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ТРИО ЈАР
Уторак 12. 3. у 20:00, Велика сала

Београд је почетком прошлог века па све до 
седамдесетих година, био уточиште и центар 
културних збивања за руску емиграцију. Место 
где су певали и свирали изванредни уметници, 
дочаравајући нежну, суптилну и истовремено снажну 
страну руске душе – руску песму.
У репертоару триa су се нашле руске и циганске 
романсе, руске народне и староградске песме. На 
тај начин трио продужава, донекле заустављену 
традицију, са жељом да руска песма живи у граду, 
у коме је у прошлости, пронашла своје место и 
своје слушаоце. Трио чине Наталија Јаковлева, 
интерпретаторка руских романси, изворних 
песама и балада, Милан Дерета и Петар Николић, 
професионални музичари и искусни гитаристи.

LIBER QUATRO
Четвртак 14. 3. у 20:00, Велика сала

Пројекат Tang0pera ансамбла Libercuatro настао је 
из идеје музичара да шири аудиторијум заинтересују 
за танго музику и ову специфичну културу која је 
октобра 2009. године уврштена на UNESCO – ву листу 
културног наслеђа, а која се на нашим просторима 
не промовише толико често. На концерту ће бити 
презентована музика Астора Пјацоле, Алберта 
Хинастере и других композитора танго музике. 
Чланови ансамбла су: Ксенија Ристић – клавир, Теута 
Аслани –колоратурни сопран и флаута, Владимир 
Перић – акордеон, Урош Кованџић – виолина.

AL’ JAZZIRA  ПРЕДСТАВЉА: SONNY ROLLINS
Говори: Мићун Ристић
Уторак 19. 3. у 20:00, Мала сала

Од ситног преступника, озбиљног наркомана 
и вишекратног посетиоца затвора, израстао је 
у политички освешћеног борца за права црних 
и, касније, преданог истраживача езотеријских 
учења. У музику је ушао као поклоник џампа, а већ 
у тинејџерском добу делио је бину са великанима 
би бапа. Педесетих, у ери хард бапа, и сам је постао 
колос. Свирао је са представницима кула и фрија, 
седамдесетих мешао џез са фанком и роком. Током 
свих промена личних и музичких, једно је остало 
исто: овај рођени импровизатор је са помамном 
енергијом свирао тенор саксофон као мало ко пре и 
после њега.

НИКОЛА ФЛАМЕНКО
Петак 22. 3. у 21:00, Велика сала

Дипломирао је класичну гитару на Conservatorio 
Superior De Liceo De Barcelona у класи професора 
Jauma Torrent-а, 2000. године. Остварује бројну 
сарадњу са многим домаћим и светским уметницима. 
Након наступа на Гитар Арт Фестивалу у Сава Центру, 
2011. године, као предгрупа за Paco De Lucia Band, 
формира састав под називом La Banda Flamenca. 
Почиње са продукцијом самосталног музичког 
пројекта, односно албума посвећеног фламенко 
гитари. На албуму сарађује са многим реномираним 
уметницима из Србије и Шпаније.

Tрио Јар

Cello Femine

Никола Фламенко

улаз слободан
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ПЕРКУСИОНИСТИЧКА РАДИОНИЦА
РИТАМ СТУДЕНТСКОГ ГРАДА 

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

CELLO FEMINE
Среда 27. 3. у 20:00, Велика сала

Јединствени камерни састав на нашим просторима. 
Овај женски гудачки квинтет састоји се од пет 
виолончела. Програм сачињавају како ауторске 
композиције уметница, тако и популарне музичке 
композиције домаће и стране забавне музике, 
посебно аранжиране и прилагођене за овај састав.

MAJA ZHIZON
Петак 29. 3. у 20:00, Велика сала

Ко је Zhizon? Иза овог уметничког имена стоји 
Маја Стаменковић. Уметница која је годинама 
уназад формирала свој музички укус пролазећи и 
истражујући разне музичке правце, од духовне до 
модерне музике. Њену музику карактерише врло 
смела комбинација диско, фанк, хаус и друмнбас 
звукова, а Zhizon је настала како би укротила и 
помирила све њих у себи. Начин певања, смеле 
комбинације музике и поетски текстови које 
потписује Zhizon, јесу чврста гаранција да ће ово 
бити концерт за памћење. Она ће вас увести у тајне и 
магију синестезије покрета, звука и боје.
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Народно позориште у Београду
Милош Николић:
КОВАЧИ*
Играју: Бранко Видаковић, Миленко Павлов, 
Зорица Мирковић, Драган Николић
Режија: Стефан Саблић
Петак 8. 3. у 20:00, Велика сала

“Ковачи су драма култивисаног израза, пуна 
незлобиве ироније која каткад прелази у сарказам, 
драма која говори о једном крвавом проблему 
смештеном у, чини се, вечитом алгоритму историјске 
збиље овог тла, из перспективе 
помало резигнираног мудраца.“
Зоран Раичевић, драматур

