 5. у 13.00
XVIII БИЈЕНАЛЕ СТУДЕНТСКЕ ГРАФИКЕ СРБИЈЕ

Излажу студенти и постдипломци: 
Факултета ликовних уметности из Београда 
Факултета примењених уметности из Београда
Академије уметности из Новог Сада 
Факултета уметности из Ниша

ликовни 
програм  мај 2016

Факултета уметности из Звечана
Филолошко-уметничког факултета из Крагујевца 
Државног универзитета, Департмана уметности из 
Новог Пазара
Гости Бијенала:
Академија примењених уметности, Беч, Аустрија

ASSUNTA ABDEL AZIM MOHAMDE

BEÁTA HECHTOVA

ЛУКА СТОИСАВЉЕВИЋ

ДЕЈАНА ЂУРЂЕВИЋ
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улаз слободан

Студио 26
ФОТО-РАДИОНИЦА ИЗВАН ОКВИРА
Суботом од 16.00 до 18.00
Радионицу води: Марија Коњикушић

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

Жири XVIII Бијенала студентске графике Србије у 
саставу:
Жељко Лончар, дипломирани графичар, 
председник  жирија
Јованка Младеновић, магистар  ликовних 
уметности, графичар и
Божидар Зрински, историчар уметности, кустос 
Међународног центра за графику, Љубљана, 
Словенија заседао је 14. априла, прегледао 
166 радова од 117 аутора и доделио четири 
равноправне награде Бијенала:

Ивану Пераку, IV година, АУ Нови Сад
Луки Стоисављевићу, III година, ФИЛУМ Крагујевац
Дејани Ђурђевић, III година, ФПУ Београд
Beata Hechatova, Академија примењених 
уметности, Беч, Аустрија

Похвале за рад добили су:

Маријана Јанковић, III година, ФПУ Београд
Assunta Abdel Azim Mohamed, Академија 
примењених уметности, Беч, Аустрија
Марина Нектаријевић, III година, ФИЛУМ 
Крагујевац

Награда се састоји у организовању самосталне 
изложбе награђеном аутору у Галерији Дома 
културе „Студентски град“

Током Бијенала у Галерији посетиоци ће моћи 
да креирају сопствену дигиталну графику и да 
је одштампају на лицу места кроз коришћење 
интерактивне инсталације коју је осмислила 
и реализовала уметничка група Силкскрин из 
Београда. 

Бијенале подржали:
Аустријски Културни Форум Београд и 
Секретаријат за културу града Београда

ЦИКЛУС ПРЕДАВАЊА У САРАДЊИ СА КАТЕДРОМ 
ЗА ИСТОРИЈУ УМЕТНОСТИ ФИЛОЗОФСКОГ 
ФАКУЛТЕТА У БЕОГРАДУ / У оквиру циклуса 
биће речи о интересантним темама које студенти 
историје уметности истражују у оквиру мастер и 
докторских студија

Понедељак 23. 5. у 19.00, Клуб-књижара 
Магистрала
МОТИВ ПЕСНИКА У СЛИКАРСТВУ 
ГИСТАВА МОРОА

Француски сликар симболизма, Гистав Моро, 
у свом стваралаштву често се бавио мотивом 
песника. На неким сликама представљао је 
одређене историјске или митолошке песнике, 

попут Орфеја, Хесиода, Сапфо, а некада је то био 
Песник као архетип уметника. Улога уметника и 
значај уметности били су теме којима се Моро 
бавио целог живота, о којима је писао али које је 
и сликао. Управо је мотивом песника приказивао 
своје ставове о овим темама те је, пратећи његов 
рад, могуће приметити промене у идејама и 
размишљању уметника.  Моро је веровао у моћ 
уметности, врлину и праведност и један је од 
ретких интелектуалаца који су до самог краја 
19. века остали оптимисти ни по питању улоге 
уметности у свету.

Предавање Јоване Николић, историчара 
уметности

ГИСТАВ МОРО
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распоред 
месечног програма мај 2016

понедељак              уторак          среда                      четвртак                   петак                              субота                              недеља

19.00

20.00

До
31.5.

19.00

20.00

20.00

19.00

19.00

20.00

19.00

21.00

20.00

20.00

18.00

19.00

21.00

20.00

20.00

20.00

До
7. 5.

До
15.5.

