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Четвртак, 10. мај, 10.00 – 17.00
Плато испред Магистрале
Сајам пракси и послова
Open CV Days

СУЕФ - Студентска унија 
Економског факултета у 
сарадњи са ДКСГ организује 
Сајам пракси и послова 

Open CV Days. Пројекат је први пут организован на 
Економском факултету у Београду 2016. године 
у сарадњи са 20 компанија. 

Позивамо Вас да припремите CV и посетите Open 
CV Days јер вас очекује велики број успешних 
компанија као и велики број изненађења.

Петак, 18. мај, 17.00, Летња сцена
SHARE. CONNECT. impACT.
#SCI

ПЕРФОРМ у сарадњи са 
UNESCO програмом МОСТ и 
ДКСГ организује јавни догађај 
на коме ће докторанди и 
докторандкиње из области 

друштвених и хуманистичких наука имати прилику 
да представе своју дистертацију/идеју колегама, 
студентима, представницима релевантних 
министарстава и широј јавности.

Циљ овог догађаја је боље повезивање истраживача 
у области друштвених и хуманистичких наука и 
представљање рада младих научника јавности и 
доносиоцима одлука.
 
Програм се састоји из три дела:

SHARE
У првом делу догађаја, докторанди/киње ће имати 
прилику да публици представе своју дисертацију/
тему/идеју у 3 минута и на не више од 5 слајдова.

CONNECT
У овом делу програма, учесници ће имати 
прилику да се повежу са колегама и колегиницама 
како из своје тако и из других области научних 
истраживања, размене мишљења и идеје, направе 
сарадњу, осмисле нове пројекте или понуде своју 
подршку и искуство колегама који раде на сличним 
темама.

impACT
У неформалном дијалогу, докторанди/киње ће 
моћи да представе свој рад и идеје представницима 
релевантних министарстава, чују њихова мишљења 
и које су њихове потребе у области којом се 
докторанди баве. 

Докторанд/киња чија презентација добије највише 
гласова од публике добија стипендију од 500 евра 
коју може да искористи за учешће на некој од 
светских конференција по сопственом избору.

За оне са нешто мањим искуством у јавним 
наступима, ПЕРФОРМ је обезбедио једнодневни 
тренинг који ће им помоћи да што боље представе 
себе и свој рад. Тренинг ће се одржати 3. маја у 
ДКСГ.

Више информација на: http://www.perform.network/
page/serbia/context

Понедељак, 21. мај, 19.00 
Клуб Магистрала
Психолошко саветовалиште 
за студенте Причајмо о 
томе и ДКСГ вас позивају 
на трибину
ЗАВОЛЕТИ СЕБЕ И ДРУГЕ
Пријаве су обавезне на 
info@pricajmootome.rs

Од дана када је отворен, 24. маја 
1974, године Дом културе „Студентски 
град“ (ДКСГ) испуњава своју мисију 
организовања културних, образовних и 
уметничких програма високог квалитета. 
ДКСГ се налази у једном од највећих 
студентских кампуса у региону, срцу 
Студентског града, и данас је једна од 
водећих установа културе у земљи.

Хвала свима који нас подржавају.  
     
Ваш #ДКСГ

Среда, 16. мај, 20.30, Амфитеатар/Летња сцена

СПЕЦИЈАЛНА ПРОЈЕКЦИЈА 
ДАН ПРЕ СРПСКЕ ПРЕМИЈЕРЕ 
ДРУГОГ ДЕЛА ФИЛМА

DEADPOOL 1 у ДКСГ!
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музика  #dksg 
мај 2018.

Четвртак, 10. мај, 20.00
Летња сцена - Клупице/Велика сала

КАНДА, КОЏА И НЕБОЈША
По први пут анплагд у Београду!

Београдски бенд наступиће по први пут у Београду 
у анплагд варијанти, концертом на популарним 
Клупицама. Прошлогодишње студијско издање 
Уживо! заокружило је двадесетпетогодишњицу 
бенда који је оставио неизбрисив траг у српској рок 
култури. Музика групе Канда, Коџа и Небојша је фузија 
бројних жанрова које су ови музичари истраживали 
од почетка деведесетих година. Ослањајући се на 
таленат, интелигенцију и љубав као погонско гориво, 
успели су се одржати до данас, а њихова популарност 
све више расте сваким новим албумом.

У случају лошег времена концерт ће бити одржан у 
Великој сали.

Понедељак, 14. мај, 20.00
Летња сцена - Клупице

БАЛКАНОФОНИЈА

Резервишите 14. мај, јер Балканофонија је нешто 
изузетно! Музика света, а обојена Балканом. 
Оригинално писана музика и традиционалне 
народне песме, светски хитови у новом руху. Спој 
балканске, циганске, латино, класичне и поп музике. 
Чланови бенда су свирали на многим world music, 
classical и џез фестивалима и 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), Küstendorf (Србија), Ethno 
Jazz Festival - Вроцлав (Пољска).

У случају лошег времена концерт 
се отказује.

Среда, 30. мај, 21.00
Летња сцена - Клупице

DINAMIKA MUSIC

Европска атракција у ДКСГ! За све 
оне који су пропустили њихов наступ 
у Великој сали, овога пута имаће 
прилику да то надокнаде на Клупицама. 
Dinamika music је електрични гудачки 
квартет предвођен ди-џејем, који сједињује 
музику кроз епохе. На њиховом репертоару 
налазе се позната дела барокних, класичних 
и романтичних композитора у модерним 
аранжманима, као и најпознатији етно, поп и 
рок хитови. Састав чине академски музичари 
школовани на академијама у земљи и иностранству. 
Dinamika music свира на електричним виолинама, 
што им даје посебан звук и динамичност. У питању је 
јединствени музички квартет на нашим просторима.

У случају лошег времена концерт се отказује.

Субота, 26. мај, 21.00
Летња сцена - Клупице

IRIE FM
Предгрупа састав  ДРУМ

Дом културе „Студентски град“ поводом 44 
година постојања за све студенте Студењака 
припремио је специјално изненађење: 
састав IRIE FM! Овај ултрапопуларни бенд 
меша различите традиционалне приступе 
поп музици и повезује их, без много осврта 
на жанр, тако да звук варира од песме до 
песме. Осам чланова, једна дама, мулти-
таск музичари, креативци, окупљени око 
једне идеје - креирање нове музике која има 
директан приступ својој публици.

У случају лошег времена 
концерт се одлаже за јун.
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Петак, 4. мај, 20.00, Велика сала
Театар К. 
Казалишна секција Клуба студената 
компаративне књижевности 
Филозофског факултета - Загреб

ИГРА ГОРДОГАНА
По драми Краљ Гордоган Радована Ившића

Играју: Мартин Хенгл, Мислав Живковић, Давид 
Грачанин, Анђела Жужул, Луција Шимић, Ана Дариа 
Бокан, Андреја Лемић, Ивана Вркић, Барбара Балић, 
Сара Кишевић

Драматизација и режија: Матеа Антуновић

Спавали сте. Не сећате се што сте сањали, али 
спавали сте сигурно. Кад се пробудите, налазите се 
у шуми. Наравно. Звезде светлуцају да вас подсете да 
не светлуцате само ви. Месец је млад и путује небом 
да вас подсети да нисте једини путник. И црн облак је 
ту, који ће сакрити месец баш кад буде време. Ветар 
пролази гранама да вас подсети да све пролази. Све 
је на свом месту. Кад је све на свом месту, нешто се 
мора догодити. Што ће се догодити? Ко зна. Крај, као 
и почетак, можете искројити сами. Све што можете 
замислити је стварно, у свету где речи постају месо. 

Игра Гордогана је представа која полази од драме 
Краљ Гордоган Радована Ившића, али ми не знамо 
куда у ствари иде. Она кроз структуру бајке свесно 
поставља многа питања: где одлазе наше мисли, како 
оне изгледају једном када их угледамо и како уопште 
научити што је стварно, а што није. Ова представа 
поиграла се границама збиље и илузије, илити 
збиље и бајке, а на питање где повући границу нуди 
бесконачност одговора уместо оних бајковитих где 
живимо срећно до краја својих живота.