18.00

20.00

19.00

20.00

21.00

18.00

19.00

20.00

21.00

19.00

20.00

20.00

20.00

21.00

19.00

20.00

19.30

20.00

20.00

20.00

20.00

20.00

Форум, КАКО ДА ЗНАМ ШТА 
ЈЕ УСПЕХ! Мала сала

ВЈ ОМАЖ ВЕЛИКОМ 
УМЕТНИКУ - PRINCE, 
Клуб Магистрала

Изложба књига, 
ПСИХОЛОГИЈА И 
СТВАРАЛАШТВО, 
Хол Библиотеке

Форум, УВОД У ЛОБИРАЊЕ, 
Мала сала

Позориште, НЕ ИГРАЈ НА 
ЕНГЛЕЗЕ, Велика сала

Мићунов ћошак, ИСТОРИЈА 
БЛУЗА 1, Клуб Магистрала

Форум, ГЕОПОЛИТИЧКИ 
АСПЕКТИ МИГРАНТСКЕ 
КРИЗЕ, Мала сала

Ликовни програм, МОТИВ 
ПЕСНИКА У СЛИКАРСТВУ 
ГИСТАВА МОРОА, 
Клуб Магистрала

Позориште, БАП 2016. 
Велика сала

Форум, ПОВРАТАК ИЗ ЗЕМЉЕ 
ЗМАЈЕВА, Мала сала

Концерт, СМРЕК СИ! 
Летња сцена

Књижевност, ВОЛТ ВИТМЕН, 
Клуб Магистрала

Позориште, ДОГВИЛ, 
Велика сала

АФЦ, СЕМИНАР ЖЕЛИМИРА 
ЖИЛНИКА, Студио 28

СЛОБОДНА РАЗМЕНА КЊИГА, 
Клуб Магистрала

Концерт, ВИС ЛИМУНАДА, 
Летња сцена

Позориште, БАП 2016. 
Велика сала

Књижевност, ИМРЕ KЕРТЕС  - 
омаж, Клуб Магистрала

Позориште, РОДОЉУПЦИ, 
Велика сала

Изложба, МОГУЋА РЕАЛНОСТ, 
Галерија

Изложба књига, СНОВИ СУ 
ПОРУКЕ ЉУДСКЕ ПОДСВЕСТИ, 
Хол Библиотеке

ДАН РАТОВА ЗВЕЗДА, Бистро

Позориште, ТAKO JE (АКО 
ВАМ СЕ ТАКО ЧИНИ), 
Велика сала

Форум, АНТРОПОЛОГИЈА 
СН0ВА, Клуб Магистрала

АФЦ, ANIMANIMA 2015 – 
ПОГЛЕД ИЗВАН ЕВРОПЕ, 
Мала сала

Концерт, ЛИРА ВЕГА, 
Летња сцена

АФЦ, СЕМИНАР ЖЕЛИМИРА 
ЖИЛНИКА, Студио 28

Форум, НЕНАСИЛНА БОРБА 
ПРОТИВ РАСИЗМА, Мала сала

Књижевност, ЏУЛИЈАН 
БАРНС / роман ШУМ 
ВРЕМЕНА, Клуб Магистрала

Филм, ТРЕЈЛЕРАМА 2, 
Амфитеатар

Форум, ЛИЧНОСТ И 
СЕКСУАЛНОСТ, 
Клуб Магистрала

Позориште, БАП 2016. 
Велика сала

АФЦ, САЈТ АРХИВА 
АКАДЕМСКОГ ФИЛМСКОГ 
ЦЕНТРА, Мала сала

Књижевност, ВЛАДИМИР 
KЕЦМАНОВИЋ / роман 
ОСАМА, Клуб Магистрала

Концерт, ELVIS JR. KURTOVICH, 
Летња сцена

Трибина, ДРУГО ЛИЦЕ 
ВИЗАНТИЈЕ, Мала сала

Филмски програм, 
ДАН КАДА ЈЕ НЕСТАО МАЈЛС 
ЕВАНС - Џез и филмска 
нарација, Клуб Магистрала

Ш.У.Н.Д. НАСТУП ИНЕКС 
ЦИРКУС ТЕАТРА, Анфитеатар

Ш.У.Н.Д. ОТВАРАЊЕ 
ИЗЛОЖБЕ, Доњи хол

АФЦ, САЈТ АРХИВА БЕЛА 
БАЛАЖ СТУДИЈА, Мала сала

Књижевност,  Градови у 
књижевности: ТОКИО,
Клуб Магистрала

Позориште, БАП 2016. 
Велика сала

Мићунов ћошак, ОДЈЕЦИ 
РЕБЕТИКА ИЗВАН ГРЧКЕ И 
У ДРУГИМ УМЕТНОСТИМА, 
Мала сала

Књижевност, ВИЛИЈАМ 
ШЕКСПИР II део, 
Клуб Магистрала

2 3 4 5

9 10 11 12

16 17 18 19

23 24 25 26

30 31

СРЕЋНИ 
ПРАЗНИЦИ

ВАШ
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Пон/Чет
18/17.30

Уто
19.00

10/17/31. Уто
19.30

Уто/Чет
19.00

Чет
19.30

Суб/Нед
11.00

Суб/Нед
11/13.00

Суб/Нед
16.00

Суб/Нед
10.00

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

Радионица студија глуме 
ЧЕТВРТИ ЗИД, Студио 26

ЛИКОВНИ СТУДИО ЗА 
МЛАЂИ УЗРАСТ, 
Доњи хол Велике сале

ШКОЛА ИКОНОПИСА, 
Доњи хол Велике сале

Креативна радионица глуме 
ТАЛИЈА, 
Мала сала

Фото-радионица 
ИЗВАН ОКВИРА, 
Студио 26

понедељак              уторак          среда                      четвртак                   петак                              субота                              недеља

20.00

19.00

19.00

21.00

11.00

19.30

19.00
21.00

20.00

19.00

20.00

20.00

13.00

19.00

21.00

11.00

19.00
21.00

12.00

20.00

19.00

21.00

19.30

19.00
21.00

15.00

Филм, ТИ МЕНЕ НОСИШ, 
Мала сала

ДАЛТОН ТРАМБО И ЛОВ 
НА ВЕШТИЦЕ У ХОЛИВУДУ, 
Бистро

Филм, ОВНОВИ, Мала сала

Филм, ТРАМБО, Мала сала

Ш.У.Н.Д. Радионица 
графичког дизајна, 
Клуб Магистрала
 
Ш.У.Н.Д. ПОЕЗИН, 
Амфитеатар

Филм, БУРЕК, Мала сала

Позориште, МОЈ ЖИВОТ, 
ПРИЧА О ИСИДОРИ ДАНКАН, 
Велика сала

Трибина, ЛАНА ТАФИ – 
ЕДУКАЦИЈА МЛАДИХ 
О ФАЛСИФИКОВАНИМ 
ЛЕКОВИМА, Клуб Магистрала

Позориште, БАП 2016. 
Велика сала

Филм, ТИ МЕНЕ НОСИШ, 
Мала сала

Изложба, XVIII БИЈЕНАЛЕ 
СТУДЕНТСКЕ ГРАФИКЕ 
СРБИЈЕ, Велика галерија и 
Галерија

Филм, ОВНОВИ, Мала сала

Филм, ТРАМБО, Мала сала

Ш.У.Н.Д. Радионица 
графичког дизајна, 
Клуб Магистрала

Филм, БУРЕК, Мала сала

Позориште, АВАНТУРИСТИ, 
Велика сала

Филм, ТИ МЕНЕ НОСИШ, 
Мала сала

Филм, ОВНОВИ, Мала сала

Филм, ТРАМБО, Мала сала

Ш.У.Н.Д. ПЕРФОРМАНС 
ТЕАТРА КВАКА, Амфитеатар

Филм, БУРЕК, Мала сала

Позориште, ПУТ ОКО СВЕТА, 
Велика сала

6 7 8

13 14 15

20 21        22   

27 28 29

     

ВАШ
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Четвртак 5.5. у 20:00 
Kлуб-књижара Магистрала
ВЛАДИМИР KЕЦМАНОВИЋ / 
роман ОСАМА
Учествују: Зоран Пановић и аутор

„Зналачки и маестрално, 
Kецмановић свој књижевни 
свет програмски уклапа у 
Андрићеву традицију, а можда и 
највећа сличност Kецмановића 
са Андрићем јест у његовом 
дубинском разумевању трагизма 
историјске судбине босанских 
муслимана.“ 
 Мухарем Баздуљ

Владимир Kецмановић (Сарајево, 
1972) објавио је романе: 
Последња шанса, Садржај 
шупљине, Феликс, Топ је био 
врео, Сибир, Kаинов ожиљак 
(с Дејаном Стојиљковићем), 
збирку прича Зидови који се руше, 
есејистичко-биографску књигу 
Дас ист Принцип!, с историчарем 
Предрагом Марковићем Тито, 
поговор. Добитник је стипендије 
фондације Борислав Пекић и 
награда Иво Андрић, Бранко 
Ћопић, Меша Селимовић, као и 
награде Андрићевог института 
из Андрићграда. Превођен је на 
енглески, француски, немачки, 
украјински и румунски језик, а 
његова дела су имала филмске, 

књижевност 
мај 2016

улаз слободан

ТВ и драмске адаптације. Превод 
романа Топ је био врео (The canon 
was Red Hot) номинован је за 
награду Dublin Impact. 

Уторак 10.5. у 20.00 
Kлуб-књижара Магистрала
ВОЛТ ВИТМЕН 
(31. 5. 1819 – 26.3.1892)
Инсерти из филма Питера Вира 
Друштво мртвих песника
Учествују Бојана Аћимовић и 
Владислава Гордић Петковић

Kада је умро Витмен, најутицајнији 
амерички песник, новинар, 
преводилац и есејиста, његово 
тело било је изложено јавно, где се 
од њега опростило хиљаду људи. 
Писао је отворено о сексуалности, 
смрти, проституцији, користећи 
необичне слике и симболе. Укинуо 
је границу између песничког и 
свакодневног говора, уводећи 
језик новина, популарне науке... 
у дуги стих, без метра и риме.  
Позната збирка Влати траве 
настајала је од 1850, објављена је 
1855, а мењана је до песникове 
смрти. Уместо имена аутора на 
књизи је стајао Витманов портрет. 
Езра Паунд је за Витмена рекао: 
He is America.
Представићемо недавно 
објављено реиздање 
Влати траве у преводу Иве 
Андрића,Тина Ујевића и Тихомира 
Вучковића, као и остала издања из 
едиције Велики превод 

Среда 18.5. у 20:00 
Kлуб-књижара Магистрала
/У сарадњи с Музичким 
програмом ДKСГ/
ЏУЛИЈАН БАРНС / роман ШУМ 
ВРЕМЕНА
Инсерти из документарних 
филмова о Дмитрију Шостаковичу 
уз његове композиције
Учествују: Александар Илић, 
Ивана Медић и Зоран Пауновић

Најновији роман једног од 
највећих писаца данашњице 

говори о друштвеним, 
идеолошким шумовима који не 
престају, а односи се на тренутак 
у којем руски композитор 
Шостакович пева своје песме 
под диригентском палицом 
Јосифа Висарионовича Стаљина. 
Шта је Стаљин дириговао а шта 
је Шостакович компоновао и 
колико је могуће бити аутентичан 
у тоталитарним режимима 
говори нам професор светске 
књижевности Александар Илић, 
ко је био Шостакович и какво је 
његово место у музици, а такође 
и о томе како се борио с влашћу, 
објашњава нам музиколошкиња 
Ивана Медић, како је све то 
превео и шта о борби уметника с 
влашћу мисли преводилац рећи 
ће нам Зоран Пауновић.

Енглески писац Џулијан Барнс 
( Лестер, 1946) радио је као 
лексикограф на Оксфордском 
речнику енглеског језика, критичар 
и уредник књижевне рубрике, 
ТВ критичар у лондонском 
Observer-у. Добитник је бројних 
награда. Проглашен је витезом, 
па официром француског Реда 
уметности и књижевности. Дела: 
Метроленд, Пре но што ме је 
срела, Флоберов папагај, Зурећи 
у сунце, Историја света у 10 1/2 
поглавља, Троје, Бодљикаво прасе, 
Писма из Лондона 1990-1995, Обале 
Ламанша, Енглеска, Енглеска, 

ВЛАДИМИР KЕЦМАНОВИЋ

ЏУЛИЈАН БАРНС
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Љубав, итд, Цепидлака у кухињи, 
Сто од лимуновог дрвета, Артур 
& Џорџ, Није то ништа страшно, 
Пулс, Ово личи на крај, Нивои 
живота. 