Представа Игра  Гордогана се реализује у сарадњи 
Клуба 128 – Клуба студената опште књижевности и 
теорије књижевности и ДКСГ 

Среда, 9. мај, 20.00, Велика сала
Народно позориште у Београду
Ђерђ Шпиро:

ПРАХ*

Играју: Наташа Нинковић, Зоран Цвијановић

Режија, адаптација текста и избор музике: 
Вељко Мићуновић 

Он једног поподнева дође кући раније с посла, а 
она тек долази с пијаце да спреми кромпир за ручак. 
Ништа од ручка, остаће гладни. Нешто страшно важно 
се догодило и то мора да јој саопшти. Али како да јој 
саопшти шта је срећа? Је ли срећа сигурност? Је ли 
новац срећа? Је ли срећа благостање? Како да је 
завредимо, како да објаснимо да смо је заслужили? 
Је ли срећа нешто чему само можемо да тежимо? 
Откуд та људска вера у лутријску срећку? Питање је, 
заправо, има ли краја друштвеној транзицији или ће 
се људи делити на оне који се кладе на срећу и оне 
који су срећни профитери. Постаје ли нам смешно 
свако моралисање на тему новца? Ко још верује да 
сиромашни могу бити срећни?

                                                              Реч редитеља

* Цена улазнице 200 дин

Уторак, 15. мај, 20.00, Велика сала
Факултет уметности Универзитета у Приштини
(Звечан – Косовска Митровица)
Драмски одсек
Катедра за глуму
По мотивима књиге Мој живот Исадоре Данкан 
Мастер рад

ИСАДОРА
Игра: Милица Мандић

Ментор: Дејан Цицмиловић, ванредни професор
Сарадник: мр Немања Савковић, асистент

Мастер рад студенткиње глуме Милице Мандић 
говори о животу Исадоре Данкан, о балерини која се 
залагала за женску еманципацију, увек тврдила да је 
уметност живот, да  класичан балет није уметност 
јер ограничава и не дозвољава жени да се изрази, 
говорила је да ће плес будућности бити сличан оном 
из античке Грчке – природан и слободан. Њен живот 
је био чешће испуњен тугом него радошћу па је плес 
био једино место где била своја, слободна, радосна... 
Због онога што је била и што је учинила за плес и 
позорницу уопште, Исадора је сјајан пример не само 
женама које се баве уметношћу, већ и другим женама 
широм света, како се ослободити стега које нам 
друштво, околина, свет, породица, партер намеће.

Четвртак, 17. мај, 18.00, Велика сала
Факултет уметности Универзитета у Приштини
(Звечан – Косовска Митровица)
Драмски одсек
Катедра за глуму

ФРИДА КАЛО
Интимни аутопортрет 
Мастер рад

Игра: Николина Богдановић

Ментор: Дејан Цицмиловић, ванредни професор
Сарадник: мр Немања Савковић, асистент

Фрида Кало почела је да пише дневник 1942. године. 
Он је један од најважнијих извора за разумевање 
њених осећања и размишљања. Онемогућена да 
слика и изражава се на тај начин, пише дневник и 
у њему ради мале цртеже и аквареле, помоћу којих 
изражава своја расположења. Текст је у дневнику 
симболично исписан различитим бојама. У њему  
није бележила само свакодневне догађаје, већ и 
рефлексије о детињству и младости. Бележила је 
своја размишљања о темама као што су сексуалност, 
плодност, магија и езотерија, као и своје психолошке 
и здравствене проблеме.

Ја никада нисам сликала своје снове, сликала сам само 
своју властиту стварност. 

Фрида Кало 
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Четвртак, 17. мај, 20.00, Велика сала
Факултет уметности Универзитета у Приштини
(Звечан – Косовска Митровица)
Драмски одсек
Катедра за глуму
Мастер рад

ТУНЕЛ
По истоименом роману Ернеста Сабата 

Играју: Марта Микић, Стеван Јовановић 

Ментор: Дејан Цицмиловић, ванредни професор
Сарадник: мр Немања Савковић, асистент

Од 21. до 25. маја, 20.00, Велика сала
Савез културно-уметничких друштава Београда 
& Дом културе »Студентски град«

БАП 2018.
58. Фестивал београдских аматерских позоришта

Субота, 26. мај, Велика сала
Отворено позориште & Талија 
Креативна радионица глуме
Презентација радионица 
Аутори пројекaта: Љиљана и Дарко Јоксимовић

11.00 

ПЕТАР  ПАН
Млађа група
од 4 до 8 година 

Деца ће, осим глумачких, показати и своје играчке 
и певачке способности. Позната дилема: треба ли 
одрасти или остати вечито дете, у овој представи ће 
се обрадити на духовит и деци близак начин.

позориште #dksg 
мај 2018.

13.00 

ОЖАЛОШЋЕНА ПОРОДИЦА
Средња група
од 8 до 10 година

Деца ће покушати да премосте велику разлику у 
годинама, у односу на своје ликове, али и да удахну 
нову дозу хумора кроз неуобичајене сцене.

Недеља, 27. мај, Велика сала
Отворено позориште & Талија 
Креативна радионица глуме
Презентација радионице 
Аутори пројекта: Љиљана и Дарко Јоксимовић

12.00 

СВЕТ
Најстарија група 
од 10 до 16 година

Колики је утицај оговарања и трачарења околине 
на једну наизглед стабилну породицу и да ли се ту 
нешто променило до данашњих дана, откриће нам 
ова, увек актуелна, комедија.

Понедељак, 28. мај у 19.00, Велика сала
Факултет уметности Универзитета у Приштини
(Звечан – Косовска Митровица)
Драмски одсек
Катедра за глуму
Љубомир Симовић:

ЧУДО У ШАРГАНУ
Испит четврте године глуме у класи редовног 
професора Милана Плећаша, сарадник мр Немања 
Савковић, асистент

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

Четвртак, 31. мај, 20.00, Велика сала
Бео арт

Дарко Лукић:

КРАЉИЦЕ*

Играју: Милица Трифуновић, Милица Јаневски, 
Тијана Марковић 

Режија: Бранислав Трифуновић

Мастер представа студенткиња глуме Академије 
уметности у Новом Саду. Представа Краљице, на бројним 
пољима и са различитим жанровским предзнацима 
разматра проблеме избеглиштва, муке, рата, шовинизма, 
дигнитета интелектуалаца, пријатељства, љубави, 
духовности... Aсоцира и на проблеме као сто су распад 
Југославије, животна егзистенција као и питање људског 
морала; шта је све човек спреман да уради како би 
преживео. Наша Краљица је симбол моћи. Моћи људи на 
свим могућим позицијама...

Дарко Лукић

Уторак, 29. мај, 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.