Четвртак 19.5. у 20.00 
Kлуб-књижара Магистрала
Градови у књижевности: ТОKИО
Предавање 
Мирољуба Стојановића 
уз видео и аудио презентацију

“Магијска привлачност Токија за 
јапанске писце (а у новије време 
и за оне изван Јапана) несумњива 
је. У јапанској књижевности Токио 
као да има атрибуције светог 
места. Незаборавне странице 
јапанске и светске књижевности 
Токију су посветили Шјусаку Ендо, 
Јасунари Kавабата, Огаи Мори, 
Харуки и Рју Мураками, али и 
Дејвид Мичел, Амали Нотомб, 
Мартин Kруз Смит и бројни други 
писци…”  
 Мирољуб Стојановић

Уторак 24.5. у 20.00
Клуб-књижара Магистрала
ИМРЕ KЕРТЕС 
(9.11.1929 - 31.3.2016) - омаж

Једини мађарски писац овенчан 
Нобеловом наградом, Имре 
Kертес је рођен у Будимпешти. 
Kао дете је депортован у логоре 
Аушвиц и Бухенвалд. Преводио 
је Ничеа, Хорфманстала, Фројда, 
Рота, Витгенштајна, Kанетија... 
Обележен као Јеврејин и у 
нацистичкој и у комунистичкој 
Мађарској, иселио се у Немачку. 
Најпознатије дело Бесудбинство 
објавио је 1975. Нобелов жири 
је истакао да је његово дело 
упечатљив портрет ултимативне 
истине о томе колико људско 
биће може бити окрутно. Написао  
је и Фијаско, Kадиш за нерођено 
дете, Извиђач, Енглеска застава, 
Галиотов дневник, Другачији ја: 
хроника метаморфозе, Холокауст 

као култура, Трен тишине док вод 
за стрељање поново пуни пушке, 
Прогнани језик, Ликвидација. Осим 
неколико превода по часописима, 
на српски језик су преведени 
Бесудбинство (превео Александар 
Тишма), Kадиш за нерођено дете, 
Досије K  и новела у књизи Један 
догађај (заједничка књига са 
Петером Естерхазијем).

Четвртак 26.5. у 20.00
Kлуб-књижара Магистрала
Шта нам данас значи Шекспир? 
(II део)
ВИЛИЈАМ ШЕKСПИР 
(1564 -1616) 

Учествују: позоришни редитељ 
и оснивач Шекспир фестивала 
Никита Миливојевић, Драгана 
Стефановић и Радмила Настић //
уз видео клипове из филмских 
верзија Хамлета, Магбета и 
Буре, сцене из Перикла Никите 
Миливојевића и одломак из 
пројекта Our School Was a Stage 
и сценарија On Shakespeare’s 
Deathbed ученика гимназије у 
Горњем Милановцу

Уторак 17.5. у 19.00
Kлуб-књижара Магистрала
СЛОБОДНА РАЗМЕНА КЊИГА

ИМРЕ KЕРТЕС 

Радионица креативног 
писања Иване Миланков 
Сала на спрату, уторци 
10.5/ 17.5/ 31.5. у 19.30

ЏОН ЕВЕРЕТ - ОФЕЛИЈА 
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улаз слободан

Понедељак 9. 5. у 19.00, Мала сала
О успеху у животу на Дан победе 
у Другом светском рату
КАКО ДА ЗНАМ ШТА ЈЕ УСПЕХ!
Или, емоције у служби успеха
Психологија успеха – други део
Говори Никола Крстић

Ко не жуди успеху! Мало ко не жели себе да 
усрећи успешним животом. Ипак, успех није лако 
достижан, могућности су неједнако распоређене, 
као и појединачне способности превладавања 
личних слабости и застоја. Одатле је модерна и 
постмодерна психологија све више оријентисана на 
начине постизања успеха и његовог што трајнијег 
одржавања. О томе какве су шансе младих људи 
за досезање успешног живота говориће психолог 
Никола Крстић.
    
Среда 11. 5. у 19.00, Клуб-књижара Mагистрала 
Психолошке теме
АНТРОПОЛОГИЈА СН0ВА
О утицају снова на живот
Говори Бојан Јовановић

Истраживање преплета снова и јаве у преливним 
зонама света и таме одувек је било предмет 
занимања не само психолога, антрополога и 
психијатара, него и обичног света. Осим што имају 
симболичку и евокативну функцију, снови могу 
бити и дубоко мотивационо структуирани. Угледни 
етнолог и антрополог Б. Јовановић говориће о улози 
снова у свакодневном животу.

Понедељак 16. 5. у 19.00, Мала сала
Технике остваривања друштвених утицаја 
УВОД У ЛОБИРАЊЕ
Прва књига код нас о техникама, вештини и знању 
лобирања
Представљање аутора Ненада Васића
Говоре: Владан Станковић, Ненад Вуковић, 
Веран Станчетић и аутор 

Лобирање у друштвима економске, политичке 
и културне транзиције још увек није 
добило место и улогу које има у развијеним 
демократским друштвима у којима је устаљена 
пракса придржавања норми, процедура и 
институционалног живота. Мало је упућен у тактике 
и технике лобирања ради постизања зацртаних 
циљева. Одатле је тротомна књига Н. Васића дуго 
ишчекивано дело и драгоцени допринос упознавању 
вештине неопходне у ситуацијама пожељног 
остваривања утицаја и интереса.

Среда 18. 5. у 19.00, Мала сала
Политичка култура права на отпор
НЕНАСИЛНА БОРБА ПРОТИВ РАСИЗМА
Марин Лутер Кинг: афро-америчко искуство 
борбе за људска права
Говори Илија Кајтез

Америка је земља која је прошла кроз дугу 
и исцрпљујућу борбу за отклањање расне 
дискриминације и остваривање основних 
људских права. У том погледу занимљиви су 
облици ненасилног деловања цивилног покрета 
и истакнутих бораца за слободу и једнакост 
афроамеричког становништва. 
О томе ће да говори Илија Кајтез.
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Понедељак 23. 5. у 19.00, Мала сала
Мозаик геополитике
ГЕОПОЛИТИЧКИ АСПЕКТИ МИГРАНТСКЕ КРИЗЕ
Просторни аспекти покретљивости становништва
Правци усељавања афро-азијских мигранта у 
Европу
Проблеми тзв. балканске руте
Говори Љубиша Деспотовић

Мигрантска криза не спада само у демографске 
проблеме, него у бројним видовима испољавања 
очитује и забрињавајуће демополитичке, 
геокултурне и геополитичке димензије. Стари 
континент Европа, који је и дословно простор 
остарелих популација, сусреће се искушењима 
таласа миграната из Азије и Африке. Показало се 
да су европска друштва и државе неспремени да 
се суоче огромним таласом избеглица које, сасвим 
извесно, нису у стању економски да интегришу 
а поготову културно да апсорбују у изгледној 
перспективи. О томе ће да говори познати 
политиколог Љубиша Деспотовић.

Среда 25. 5. у 19.00, Клуб-књижара Магистрала
Дубинска психологија
ЛИЧНОСТ И СЕКСУАЛНОСТ
Да ли су еротика и сексуалност 
најснажнији нагони живота
О теоријском разлазу Сигмудна Фројда 
и Карла Густава Јунга
Говори Душан Пајин

Сарадња Фројда (1856-1939) и Јунга (1875-1961) 
отпочела је 1906. и Јунг је неко време био 
један од Фројдових најоданијих сарадника у 
психоаналитичком покрету. Разлаз и неслагања 
отпочела су у блажем виду око 1909. да би 
кулминирала у септембру 1913. Једна од основних 
разлика Фројда и Јунга била је везана за схватање 
сексуалности у развоју човека и разумевању 
човекове личносту и културе, пошто је Јунг 

одбацивао Фројдову пансексуалност. Неслагања 
и разлази су се јавили и у другим аспектима 
и тумачењима психе и психолошког развоја 
човека.   
После 1913. Јунг ће постепено развијати схватања 
умногоме различита од психоанализе и уобличити 
оно што је остало познато као аналитичка 
психологија. Теме и питања око којих је почео 
разлаз су била значајна и за психоанализу и за 
аналитичку психологију. 

Понедељак у 30. 5. у 19.00, М ала сала 
Културолошке теме
ПОВРАТАК ИЗ ЗЕМЉЕ ЗМАЈЕВА
Речник технологије 33 године после
Представљање зборника Института за филозофију 
Учествују: Душан Бошковић, Александар Петровић, 
Милош Кнежевић и други аутори прилога

Речник технологије је књига манускрипт која 
се 1981. појавила у издању часописа Видици 
и усталасала културно и политичко мњење на 
београдском универзитету и шире. У Речнику 
технологије су, заправо, антиципирани догађаји 
који ће отпрва опхрвати и најзад разорити сложену 
југословенску заједницу. У Институту друштвених 
наука одржан је тематски скуп а потом је објављен 
и зборник у коме су подробно осветљени догађаји 
тада очитовани као афера недисциплиноване и 
бунџијске студентске културе.
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ПАНОРАМА* 

Петак 6, Субота 7, Недеља 8. 5. Мала сала у 20.00
ТИ МЕНЕ НОСИШ
р: Ивона Јука
ул: Лана Барић, Наташа Јањић, Воја Брајовић
Хрватска, 2015, 154’

Дора је занемарена девојчица која машта да постане 
фудбалски менаџер. У њен живот се изненада 
враћа отац с којим неочекивано развија близак 
однос. Ивес нема предаха, јер јој јутра започињу 
бригом о оцу који има Алцхајмерову болест. Њен 
живот је испуњен бројним ситним обавезама које је 
исцрпљују, а планови за лепши живот су све више 
изван дохвата. Наташа је успешан ТВ продуцент 
која очекује своје прво дете. Злокобне слутње о 
здравственом стању се потврђују и започиње њено 
суочавање са неизвесном будућношћу.

Петак 13, Субота 14, Недеља 15. 5. Мала сала
19.00
ОВНОВИ
р: Гримур Хаконарсон
ул: Сигурдур Сигурјонсон, Теодор Јулиусон,
Исланд, 2015,  93’

У удаљеној долини на Исланду, Гуми и Киди живе 
један поред другог, чувајуци своје овце. Њихова 
вековима стара раса се сматра једном од најбољих 
на острву и браћа редовно добијају награде за 
њихове непроцењиве овнове који настављају 
традиционалну линију. Иако деле земљу и начин 
живота, нису проговорили ни реч већ четири 
деценије. Када опасна зараза нападне Кидијеве 
овце, цела долина је у опасности. Власти одлучују 
да униште све животиње у крају како би зауставили 

епидемију. За фармере за које су овце главни извор 
прихода, то је равно смртној пресуди и многи 
напуштају земљу.
Кан 2015. награда за режију у селекцији Известан 
поглед

21.00
ТРАМБО
р: Џеј Роуч
ул: Брајан Кренстон, Дајана Лејн
САД 2015, 124’

Године 1947, Далтон Трамбо био је врхунски 
холивудски сценариста, све док њега и друге 
уметнике, због својих политичких уверења, нису 
затворили или ставили на црну листу формирану за 
време тзв. Лова на вештице, иницираног од стране 
Америчког сенатора Џозефа Макартија. Филм Трамбо 
портретише Далтона Трамбоа, добитника два Оскара 
и излаже апсурду неправду која стоји иза црне листе, 
која је обухватала велики број редитеља,сценариста 
и глумаца у Холивуду. 

Петак 20, Субота 21, Недеља 22. 5. Мала сала 
19.00/21.00
БУРЕК
р: Владан Николић
ул: Сергеј Трифуновић, Бане Трифуновић
Србија, САД, Кипар, 2016, 90’

Бурек је комедија која за тему има економску кризу. 
На веома оригиналан и духовит начин, глумци из 
Грчке, Србије, Америке и са Кипра, кроз причу 
представљају свако свој народ, што и чини срж овог 
филма. У свему томе, свако од тих ликова упознаје 
неког новог ко му мења живот. А сви се упознају на 
порцији бурека...