* Цена улазнице 200 дин
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12-31. мај, Велика галерија и Галерија
Отварање: субота, 12. мај, 13.00

XIX БИЈЕНАЛЕ 
СТУДЕНТСКЕ ГРАФИКЕ СРБИЈЕ
 
Дом културе Студентски град од 1982. године 
приређује Бијенале студентске графике. Основна 
замисао ових изложби студентских радова је да на 
једном месту окупи и прикаже радове студената 
и постдипломаца, и тако, пружи увид у особене 
рукописе различитих ликовних школа. Чињеница да 
многи, а нарочито награђени учесници досадашњих 
Бијенала студентског цртежа имају истакнута 
места на савременој ликовној сцени, како код 
нас тако и иностранству, потврђује квалитет и 
репрезентативност ове манифестације.
Излажу студенти и постдипломци са:
Факултета ликовних уметности из Београда
Факултета примењених уметности из Београда
Академије уметности из Новог Сада
Факултета уметности из Ниша
Факултета уметности из Звечана - Косовска 
Митровица
Филолошко-уметничког факултета из Крагујевца
Краљевске академије лепих уметности из Антверпена, 
Белгија, гости Бијенала
 
Жири XIX Бијенала студентске графике Србије у 
саставу:
Маја Симић, магистар ликовних уметности, графичар, 
председник жирија
Марија Бацкић, историчар уметности
Виктор Мијатовић, магистар ликовних уметности, 
графичар

заседао је 4. априла 2018. прегледао 172 рада од 109 
студената и доделио шест равноправних награда 
Бијенала:
 
Јовани Јовановић, III година, ФЛУ Београд
Милени Васојевић, IV година, ФПУ Београд
Николи Гаровићу, III година, ФИЛУМ Крагујевац
Видану Ристовићу, IV година, ФИЛУМ Крагујевац
Ана Каролина Мултас (Ana Karolina Multas), мастер, 
Краљевска академија лепих уметности из Антверпен
Маарће Меерт (Maartje Meert), мастер, 
Краљевска академија лепих уметности из Антверпен

Жири је такође одлучио да овом приликом додели и 
три похвале:
Драгани Ковачевић, IV година, АУ Нови Сад
Марку Зајићу, III година, АУ Нови Сад
Вањи Пашић, IV година, ФУЛИМ Крагујевац
 
Награда Бијенала се састоји у организовању 
самосталне изложбе награђеном аутору у Галерији 
Дома културе Студентски град.

Пројекат подржаo Секретаријат за културу града 
Београда. 
Велико хвала Амбасади Белгије у Србији.

Галерија, 19. мај, од 12.00 до 21.00

СЛАГАЛИЦЕ НА СУНЦЕ

Целодневна радионица слагалица која обухвата 
следеће сегменте: свечано уручење уникатне 
слагалице ликовној редакцији ДКСГ са мотивом 
амбијента из комплекса Студентског града; 
надметање у слагању слагалица са истим мотивом; 
слагање слагалице од 1500 до 2000 комада; размена 
(берза) очуваних слагалица и малих боард игара; 
кутак за мале боард игре (Микадо, Човече, не љути се, 
Мастерминд и сл.)

За избор музике током радионице биће задужени 
Мићун Ристић и Бамби од Батајнице.

Пазл свет Србије је удружење филантропске 
орјентације, основано 2015. године које окупља 
љубитеље слагалица и малих боард игара, свих 
генерација. Активности ове организације су јавне 
и тематски друштвено ангажоване, осмишљене са 
циљем да се игром анимира заједница и промовишу 
позитивни аспекти игре. Дом културе Студентаки 
град је већ сарађивао са Пазл светом Србије 
приликом акције слагања слагалице са мотивом 
Пикасове Гернике и слагалице са мотивом из 
Студентског града. 

Овом целодневном радионицом настављамо 
претходно започету успешну сарадњу.

Видан Ристовић - IV година ФИЛУМ Крагујевац
Каролина Мултас - Мастер студије, Краљевска 
академија Лепих уметности Антверпен

Јована Јовановић - III година 
ФЛУ Београд

Милена Васојевић - IV година, 
ФПУ Београд

Маартје Меерт - Мастер студије, 
Краљевска академија Лепих 
уметности Антверпен

Никола Гаровић – III  година, 
ФИЛУМ Крагујевац
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Филм, СЕОБЕ СЕ НАСТАВЉАЈУ 
ЗАУВЕК, Мала сала

Концерт, БАЛКАНОФОНИЈА, 
Летња сцена

Студентски кутак, ЗАВОЛЕТИ 
СЕБЕ И ДРУГЕ, Магистрала

Позориште, БАП 2018. 
Велика сала

Позориште, ЧУДО У 
ШАРГАНУ, Велика сала

Филмски програм, 
ПУТОПИСНИ ЕСЕЈИ МИЛАНА 
ЛОНЧАРА, Мала сала

ПРАЗНИК РАДА

Мићунов ћошак, ЏИМИ 
ХЕНДРИКС, Мала сала

Позориште, ИСАДОРА, 
Велика сала

Књижевност, Представљање 
полазника АРГХ РАДИОНИЦЕ 
креативног писања, 
Магистрала

Мићунов ћошак, 
ПОПУЛАРНА МУЗИКА 
1968. ГОДИНЕ: АМЕРИКА, 
Мала сала

Позориште, БАП 2018. 
Велика сала

Библиотека, АУТОРСКО 
ПРАВО НА ИНТЕРНЕТУ, 
ПЛАГИЈАРИЗАМ, CREATIVE 
COMMONS ЛИЦЕНЦЕ, 
Читаоница Е

Позориште, НЕ ИГРАЈ НА 
ЕНГЛЕЗЕ, Велика сала

ПРАЗНИК РАДА

АФЦ, Анимирана среда, 
ЛУИЗА НА ОБАЛИ, Мала сала

Позориште, ПРАХ, 
Велика сала

Изложба књига, СРЕЋА ЈЕ 
ЛЕПА САМО ДОК СЕ ЧЕКА, 
Хол Библиотеке

АФЦ, ДАНЕ КОМЉЕН: КРАТКА 
РЕТРОСПЕКТИВА, Мала сала

Филм, DEADPOOL 1, 
Летња сцена, Анфитеатар

Позориште, БАП 2018. 
Велика сала

Књижевност, Представљање 
романа КЊИГЕ ЈАКОВЉЕВЕ 
ОЛГЕ ТОКАРЧУК, Магистрала

АФЦ,НЕПОСЛУШНИ 
И ПРЕКОБРОЈНИ: 
ПИКСЕЛИЗОВАНА СЛИКА 
ОМЛАДИНЕ У СРПСКОМ 
ФИЛМУ, Мала сала

Концерт, DINAMIKA MUSIC, 
Летња сцена

Изложба књига, ЖИВЕТИ 
КАО ДА СУТРА НЕ ПОСТОЈИ, 
Хол Библиотеке

Креативни кутак, ПЛАВЕ 
КЊИГЕ, Хол Библиотеке

Студентски кутак, OPEN 
CV DAYS, Плато испред 
Магистрале

Концерт, КАНДА, КОЏА И 
НЕБОЈША, Летња сцена/ 
Велика сала

Позориште, ФРИДА КАЛО, 
Велика сала

Позориште, ТУНЕЛ, 
Велика сала

Књижевност, РОМАН ЈЕГУЉЕ 
и остала дела  МИХАИЛА 
ПЕТРОВИЋА - МИКЕ АЛАСА, 
Магистрала