филм 
мај 2016

ТИ МЕНЕ НОСИШ ТРАМБО

* Цена улазнице 150 дин



Четвртак 12.5. у 20.00, Клуб-књижара 
Магистрала
ДАН КАДА ЈЕ НЕСТАО МАЈЛС ЕВАНС
Џез и филмска нарација
Представљање књиге у издању редакције филмског 
програма ДКСГ
Учествују: Милен Алемпијевић, аутор и 
Игор М. Тохољ, уредник филмског програма

Када се каже џез на филму, уобичајено се асоцијације 
стварају око филмских остварења које су тематски 
окренуте биографијама постојећих или фиктивних 
џез музичара, или оних у којима је џезу поверена 
деликатна улога филмске музике. Међутим, намера 
студије  Дан када је нестао Мајлс Еванс-Џез и 
филмска нарација је да у играним филмовима који 
се не могу сврстати у неку од поменутих категорија 
открије понекад невелико, али значајно присуство 
џеза. Реч је о џезу који није у првом плану, који 
не мора да има одлучујући утицај на ток и развој 
филмске приче, али је увек значајан микронаратив у 
њеној структури, драгоцен детаљ који некој од сцена 
даје особен фон или сугерише важну карактерну 
црту јунака. 
Ова студија Милена Алемпијевића  поставља 
себи задатак да мноштво занимљивих примера из 
америчке и европске продукције посредством џеза 
повеже у мрежу значења, доказујући да, без обзира 

улаз слободан

на жанр филма, џез доприноси подједнако ефектно 
и на узбудљив начин и када је средство моћне 
поруке и када је само мали хир сценаристе. Студија 
Џез и филмска нарација доноси одабране примере 
у распону од педесет година као сведочанство о 
томе да су синеасти различитих поетика одувек 
непогрешиво препознавали ова драгоцена својства 
џеза.
  Милен Алемпијевић

О аутору: Милен Алемпијевић (Чачак, 1965) ради 
у чачанском Дому културе на месту уредника 
Филмског и видео програма и као уметнички 
директор међународног фестивала анимације 
Аниманима. Аутор је десетак књига различитих 
жанрова из области белетристике, као и 
књиге есеја о анимираном филму Уметност 
претеривања. Чланке и текстове о филму 
и анимацији објављивао у специјализованим 
часописима (ТФТ, Филаж, Хомо Феликс), у дневним 
листовима и културној периодици (Поља, Северни 
бункер, Књижевни магазин, Кораци). Приредио је 
двоброј 183-184 часописа за уметност и културу 
Градац посвећен џезу. Аутор више мултимедијалих 
предавања на теме из области филма, анимације и 
џеза.

21.00 Пројекција филма 
КАО НЕКО ЗАЉУБЉЕН
р: Абаз Кјаростами
ул: Рио Касе, Рин Таканаши
Француска, Јапан, 2012, 109’

Старији човек и млада жена се срећу у Токију. Она 
не зна ништа о њему, он мисли да је познаје. Он је 
позива у свој дом, она му нуди своје тело. Мрежа која 
се исплете између њих за 24 сата нема никакве везе 
са околностима њиховог сусрета.

Среда 18.5. од 21.00 до 24.00, Амфитетар
ТРЕЈЛЕРАМА 2 
Ноћ филмских трејлера

Селектор програма: Филип Ћетковић

Петак 13.5. у 19.00, Бистро / у сарадњи са 
филмским програмом ДКСГ
ДАЛТОН ТРАМБО И ЛОВ 
НА ВЕШТИЦЕ У ХОЛИВУДУ

О лову на вештице у Холивуду који је крајем 1940их 
покренуо сенатор Џозеф Макарти, судбини  писца 
и сценаристе Далтона Трамбоа и његових колега из 
такозване холивудске десеторице али и неславним 
потезима бројних холивудских звезда говориће 
филмски и књижевни критичар и теоретичар Милан 
Влајчић.
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Среда 11. 5. у 20.00, Мала сала
Анимирана среда
ANIMANIMA 2015 – ПОГЛЕД ИЗВАН ЕВРОПЕ

У такмичарском програму међународног фестивала 
анимације ANIMANIMA 2015 у Чачку приказано 
је четрдесет филмова из двадесет земаља. Међу 
ауторима су била и нека од већ добро познатих 
имена глобалне анимацијске сцене: Константин 
Бронзит, Михаела Павлатова, Адам Елиот, Андреас 
Хикаде, Пјотр Думала… али и читав низ аутора млађе 
генерације чији таленат увелико блиста и доказује 
се на фестивалима широм света. Програм којим 
се Animanima представља београдској публици је 
панорама ваневропског анимираног филма.

Најавом уз програм у трајању од 66 минута, као и 
освртом на тренутну ситуацију на домаћој сцени 
анимираног филма, дириговаће уметнички директор 
фестивала Милен Алемпијевић.