Позориште, БАП 2018. 
Велика сала

Књижевност, Наш гост ОТО 
ОЛТВАЊИ, Магистрала

Позориште, КРАЉИЦЕ, 
Велика сала

Филм, НАЈСРЕЋНИЈИ ДАН 
У ЖИВОТУ ОЛИЈА МАКИЈА, 
Мала сала

Позориште, ИГРА 
ГОРДОГАНА, Велика сала

СВЕТСКИ ДАН ФИЗИЧКЕ 
АКТИВНОСТИ, Летња сцена 

Поп књижевност - ИДОЛИ: 
РУДА СЕ ТОПИ, НАСМЕЈАН 
САМ ЈА, Магистрала

Филм, КЛУБ, Мала сала

Студентски кутак SHARE. 
CONNECT. impACT. 
Летња сцена

Библиотека, УНИВЕРЗИТЕТ У 
ПЕКИНГУ, Читаоница Е

Филм, МОЈ ЖИВОТ БЕЗ 
ЗРАКА, Мала сала

Позориште, БАП 2018. 
Велика сала

Филм, ЧОВЕК ДЕЛФИН, 
Мала сала

Књижевност, Радионица 
РАТ ИЗ УГЛА ДЈЕВОЈЧИЦЕ И 
ДЈЕВОЈКЕ, Магистрала

Филм, НАЈСРЕЋНИЈИ ДАН 
У ЖИВОТУ ОЛИЈА МАКИЈА, 
Мала сала

Изложба, XIX БИЈЕНАЛЕ 
СТУДЕНТСКЕ ГРАФИКЕ 
СРБИЈЕ, Велика галерија, 
Галерија

Филм, КЛУБ, Мала сала

Ликовни програм, 
СЛАГАЛИЦЕ НА СУНЦЕ, 
Галерија

Филм, ЧУЈТЕ И ПОЧУЈТЕ, 
Велика сала

АФЦ, БОГ ГРОМОВА - 
ДЕКОЛОНИЈАЛНИ ФИЛМ ЗА 
ПОЧЕТНИКЕ, Мала сала        

АФЦ, СЕМИНАР ЖЕЛИМИРА 
ЖИЛНИКА, Студио 28

Позориште, ПЕТАР  ПАН, 
Велика сала

Позориште, ОЖАЛОШЋЕНА 
ПОРОДИЦА, Велика сала

Концерт, IRIE FM, 
Летња сцена

Филм, НАЈСРЕЋНИЈИ ДАН 
У ЖИВОТУ ОЛИЈА МАКИЈА, 
Мала сала

Филм, КЛУБ, Мала сала

Филм, ЧУЈТЕ И ПОЧУЈТЕ, 
Мала сала

АФЦ, СЕМИНАР ЖЕЛИМИРА 
ЖИЛНИКА, Студио 28

Позориште, СВЕТ, 
Велика сала

Филм, МОЈ ЖИВОТ БЕЗ 
ЗРАКА, Мала сала

Филм, ЧОВЕК ДЕЛФИН, 
Мала сала
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Уторак, 15. мај, 20.00, Клуб Магистрала
Представљање полазника друге по реду 
АРГХ РАДИОНИЦЕ креативног писања 

Модераторка и менторка Ана Марија Грбић

Позивамо вас да се придружите првом јавном 
читању полазника друге АРГХ радионице креативног 
писања! Млади аутори за вас су припремили своја 
прозна и поетска остварења која маркирају најмлађу 
књижевну продукцију у нашој земљи! Учествују 
полазници: Милица Дидановић, Сара Станојевић, 
Марина Перић, Маја Рас, Јанко Радичевић, Илија 
Илић, Милица Миловановић, Ивана Пантелић, Милош 
Мареља, Јована Ташин…

Дођите да се дружимо!

Четвртак, 17. мај, 19.00, Клуб Магистрала
150 година од рођења МИКЕ АЛАСА
РОМАН ЈЕГУЉЕ (Порталибрис, 2018) и остала дела
МИХАИЛА ПЕТРОВИЋА - МИКЕ АЛАСА
(6.5.1868, Савска падина – 8.6.1943, Косанчићев 
венац)

Учествује Михајло Пантић

Математичар, проналазач, професор, академик, 
путописац и мајстор рибарења, Мика Алас, оснивач 
Београдске математичке школе, трасирао је пут 
кибернетици. Као студента генерације на Сорбони, 
двапут га је примио председник Француске (1893, 
94). Један од највећих светских стручњака за 
диференцијалне једначине, утемељио је неколико 
научних дисциплина. Члан Српске краљевске 
академије, као и академија наука у Прагу, Букурешту, 
Варшави... Објавио 14 монографија, 260 стручно-
научних расправа, многобројне уџбенике и путописе 
с поморских путовања. Учесник Балканских и Првог 
светског рата. Бавио се криптографијом, његове 
шифре коришћене су у војсци до II светског рата. 

Субота, 5. мај, 11.00 - 14.00, Клуб Магистрала
Радионица РАТ ИЗ УГЛА ДЈЕВОЈЧИЦЕ И ДЈЕВОЈКЕ

Воде регионалне младе критичарке

Радионица се одвија у склопу 
регионалног окупљања 
младих књижевних 
критичарки и намењена 
је свима који желе да из 
феминистичког угла читају 
књижевност за дјецу и за 
одрасле која тематизује рат. 
Радионица спаја двије главне 
теме зборника Рат из дјечје 
перспективе (Радник, 2018): 
дјечју и женску перспективу 
на рат од периода 

југословенске књижевности од НОБ до савремене 
књижевне продукције. У првом делу читаћемо причу 
Ванка Партизанка Франца Бевка и одломак из 
романа Крокодил пева Весне Алексић. У другом делу 
анализирамо причу Јована Поповића Нада и Загорка 
и есеј Дубравке Угрешић Ми смо дечки. Тиме се прави 
лук од књижевности која је најчешће занемарена 
јер припада корпусу југословенске социјалистичке 
дјечије и адолесцентске књижевности до савремених 
токова у књижевности коју пишу жене.

Петак, 11. мај, 19.00, Клуб Магистрала
Циклус Поп књижевност
ИДОЛИ: РУДА СЕ ТОПИ, НАСМЕЈАН САМ ЈА

Предавање Мухарема Баздуља

Име албума Одбрана и последњи дани можда је 
најдиректнији пример прожимања књижевности и 
популарне културе унутар југословенског контекста. 
То, наравно, није једини разлог зашто се у новом 
издању циклуса Поп књижевност бавимо групом 
Идоли и њиховим доприносом стапању музике и 
поезије. Ако је хроника епохе била руда, мало ко је из 
те руде добио племенитији метал.

Мухарем Баздуљ

Среда, 30. мај, 19.00, Клуб Магистрала
Представљање романа ОЛГЕ ТОКАРЧУК
Уз укључење ауторке из Пољске!
КЊИГЕ ЈАКОВЉЕВЕ – ДУГО ПУТОВАЊЕ ПРЕКО 
СЕДАМ ГРАНИЦА, ПЕТ ЈЕЗИКА И ТРИ ВЕЛИКЕ 
РЕЛИГИЈЕ, НЕ РАЧУНАЈУЋИ ОНЕ МАЛЕ у преводу 
Милице Маркић 
(Службени гласник / Паидеиа, 2017)

Учествују Нађа Бобичић, Мухарем Баздуљ и 
Милица Маркић

Олга Токарчук је за ово монументално дело 2015. 
добила награду НИКЕ, највеће признање пољских 
писаца. Радња романа догађа се у важном периоду 
пољске историје, пред почетак подела њених 
територија између великих сила. Тај простор и 
то време, познати углавном из дела Сјенкевича, 
Токарчук приказује из друге перспективе, 
откривајући наличје историје, обележене са 
животом различитих култура, многојезичну средину 
ближу Истанбулу него Паризу. 

Олга Токарчук (1962, Сулехов, Пољска), 
списатељица, есејисткиња, сценаристкиња 
и песникиња, несумњиво спада у водећа 
имена пољске књижевности. Психолошкиња 
по образовању, после студија на Варшавском 
универзитету радила је као психотерапеуткиња. 
Роман Бегуни освојио је награду Нике, номинован 
је за награду централне Европе Ангелус, а сада се 
налази у најужем избору за међународну Букер 
награду, која ће бити додељена 22. 5. Организаторка 
Међународног фестивала приповетке у 
Вроцлаву, води радионице креативног писања на 
Универзитету у Ополу. Романи: У потрази за Књигом, 
Ерна Елцнер, Памтивек и друга доба, Дневна кућа, 
ноћна кућа, Ана Ин у гробницама света, Бегуни, Вуци 
своје рало по костима мртвих, Књиге Јаковљеве; 
приповетке Ормар, Свирка на много бубњева; 
поезија Градови у огледалима; есеји Лутка и бисер 
и Час медведа. Живи у Крајанову, малом месту у 
Судетима. 

Четвртак, 31. мај, 19.00, Клуб Магистрала
Наш гост ОТО ОЛТВАЊИ
Разговор о књизи ПРИЧЕ МИСТЕРИЈЕ И МАГИЈЕ 
(Лагуна, 2017)
Учествују Горан Скробоња и аутор

Приче из домена мистерије су загонетне али објашњиве, 
из домена магије натприродне али логичне. 
Ото Олтвањи

Стварност је крхка попут порцеланске фигурице, каже 
јунакиња једне од његових несвакидашњих прича. 
Захваљујући неспутаној маштовитости, аутор уводи 
читаоце у мистично-магијску верзију стварности у којој 
ће се они осећати кудикамо удобније него у реалном 
свету. 

За мене су вечита мистерија аутомобили крај 
банкине са укључена сва четири, људи који не слушају 
саговорнике, веровање на прву у све што пише на 
интернету. Чиста магија за мене је несебичност. На 
то увек падам. 
Ото Олтвањи

Ото Олтвањи (1971, Нови Сад) одрастао је у Суботици, 
живи у Београду. Са 16 година откупљен му је 
криминалистички роман и објављен под псеудонимом. 
Од раних деведесетих објавио је четрдесетак прича 
у часописима Знак сагите, Градина, Кораци, Северни 
бункер и Политикин забавник и антологијама Тамни 
вилајет, Бели шум, Градске приче, Нова српска 
приповетка и Четвртасто место. С енглеског је 
превео, поред осталих, књиге Џонатана Летема Сва 
сирочад Бруклина, Не волиш ме још и Тврђава самоће, 
као и стрипове Рип Кирби и Вулверин. Писао је текстове 
о популарној култури за Време, Укус несташних и 
Кошаву. Добитник је награде Лазар Комарчић за причу 
и превод. Романи: Црне ципеле, Кичма ноћи и Ивер.

књижевност #dksg  
мај 2018.
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РАДИОНИЦЕ 
ИНФОРМАЦИОНА ПИСМЕНОСТ

Уторак, 29. мај, 18.00, Читаоница Е 
АУТОРСКО ПРАВО НА ИНТЕРНЕТУ, ПЛАГИЈАРИЗАМ, 
CREATIVE COMMONS ЛИЦЕНЦЕ

Предавач: Наташа Папић

Познавање ауторског права и разумевање појма 
плагијаризма је веома важно у академским круговима. 
Обуком студентске популације може се допринети 

редукцији броја плагирања која се 
дешавају нехотице, из незнања. Циљ 
радионице је да студенте упозна са 
правима и одговорностима које имају 
приликом израде и објављивања 
радова. Како заштити своја и поштовати 
туђа ауторска права на интернету? 
Шта су то creative commons лиценце 
и како оне штите ауторско право 
на интернету? Веома актуелне теме 

данашњице, када је сваки садржај могуће објавити и 
преузети са интернета, што доводи у реалну опасност 
од плагирања.

Пријавите се за радионице на: biblioteka@dksg.rs

КРЕАТИВНИ  КУТАК
Хол Библиотеке
 
ПЛАВЕ КЊИГЕ

Ауторка:  Милица Симић

Шта се све крије у плавим књигама потражите у 
Креативном кутку Библиотеке ДКСГ. Шта у нама буди 

плава боја и о чему мислимо? 
Да ли о бескрају? Небеском 
пространству? Повезујеш ли 
плаво са водом и таласима? 
Са дубином и хладноћом? Са 
ледом и јасноћом? Са разумом 
и трезвеношћу? Повезујеш ли 
плаво са планетом Земљом? А 
са Византијом? Са Павићем? 
Са филмом? Сликом? Са 
уметницима групе Плави 
јахач? Да ли нас асоцира 
на Гершвинову Рапсодију у 
плавом? Зашто у енглеском 
постоји идиом осећам се 
плаво (feel blue) кад је неко 

меланхоличан и тужан? Зашто је храна плаве боје 
реткост? Које су биљке плаве и да ли имају магично 
дејство? Зашто се каже плава крв? 

ИЗЛОЖБЕ КЊИГА

3-15. мај, Хол Библиотеке
ЖИВЕТИ КАО ДА СУТРА НЕ ПОСТОЈИ 
БИОГРАФИЈЕ СЛАВНИХ РОК МУЗИЧАРА

Аутор изложбе: Растко Марковић

Како се живи чист 
рокенрол и која је 
цена славе? Још 
прегршт питања 
би доста нас 
желело да пита 
славне појединце. 
На питање како 
изгледају дани 
у животу ових 
т а л е н т о в а н и х 
бунтовника и колико 
је све то вредно 
труда неке одговоре 

нам могу понудити књиге о домаћим и страним 
рок музичарима. Спектакуларне приче које нам 
биографије музичара нуде пружају невероватан 
ужитак свима који воле такав начин живота, али 
и свима који воле да завире у биографије ових 
талентованих и одважних људи. Ерик Клептон, Дарко 
Рундек, Кит Ричардс, Боно Вокс, Боб Дилан и многи 
други ...
 
16-31. мај, Хол Библиотеке
СРЕЋА ЈЕ ЛЕПА САМО ДОК СЕ ЧЕКА
(СТО ДВАДЕСЕТ ГОДИНА ОД РОЂЕЊА 
ДЕСАНКЕ МАКСИМОВИЋ)

Аутор изложбе: Растко Марковић

Десанка Максимовић је наша највећа поетеса 
са чијим се стиховима упознамо још на самом 
почетку школовања. Оставила је вечни траг у нашој 
књижевности пишући најлепше стихове о љубави, 
али и домовини, о природи, животињама и свету 
детињства. Њена поезија је разумљива, топла и 
врло искрена. Писала је лако и лепо, тако, да je 
свако може разумети, и својим радом приближила је 
поезију и онима који је нису волели. У свакој њеној 
строфи осећа се да је писана с љубављу и нежном 
једноставношћу која осваја. У данашњем брзом и 
стресном времену доброта је потпуно занемарена, 
зато је треба тражити у песмама и причама Десанке 
Максимовић. Тражим помиловање, Не, немој ми прићи, 
Крвава бајка, Немам више времена само су неки од 
њених брилијантних песама.

Прозор Шангаја

Петак, 25. мај, 19.00, Читаоница Е
УНИВЕРЗИТЕТ У ПЕКИНГУ

Говори: Марина Поп-Ценић

Универзитет у Пекингу је најпрестижнији универзитет 
у Кини, по квалитету образовања је рангиран као број 
1 у Азији, док се међу универзитетима у свету налази 
на 45. месту. Ове године обележава велики јубилеј, 
120 година од оснивања и успешног рада. Током 
овог периода је ова образовна институција успела да 
одоли многим историјским превирањима и задржи 
статус највише школе (од самог оснивања). Сматра 
се да је један од три најстарија училишта највишег 
ранга у Кини. Данас на овом универзитету студира 
преко 30.000 студената, међу којима су и бројни 
страни студенти. Школа кинеског језика и културе у 
оквиру програма Прозор Шангаја у Београду, у свом 
раду користи уџбенике за учење кинеског језика 
припремљених од стране Универзитета у Пекингу. 
Биће речи о Универзитету и његовом раду, садашњем 
статусу и историјату.

Предавање је илустровано видео-пројекцијом.

КОНКУРС ЗА НАЈБОЉИ 
СЕЛФИ СА 
ОМИЉЕНОМ КЊИГОМ!!!

Још увек траје конкурс за најкреативнији селфи са 
омиљеном књигом. Пошаљите у инбокс Фејсбук 
странице Библиотеке селфи са омиљеном књигом. 
Интересантне фотографије биће објављене на 
страници, а најкреативније ће бити награђене.
Прва награда: бесплатна чланарина за 2019.
Друга награда: пар карата за пројекцију филма 
или позоришну представу до краја 2018. (по личном 
избору)
Трећа награда: књига

Постаните пријатељ Библиотеке!

https://www.facebook.com/bibliotekaDKSG

Препоручује Милица Симић , студенткиња 
књижевности
Нови Јерусалим/ Борислав Пекић. 
- Београд: Нолит, 1988.