ЉУБАВНА ПРИЧА, Режија: Еван Гротјан, САД, 2015, 
5:00, 2Д и 3Д компјутер
ПАЛМ РОТ, Режија: Рајан Гилис, САД, 2014, 7:30, цртеж 
на папиру
СВИЊА, Режија: Стивен Суботник, САД, 2015, 4:00, 
цртеж на папиру, цртеж на целу
ИЗМЕЂУ ВРЕМЕНА, Режија: Ру Кувахата, Макс Портер, 
САД, 2014, 15:00, објекти
ПОНОС СТРАТМОРА, Режија: Еинар Болдвин, САД, 
2014, 8:30, цртеж на папиру
ПРОИЗВОДНА ЛИНИЈА, Режија: Сохеил Садеги, Иран, 
2015, 2:00, 3Д компјутер
INSECTICHILD, Режија: Ким Јункјунг, Кореја, 2015, 
10:00, цртеж, 2Д компјутер
ЧУВАР ПЛИМЕ, Режија: Аликс Данкан, Нови Зеланд, 
2014, 9:44, лутке, ротоскопија
МЕСЕЧАР, Режија: Теодор Ушев, Канада, 2015, 4:20, 
цртеж на папиру

Уторак 17, Среда 18. 5. од 18.00, Студио 28
Радионице филмске режије
СЕМИНАР ЖЕЛИМИРА ЖИЛНИКА 
Отворено за све заинтересоване / улаз слободан

Желимир Жилник један је од најзначајнијих 
редитеља српске кинематографије. Његов први 
играни филм Рани радови награђен је Златним 
медведом на Берлинском филмском фестивалу 1969. 
године као и са четири награде на Фестивалу у Пули 
али и одмах забрањен за приказивање. Жилник је 
пред судом успео да ослободи филм али више није 
могао да ради у Југославији и одлази у Немачку 
где снима награђиване кратке филмове. Већ после 
премијере првог целовечерњег филма Рај (1976) 
који говори о Црвеним бригадама, морао је да 
напусти Немачку. По повратку у земљу режира низ 
телевизијских филмова и доку драма између којих и 
Болест и издрављење Буде Бракуса (1980), Станимир 
силази у град (1984), Бруклин Гусиње (1988), Стара 
машина (1999) ... , серију Вруће плате (1987).
Тако се калио челик (1988), Тито по други пут међу 
Србима (1994), Марбле Асс (1995), Куд плови овај 
брод (1998), Тврђава Европа (2000), Кенеди се враћа 
кући (2003), Кенеди се жени (2007), Стара школа 
капитализма (2009) само су неки од многобројних 
филмова у којима Жилник говори о слому система 
вредности у пост-транзицијским земљама централне 
и источне Европе, проблему избеглиштва и 
миграција у ново насталим околностима проширене 
Европе. Документарним филмом Дестинација 
Сербистан (2015) он истражује тему сеоба народа у 
време неолибералног капитализма и ратова које он 
изазива.
Снимајући филмове често у оскудним условима 
и готово без икаквих средстава Жилник својим 
примером на оваквим семинарима и филмским 

академски филмски 
центар мај 2016

АНИМАНИМА
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улаз слободан

радионицама подстиче и бодри младе указујући да 
стварање филма треба да буде ослоњено на реалан 
живот и да у снимање треба ући без страха.

Четвртак 19. 5. у 20.00, Мала сала
Презентација пројекта
САЈТ АРХИВА БЕЛА БАЛАЖ СТУДИЈА
www.bbsarchiv.hu 
Представљају Себастиан Кодолани и Балинт Цсолеи

Бела Балаж Студио основан је на иницијативу 
младих филмских аутора у Будимпешти 1959. године. 
Поред подршке дипломираним редитељима да 
сниме свој први филм, Студио је постао место где 
су у атмосфери филмске радионице настајали 
експериментални, концептуални али и ангажовани 
документарни филмови. Студио је 1980их био место 
авангардних истраживања, експерименталног видео 
арта али и место настанка дисидентских филмова 
који су пратили распад државног социјализма у 
Мађарској.
Сам сајт Архива Бела Балаж студија представља 
подухват стављања на јавни увид филмског богатства 
ове, за мађарску кинематографију изузетно значајне 
филмске институције.
У оквиру презентације, директно са сајта биће 
приказани инсерти из значајних филмова Габора 
Бодија, Миклоша Ердељија, Золтана Хусарика, 
Иштвана Сабоа...

Среда 25. 5. у 20.00, Мала сала
Презентација пројекта
САЈТ АРХИВА АКАДЕМСКОГ ФИЛМСКОГ ЦЕНТРА
Представљају Себастиан Кодолани, Балинт Цсолеи и 
Миодраг Милошевић

Академски кино клуб основан је на иницијативу 
студената Београдског универзитета 1958. године 
(од 1976. године делује у Дому културе Студентски 
град под именом Академски филмски центар). 
Један од најзначајнијих кино клубова у Југославији 
оставио је кроз рад и филмове аутора, велики 
траг у истраживачком и експерименталном филму 
Југославије и Србије. Архив настао кроз скоро 
60 година постојања је значајно место на мапи 
светске експерименталне и авангардене филмске 
баштине. Све велике ретроспективе југословенског 
експерименталног филма који је веома цењен у 
свету, укључују и филмове из Србије који су аутори 
похранили у архиву. Доступност овог филмског 
блага један је од кључних предуслова за даља 
истраживања српског експерименталног филма. 
Ауторски тим Кодолани – Сцолеи који је креирао 
веб сајт Архива Бела Балаж студија, помаже у 
успостављању веб сајта Архива АФЦ-а у жељи да 
се експериментални филм у региону што боље 
промовише у свету.

Гостовање ДКСГ 5. и 6. 5.
БАЛКАНИМА
Студентски културни центар Ниш и 
Нишки културни центар

ТОМИСЛАВ ГОТОВАЦ - КРУЖНИЦАСЕМИНАР ЖЕЛИМИРА ЖИЛНИКА

РАДИОНИЦА ФИЛМСКЕ РЕЖИЈЕ
Новембар 2015 – Јун 2016.
Предавања – Пројекције –Практичне вежбе 
– Семинар– Писање сценарија – Снимање– 
Монтажа – Реализација кратког филма
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радова), обезбедивши вам бесплатан приступ 
електронској бази података са научним и стручним 
часописима и књигама из свих научних области. 
Обучени библиотекари су ту да вам помогну да се 
лакше сналазите у обиљу података и да вас науче 
како да користите драгоцене изворе које вам 
КоБСОН обезбеђује преко академске мреже. 
Радионица о коришћењу КоБСОН-а одржаће се у 
другој половини јуна, након формирања групе.
За пријаву послати податке (име, презиме, година 
студија, факултет) на:   biblioteka@dksg.rs

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 презиме, контакт телефон и e-mail, 
факултет, број индекса). Полазници ће накнадно бити 
обавештени о тачном датуму почетка школе.