Када осмотримо временски распон који приповетке 
из Новог Јерусалима обухватају (а то је лук од средњег 
века до далеке, антутопијске будућности), можемо 
рећи да хроника у датом случају означава интегрални 
летопис света. У Новом Јерусалиму цела историја 
је у ствари готска хроника, бескрајни низ мрачних, 
трагично осенчених дестинација. Преиспитујући 
и креативно надограђујући неке карактеристике 
управо тог и тако одабраног жанра Борислава 
Пекића, испуњен му је смислом за коју можемо рећи 
да је исто тако свима нама, да је универзалан. А тамо 
где се говори о универзалном, тамо говори истинска, 
највиша уметност.

Михајло Пантић

библиотека #dksg 
мај 2018.
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под водом. Горан је светски рекордер у роњењу 
на дах. За многе људе је данас ово врло популаран 
и помало помодан спорт. За њега представља пут 
прекривен тишином и концентрацијом што неретко 
изискује свакодневни сусрет са пролазношћу. Како 
би у ономе чиме се бави остао најбољи на свету, 
свакодневно испитује сопствене границе, ризикујући 
да их пређе и због тога буде неповратно кажњен.

Петак 25. и недеља 27. мај, 21.00, Мала сала
ЧОВЕК ДЕЛФИН 
р: Лефтерис Карито 
Грчка, Италија, Француска, Канада, 2016, 78’ 

Човек делфин открива причу и наслеђе Жака 
Мајола, легендарног рониоца на дах чији живот 
је био инспирација Лику Бесону за филм Велико 
плаветнило. Човек делфин нас увлачи у Мајолов 
свет хватајући његово неодољиво путовање и 
урања гледаоце у чулно и трансформишуће искуство 
роњења на дах.Од Медитерана до Јапана и од Индије 
до Бахама, срећемо Мајолове најближе пријатеље и 
рођаке, укључујући и његову децу Доти и Жан Жака, 
као и светске шампионе у роњењу на дах – Вилијама 
Трубриџа, Меган Хини – Гриер и Умберта Пелизарија, 
да бисмо открили портрет човека који је досегао 
границе људског тела и ума – не само да би оборио 
рекорд него уз наду да ће открити дубљу повезаност 
човека и мора. Уз нарацију Жан Марка Бара, глумца 
који је успешно портретисао Мајола у Великом 
плаветнилу, филм је проткан ретком филмском 
архивом од 50-тих надаље уз запањујућу савремену 
подводну фотографију.

ДОК:ДКСГ*
Токови савременог документарног филма

Субота 19. мај, 19. 00 и 21.00, Велика сала
Недеља 20. мај, 19. 00 и 21.00, Мала сала
ЧУЈТЕ И ПОЧУЈТЕ
р: Вернер Херцог
Немачка, 2016, 98’

Какав је и колики егзистенцијални утицај робитике, 
интернета и вештачке интелигенције на живот 
човека? Друштво данас зависи од интернета у скоро 
сваком погледу, али ретко када заиста застанемо да 
преиспитамо његову бесконачност, свемогућност и 
незаустављиву омниприсутност. 

Херцог истраживање нашег убрзаног онлајн живота 
у којем смо сви повезани, документује причама 
различитих чудних и забавних појединаца – од 
интернет пионира до жртава радијације wi-fi  уређаја, 
чије анегдоте и искуства приказују комплексну 
слику нашег врлог новог света. Херцог описује 
интернет као једну од највећих револуција коју 
тренутно проживљавамо, али ипак свој ентузијазам 
приземљује узнемирујућим причама сајбер булинга 
и зависности од интернета. Уз детаљно приказане 
анализе садашњег стања интернета и World Wide Web 
корисника, постављају се смислена питања његовој 
будућности. Између осталог, и да ли ће нам ускоро 
– уколико већ није – он донети више штете него 
користи?

Петак 25. и недеља 27. мај, 19.00, Мала сала 
МОЈ ЖИВОТ БЕЗ ЗРАКА 
р: Бојана Бурнаћ
Хрватска, Србија, 2017, 72’
 

Мој живот без зрака доноси увид у зачудан свет 
човека чији се најважнији тренуци у животу догађају 

Понедељак, 7. мај, 20.00, Мала сала

СЕОБЕ СЕ 
НАСТАВЉАЈУ ЗАУВЕК
Документарни филм 
р: Бошко Милосављевић
Србија, 2018, 98’

Документарна сторија, прожета одломцима из 
најбољег романа српске књижевности - који је 
написао Милош Црњански - о борби нашег национа 
за опстанак у крајевима од Сегедина до Сентандреје.

Понедељак, 28. мај, 20.00, Мала сала
ПУТОПИСНИ ЕСЕЈИ МИЛАНА ЛОНЧАРА

Већ неколико деценија Др Милан Лончар, 
специјалиста радиологије, филмски занесењак са 
својом камером путује по свету и снима оригиналне 
документарне есеје у којима се појављује као наратор 
и протагониста. 

ШЕТЊА ИСТАНБУЛОМ 13:26 
ГРАД ВИНА-ПОРТО 28:38 
ГРАД НА ВОДИ-ШТОКХОЛМ 21:02 
ПОГЛЕД НА СОЛУН 16:36
ИЗ ДНЕВНИКА ЈЕДНОГ ТУРИСТЕ-МАЛТА 24:59

Програм траје 105 минута. 

ПАНОРАМА*

4, 5, 6. мај, 19.00 и 21.00, Мала сала
НАЈСРЕЋНИЈИ ДАН У ЖИВОТУ ОЛИЈА МАКИЈА
ул: Она Ајрола, Еро Милоноф, Јарко Лахти
р: Јухо Куосманен 
Финска, Немачка, Шведска, 2016, 92’
 

Добитник главне награде Известан поглед у Кану, 
неодољиво шармантан првенац Јуха Квосманена 
је духовита драма инспирисана обрачуном између 
финског боксера Олија Маке и америчког шампиона 
Дејвија Мура. Оли је момак са села и све је спремно 
за његову победу, све што треба да уради је да изгуби 
на тежини и усресреди се на меч. Међутим, Оли се 
заљубљује...

11,12,13. мај, 19.00 и 21.00, Мала сала
КЛУБ
р: Пабло Лараин 
ул: Роберто Фариас, Антониа Зегерс, Алфредо 
Цастро, Алејандро Гоиц
Чиле, 2015, 98’
 
Фестивали: Добитник награде Сребрни медвед 
Великог жирија фестивала у Берлину 2015.

Саветника за кризне ситуације Католичке цркве шаљу 
у један мали градић на чилеанској обали, у коме живе 
изопштени свештеници и калуђерице осумњичени 
за разна криминална дела, од злоупотребе деце 
до трговине новорођенчади невенчаних мајки. 
Склоњени од очију јавности, та чудна екипа као 
да живи у предсобљу пакла кога је несумњиво и 
заслужила, све док један чудни инцидент не узбурка 
духове.

филм #dksg 
мај 2018. * Цена улазнице 200 дин.
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улаз слободан

Среда, 9. мај, 20.00, Мала сала 
Анимирана среда 

ЛУИЗА НА ОБАЛИ

• Анимација, драма 
• Препоручени узраст: 8+ 
• Оригинални назив: Louise en hiver 
• Режија: Jean-François Laguionie 
• Земља порекла: Француска, Канада 
• Трајање: 75 минута

Последњег дана лета, старица Луиза схвата да је 
последњи воз отишао без ње. Остала је сама у малом 
приморском градићу, напуштена од свих. Време се 
брзо погорша, а тада почну и плиме. Крхка и елегантна, 
ни издалека припремљена попут робинзонке, 
Луиза тешко да ће преживети зиму. Но, она своју 
напуштеност прихвата као изазов. Преживеће, 
супротставити се и природи и успоменама, које су 
нашле савршену прилику да јој се придруже у овој 
пустоловини...

Фестивал Балканима и Академски филмски центар у 
сарадњи са MegaCom Film-ом, верној публици и свим 
љубитељима анимације, нуди још једну инспиративну 
и необичну анимирану биоскопску среду, уз 
бесплатан улаз на пројекцију филма!

Среда, 16. мaj, 20.00, Мала сала 

ДАНЕ КОМЉЕН: КРАТКА 
РЕТРОСПЕКТИВА
Разговор са аутором након филмова води Јован 
Марковић

Дане Комљен (Бања Лука, 1986) један је од 
најзанимљивијих и међународно признатих филмских 
експериментатора са наших простора. Студирао је 
филмску режију на Факултету драмских уметности 
у Београду, након чега је завршио мастер студије 
из области савремене уметности на високој школи 
Френоа у Француској. Аутор је неколико кратких и 
експерименталних филмова који су приказивани и 
освајали награде на најпрестижнијим европским 
фестивалима – у Кану, Ротердаму, Локарну, Марсеју, 
Њујорку... За филм Ја већ јесам све оно што желим да 
имам (2010) добио је трећу награду Синефондасион у 
Кану, а Наше тело је номинован за награду Европске 
филмске академије. Сем кратких играних, документарних 
и експерименталних филмова, Дане Комљен режирао 
је и целовечерњи филм Сви северни градови (2016), 
премијерно приказан у Локарну.

Ситна птица (2013), 30’ 
Вишак вјетра (2014), 25’ 
Наше тело (2015), 15’ 
Све, још увек, у орбити (2016), 23’ 
Phantasiesätze (2017), 17’

Трајање програма: 110 минута

академски филмски центар #dksg  
мај 2018.
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Субота, 19. мај, 19.00, Мала сала 

БОГ ГРОМОВА - 
ДЕКОЛОНИЈАЛНИ ФИЛМ ЗА 
ПОЧЕТНИКЕ
 
Избор филмова и увод: Мирољуб Стојановић

Као део програма Школе ангажованог филма, 
Мирољуб Стојановић представља избор филмова и 
јавну пројекцију. Програм обухвата филм NOW (1965) 
кубанског редитеља Сантјага Алвареза и SOLEIL O 
(1967), филм мауританског редитеља Мед Хонда.
 
Школа ангажованог филма се реализује од априла 
до децембра 2018. у просторијама АФЦ ДКСГ. Пројекат 
према замисли уметничког дуа Doplgenger реализује 
удружење Transimage у сарадњи са Академским 
филмским центром Дома културе Студентски град 
и уз подршку фондације Rosa Luxemburg Stiftung 
Southeast Europe.

Мирољуб Стојановић је филмски теоретичар и 
критичар. Филмску критику, есејистику и теоријска 
истраживања објављивао је у више од 40 различитих 
штампаних часописа, стручних публикација и штампи. 
Текстови о филму преведени су му на шест језика, а 
библиографију употпуњују бројне трибине, округли 
столови, предавања, ТВ и радио прилози. Азијски 
филм и азијска култура генерално (боравио је у 24 
азијске земље) у жижи су његових интересовања. 
Глобалној култури Трећег света посветио је неке 
од својих најамбициознијих радова (Асја Ђабар и 
модерни алжирски роман, Национализам у азијском 
филму, Индијски филм Златног доба од стицања 
независности до смрти Лал Бахадур Шастрија, 
последњег гандистичког премијера, и др.)

Среда, 30. мај, 19.30, Мала сала 

НЕПОСЛУШНИ И ПРЕКОБРОЈНИ: 
ПИКСЕЛИЗОВАНА СЛИКА 
ОМЛАДИНЕ У СРПСКОМ ФИЛМУ

Предавач: Маша Сеничић, докторанткиња на ФДУ

Друго од два предавања који чине кратки циклус 
посвећен савременом српском филму о одрастању. 
Други део предавања ће тематски превазићи социо-
културну позицију младих и генерацијска питања 
потегнута на савременом српском филму и иза њега, а 
дотаћи ће се филмског језика, те формалних поступака 
свежих гласова који чине важан део националне 
кинематографије. Премда не можемо говорити о 
доследном редитељском таласу у поетском и естетском 
смислу, истаћи ћемо мотиве који се понављају, а међу 
којима се издвајају двоструко медијатизована слика 
и опонашање визуелне и структуралне природе 
дигиталних медија.
 
Током предавања ће, ради илустрације и 
контекстуализације, бити приказани одабрани сегменти 
филмова Тилва Рош, Шишање, Октобар, Клип, Варвари, 
Панама, Поред мене, Афтерпарти.

Маша Сеничић (Београд, 1990) је сценаристкиња, 
песникиња и есејисткиња. Дипломирала драматургију 
на ФДУ и одбранила мастер рад La jeunesse désaffectée 
у српском филму: 2010-2015 (награда др Душан 
Стојановић). Сарађивала је на различитим домаћим 
и међународним пројектима, пре свега на филму као 
аутор, сарадник и предавач, а затим у позоришту, 
на радију и бројним фестивалима. Коселекторка је 
програма Храбри Балкан у оквиру Фестивала ауторског 
филма, као и један од оснивача и координаторка 
едукативних програма удружења Филмкултура.

Субота, 26. мај и недеља, 27.  мај, 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 је део менторског програма Како и зашто 
снимити филм? Академског филмског центра, али је 
отворен и за све заинтересоване. 

Менторски програм Како и зашто снимити филм? 
Академског филмског центра одржава се у терминима:
уторак и четвртак, од 19 часова у Студију 28. 
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РАСПОРЕД РАДИОНИЦА 
Попуњене групе

Понедељком од 18.00, Студио 26
ШКОЛА ДИЗАЈНА И ИЗРАДЕ НАКИТА
Радионицу води Тамара Зечевић.

Уторак, 22. и 29. мај, 19.00, Сала на спрату
РАДИОНИЦА КРЕАТИВНОГ ЧИТАЊА И 
КРИТИЧКОГ ПИСАЊА
Радионицу води Нађа Бобичић.

Уторком и четвртком од 19.00, Студио 28
Менторски програм
КАКО И ЗАШТО СНИМИТИ ФИЛМ?
Радионицу води менторски тим: Ђорђе Кадијевић, 
Димитрије Војнов, Милош Томић, Марко Костић, 
Сенка Домановић и Михајло Јевтић, а дводневни 
семинар ће одржати и Желимир Жилник.

Средом и петком од 18.00, Клуб Магистрала
РАДИОНИЦА АНАЛИЗЕ СНОВА
Радионицу воде доц. др Оливера Жижовић и 
Елизабета Ненин.

Суботом од 16.00, Студио 26
ФОТО-РАДИОНИЦА ИЗВАН ОКВИРА
Радионицу води Марија Коњикушић.

Недељом од 19.00, Сала на спрату
АРГХ радионица креативног писања
Радионицу води Ана Марија Грбић.

РАДИОНИЦЕ ЗА ДЕЦУ

Суботом од 10.00 млађе групе и 
недељом од 11.00 старије групе, Мала сала
Креативна радионица глуме ТАЛИЈА
Радионицу воде Љиљана и Дарко Јоксимовић.