Препоручујемо за читање
Осећати се ОК : технике трансакционе анализе 
/ Ејми Бјорк Харис, Томас А. Харис; превод са 
енглеског Магдалена Петровић . – Нови Сад, 
Психополис, 2013.
„Како се наша прошлост одражава на наше 
унутрашње дијалоге?
Како да одрастемо изнутра? Како да наше одрасло Ја 
преузме власт?
Зашто наш „унутрашњи родитељ“ упркос добрим 
намерама прави проблеме?
Како да наша свест функционише у овде-и-сада?

4.5 - 15.5. Хол Библиотеке
Изложба књига
Аутор изложбе: Растко Марковић
СНОВИ СУ ПОРУКЕ ЉУДСКЕ ПОДСВЕСТИ

У нашим несвесним радњама, омашкама у говору, 
као и у сновима, он је видео читав један скривени 
свет. Свет подсвести. Свет који нам је помогао 
да разумемо људску душу и који нам помаже да 
разумемо себе. Оснивач покрета психоанализе и 
највећи познавалац тамне стране човекове личности 
Сигмунд Фројд, рођен је у мају, месецу у коме се 
присећамо његовог дела. 

16.5 – 31.5 Хол Библиотеке
Изложба књига
Аутор изложбе: Растко Марковић
ПСИХОЛОГИЈА И СТВАРАЛАШТВО

Да ли је лудило генијалних аутора само мит или 
правило по коме сваки изузетан стваралац има 
психичких проблема. Постоје ли деца генији и 
шта се дешава са њима када одрасту и многе 
друге занимљивости о изузетним уметницима и 
научницима.

КОБСОН РАДИОНИЦА   
Треба вам помоћ у писању семинарских и 
дипломских радова? 
Пријавите се на КоБСОН радионицу! 
 
Библиотеке у Србији су се организовале да вам 
помогну у писању академских радова (семинарских, 
дипломских, специјалистичких, мастер и докторских 

библиотека 
мај 2016
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СНОВИ СУ ПОРУКЕ ЉУДСКЕ ПОДСВЕСТИ

ШКОЛА 
ИКОНОПИСА

Доњи хол Велике сале
Суботом и недељом 
од 16.00 до 19.00

Школу води 
Југослав Оцокољић
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Понедељак 16.5. у 20.00
Клуб књижара Магистрала
ИСТОРИЈА БЛУЗА I

У некој забити у срцу Делте Мисисипија W.C. Handy је 
седео поред пруге и размишљао како је овде 20.век 
траљаво започео, воз је каснио већ осам сати. Из 
дремежа га је тргао глас од ког се стресао: крупан 
црни човек је пребирао по жицама гитаре и тулио о 
тешким временима. Десетак година касније Handy је 
издао St Louis Blues и прогласио се „оцем блуза“. Тачно 
би било да је он отац индустрије блуза. Двадесетих 
година, са плочама Mamie Smith, “Ma” Rainey и Bessie 
Smith блуз је постао национална ствар, доспео је и у 
европске концертне дворане. Нешто касније, музички 
бизнис је учинио видљивим и блузере који су већ 
деценијама лутали југом и свирали на градилиштима, 
по крчмама и колибама у шуми у које су црни долазили 
да играју. Човек са маргине друштва, у сукобу са 
законом, поетиком ствари и самим собом оставио је 
моћну музику. Charlie Patton, Blind Lemon Jefferson, 
Leadbelly (…) су и данас међу највећима.

Четвртак 12.5. у 19.00, Мала сала 
ДРУГО ЛИЦЕ ВИЗАНТИЈЕ 
Представљање књиге др Радивоја 
Радића 

Књига Друго лице Византије  слика делове 
интимне историје Византијског царства 
из перспективе тзв. “ћутеће већине” тј. 
обичних људи и њихове свакодневице. 

Др Радивој Радић је редовни професор 
и шеф Семинара за византологију 
Филозофског факултета у Београду.

У разговору учествују аутор и Душан 
Омчикус, историчар.

Четвртак, 26.5. у 20.00, Мала сала 
ОДЈЕЦИ РЕБЕТИКА ИЗВАН ГРЧКЕ И У ДРУГИМ 
УМЕТНОСТИМА

Још од тридесетих година прошлог века ребетико 
је сниман и у Америци. Наравно, заинтересовао 
је и тамошње музичаре, а касније је инспирисао 
многе, од Леонарда Коена до хип хоп групе Alitiz. 
Шездесетих је неколико филмова, почев од „Грка 
Зорбе“, постигло светски успех делом и због музике 
засноване на ребетику. И у новије време „грчки 
блуз“ инспирише уметнике разних профила. Давид 
Прудом, Француз, је 2013. године за стрип о раним 
херојима ове музике добио и књижевну награду. 
Посебна прича су наши – музичари, сликари, 
плесачи... – које надахњује ребетико. На крају ће 
зеибекико, плес душе, одиграти Јелена и Зоран 
Васиљевић, оснивачи КУД-а Jorgakis Olimpios – 
Београд. 
Уз госте изненађења, говоре Јелена, Зоран и Мићун.

Драги студенти,

Отворили смо нову рубрику у 
месечном програму ЦЕНТРАЛА 
у ДКСГ. Предложите теме које 
вас занимају, професоре које 
бисте да видите у необичном 
издању, бендове које бисте 
волели да слушате, писце које 
бисте желели да упознате.. 

Предлоге можете слати на 
marina.lucic@dksg.rs 

Ваш ДКСГ

централа
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