Суботом од 11.00 и недељом од 11.00 и 13.00
Доњи хол Велике сале
ЛИКОВНА КРЕАТИВНА РАДИОНИЦА ЗА МЛАЂИ 
УЗРАСТ
Радионицу води Наталија Дабић.
Пријаве: natalijadabic@gmail.com

Више о радионицама на www.dksg.rs

РАДИОНИЦЕ ДКСГ

РАДИОНИЦЕ У КОЈЕ МОЖЕТЕ 
ДА СЕ УКЉУЧИТЕ

Понедељак, 14. и 28. мај, 18.00, Сала на спрату
ПОСТАНИ БЛОГЕР ДКСГ!
Радионицу води Данијела Јанковић.
Пријаве: danijelajankovic77@gmail.com

Понедељком од 19.00, Студио 28 
Радионица филмске критике АРТИКУЛАЦИЈА
Радионицу води Горан Терзић.
Више на: igor.toholj@dksg.rs

Уторком од 17.45 и четвртком од 16.00, Студио 26
Радионица савременог плеса
ОТВОРЕНО ПОЗОРИШТЕ
Радионицу води Сања Цвркотић.
Пријаве: sanjavink@hotmail.com

Уторком од 20.00, Студио 26
Креативна радионица ХОР СТУДЕЊАК
Радионицу води Матија Анђелковић.
Пријаве: matijadecomposing@gmail.com

Средом од 19.00, Сала на спрату
КОНВЕРЗАЦИЈА НА ЕНГЛЕСКОМ ЈЕЗИКУ
Радионицу води Јелена Николић.
Пријаве: jelenanikolix@gmail.com

Четвртком од 19.30, Студио 26
Филозофско-перкусионистичка радионица
РИТАМ СТУДЕНТСКОГ ГРАДА
Радионица коју води Александар Андрејевић.
Пријаве: am.andrejevic@gmail.com

Субота, 19. и 26. мај, 18.00
Доњи хол Велике сале
РАДИОНИЦА СТИРО ШТАМПЕ
Радионицу води Срђан Плавшић.
Пријаве: kvartumartlab@gmail.com

Уторак, 22. мај, 19.00, Мала сала 
ПОПУЛАРНА МУЗИКА 1968. ГОДИНЕ: АМЕРИКА

У својим Хроникама Боб Дилан описује Америку у 
пламену 1968. године: депресију и гнев због рата у 
Вијетнаму, раднике који бејзбол палицама туку лево 
оријентисане клинце, потребу за новом свешћу. Каже 
да су „ствари које су до тада биле традиционално 
црно-беле одједном експлодирале у јарким, радосним 
бојама“. Из данашње перспективе питање је да ли 
је радости било више него жалости али је промена 
несумњива. У музици је дух побуне резултирао 
продорима у нове емотивне & идејне пределе, 
ширењем жанровских оквира, па и стварањем нових 
жанрова. Од хероја контракултуре из Сан Франциска 
ка круни креације запутили су се Jefferson Airplane 
и Big Brother and the Holding Company (са Џенис 
Џоплин). Другима је омот урадио Роберт Крамб, 
првак андерграунд стрипа. Џек Керуак се одавно 
повукао, али је његов сан (роман На путу) постао 
сан генерације. Бели хипији из Лос Анђелеса, Canned 
Heat, отпрашили су свој есид блуз и позвали – On 
the Road Again. Моћни психоделични блуз снимио је 
Мади Вотерс. Албум Electric Mud, презрен у оно време, 
постао је закон за Чака Дија (из Public Enemy) и његову 
генерацију. Мајлс Дејвис је закључио да су електрични 
инструменти примеренији добу од акустичних и 
кренуо у џез рок. Џејмс Браун је дао слоган новој 
самосвести Афроамериканаца: Say It Loud – I’m Black 
and I’m Proud. Нина Симон није желела да уновчи 
наклоност беле публике (њена Got Life носила је 
мјузикл Коса); окренула се борби за грађанска права. 
После убиства Мартина Лутера Кинга музика црних се 
променила. Група Слаја Стона, у којој су црни, бели, 
мушкарци, жене надахнуто комбиновали жанрове, 
позивали на плес и прославу живота – није могла да 
остане иста. 

мићунов ћошак  #dksg 
мај 2018.

Уторак, 8. мај, 19.00, Мала сала 
Рок портрети    ЏИМИ ХЕНДРИКС

Године 1970, Хендрикс је право са отварања свог 
студија за снимање кренуо на Вајт фестивал. 
Било му је доста рок циркуса и планирао је да 
му та турнеја буде и последња. Новцем од ње 
купио би авионске карте музичарима различитих 
жанровских усмерења из свих делова света. 
Желео је да се окупе у Вудстоку, стану у круг 
и свирају све док од хаоса не дођу до склада, 
до универзалне музике, језика мира. Џими је у 
родном Сијетлу био познат као сањар. Властити 
живот је чешће осећао као кошмар. Сан није 
остварио. Ни месец дана после Вајта умро је, у 
27-ој. За мање од 4 године колико је био у фокусу 
јавности учинио је неке незамисливе ствари 
могућим, померио многе границе и афирмисао 
се као најважнији инструменталиста у историји 
рока. Тако стоји у енциклопедијама. Колеге су 
га доживљавале и другачије. Мајлсу Дејвису је 
било нејасно зашто Џими свира с брђанима кад 
је геније, заједно су џемовали и планирали албум. 
По Стивију Реј Вону, Хендрикс и није свирао гитару, 
већ музику. За Нејџела Кенедија, Хендрикс је, пре 
свега, композитор чије најбоље ствари спадају у 
класику XX века, тако их је и представио на албуму. 
Са сличним програмом су у овом миленијуму пред 
џез публику изашли World Saxophone Quartet, који 
су се надовезали на слободу у импровизацији. 
Блузери Џимија сматрају својим, реге звезде су 
снимиле трибјут албум у његову част, хип хопери 
га семплују. Оно што Хендрикс није успео за 
живота чини његова музика - уједињује колеге и 
слушаоце безмало свих жанровских опредељења, 
и из свих крајева света. 



Водич кроз месечни програм 
Дома културе Студентски град

Издаје  Дом културе „Студентски град“
Нови Београд, 
Булевар  Зорана Ђинђића 179 
Телефон благајне + 381 11 26 91 442   
Факс + 381 11 31 93 889  
е-mail  office@dksg.rs
За издавача: в.д. директора 
и главна и одговорна уредница 
Бојана Каталина
Уредница публикације Марина Лучић
Дизајн и припрема Анна Киш Живковић
anna.kis@dksg.rs
Штампа  САЈНОС ДОО, Момчила 
Тапавице 2, Нови Сад
Тираж 2000 примерака 

CIP - Каталогизација у публикацији 
Народна библиотека Србије, Београд

050.8/.9

       Програм : водич кроз месечни програм 
Дома
 културе Студентски град / Дом културе 
“Студентски 
град” ; главна и одговорна уредница 
Бојана Каталина. - 
2004-    . - Нови Београд : Дом културе 
“Студентски град”,
 2004-    (Нови Сад : Сајнос). - 20 cm
 
Месечно. - Корични наслов: ДКСГ. Програм 
Дома културе Студентски град. 
ISSN 1451-7272 = Program - Dom kulture 
“Studentski grad”
COBISS.SR-ID 112355084 
Публикација је бесплатнаДКСГ задржава право измене програмаwww.dksg.rs

РЕДАКЦИЈА

Бојана Каталина
главна и одговорна уредница

Лада Капичић Ђурић
уредница позоришног програма
lada.kapicic@dksg.rs           

Taмара Митровић
уредница књижевног програма
tamara.mitrovic@dksg.rs 

Маида Груден 
уредница ликовног програма
maida.gruden@dksg.rs

Милан Ђурђевић
уредник музичког програма
milan.djurdjevic@dksg.rs

Игор М. Тохољ
уредник филмског програма
igor.toholj@dksg.rs

Милан Милосављевић
Иван Велисављевић
Академски филмски центар
afc-program@dksg.rs

Невена Томић 
управница библиотеке
nevena.tomić@dksg.rs

Дом културе „Студентски град“ 
је установа Министарства 
просвете, науке и технолошког 
развоја.

Пратите #dksg 
https://www.facebook.com/dksgbeograd

https://www.instagram.com/domkulture_studentskigrad
https://twitter.com/DomKulture_DKSG

Гостовање добитника НИН-ове награде 
за 2017. ДЕЈАН АТАНАЦКОВИЋ – ЛУЗИТАНИЈА БДП у ДКСГ, ЈАЗАВАЦ ПРЕД СУДОМ

ГИЛЕ И МЕЏИК БУШ

ЗЕЛЕНИ КРУГ, Изложба радова студената Одсека за дизајн
Високе школе струковних студија Београдска политехника

ЗЕЛЕНИ КРУГ, Изложба радова студената Одсека за дизајн
Високе школе струковних студија Београдска политехника

ретро април 2018.
Ф

от
о 

Д
уш

иц
а 

Ст
ој

ан
ов

ић