Отворено позориште
Нови студио
ЛИНИЈА ЗАТВОРЕНОСТИ КРУГА
Презентација радионице
Играју: Тамара Спасојевић, Наташа Спарић, 
Ана Бабић
Ауторка презентације: Сања Цвркотић
Петак 15. 3 у 20:00, Велика сала

Нови студио представља презентацију радионице 
савременог плеса Линијом затворености круга. 
У оквиру ове радионице полазници су се бавили 
питањем и утицајима различитих социјалних кругова: 
Затвореног круга у ком смо сигурни, заштићени 
или спутани; Затвореног круга у који не можемо да 
уђемо, чиме смо онемогућени да се остваримо, да 
напредујемо; круга који нас чини оним што јесмо, 
који нас детерминише, ограничава или развија, и 
који чини једну целину − савршену или не.

Београдско драмско позориште
Ромен Гари:
ЖИВОТ ЈЕ ПРЕД ТОБОМ*
Играју: Анита Манчић, Никола Ракочевић, 
Миљана Гавриловић, Слободан Ћустић, 
Миљан Прљета, Дејан Матић Мата
Режија: Вељко Мићуновић
Понедељак 18. 3.  у 20:00, Велика сала

Роман Ромена Гарија свакако можемо означити 
као бисер европске књижевности. Двоструки 
добитник Гонкурове награде, уводи нас у живот 
четрнаестогодишњег Мухамеда, који одраста 
на маргини француског друштва, окружен 
проституткама, трансвеститима, азилантима, 
емигрантима, свима онима који чине предграђе 
Париза у другој половини двадесетог века, док је 
Француска још увек оптерећена траумама из рата у 
Алжиру.

Установа културе Вук Караџић
ДА, ТО СУ БИЛИ ДАНИ*
Музичко-поетски кабаре
Аутори: Борис Пинговић и Небојша Дугалић
Четвртак 21. 3. у 20:00, Велика сала

... Комбиновање стихова, анегдота о познатим 
личностима са музиком Сантане, Ваја Кон Диос-а, 
Ерика Клептона, Индеxа, групе “Леб и Сол”, Јосипе 
Лисац, Азре, Ђорђа Балашевића, Белог дугмета и 
других, подсетиће многе на оне лепе, добре ствари 
из периода када су заиста то били дани.

* цена улазнице 200 дин

Ковачи

Живот је пред тобом

Да то су били дани

март 2013 позориште
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Др Милица Константиновић:
СОКИН И БОСИНА*
Играју: Љиљана Благојевић, Соња Кнежевић, 
Калина Ковачевић, Виктор Савић /Милош Ђорђевић
Режија: Југ Радивојевић
Четвртак 28. 3. у 20:00, Велика сала

Волите ли своју ташту? Волите ли своју свекрву? 
Вероватно обожавате њихове савете, уживате у 
испуњавању њихових жеља и очекивања и сањарите 
о задовољењу њихових животних потреба. Ако 
је тако, сигурно би уживали да вам заједно дођу у  
посету? На продужени викенд. А на читав живот? 
Ако је за вас остварење тог сна, из неког разлога, 
немогуће, можете да проживите такво искуство 
заједно са јунацима наше представе, смејући се, при 
том, док вас вилице не заболе. Пред вама је сусрет 
који никога не оставља равнодушним.

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

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

НОВИ СТУДИО
Нови студио организује радионицу савременог 
плеса и физичног театра у оквиру које освешћује, 
оснажује, оспособљава и провоцира ваше тело 
и креативност. Радионицу почињемо лаганим 
загревањем тела користећи комбинацију више 
различитих плесних техника, као што су release 
техника, jога, контакт импровизација.

Користећи се техникама плесне импровизације 
мотивисаћемо стваралачку индивидуалност и 
креативни потенцијал полазника, стварајући 
материјал за даљи рад. На крају ове етапе рада 
материјал ћемо уобличити у једну целину и 
приказати јавности у јуну ове године.

Учешће је бесплатно. Од полазника се не очекује 
да имају техничко предзнање, већ да су спремни да 
се препусте откривању сопствене физикалности и 
креативности.
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НИКОЛА ЂУРИЋ, фотографије
Галерија, од 2. 3. 

СТИЛ И ПОРУКА
Од импулсивног до сублимираног
Изложба радова студената I године (цртање 
I) и II године (сликање II) студијског програма 
за графички дизајн Факултета уметности 
Универзитета у Нишу
Галерија, од 5. до 16. 3.
Отварање у уторак 5. 3. у 19:00

Излажу студенти: Миљана Раденковић, Братислав 
Раденковић, Нинослава Гирић, Миљан Ристић, 
Јефимија Коцић, Јелисавета Митић, Јована Николић, 
Тамара Панчић, Милица Петровић, Душан Таталовић

Концепт изложбе и избор радова: 
проф. мр Перица Донков
Предметни професори: проф.мр Перица Донков, 
проф. мр Мирон Мутаовић, доц. мр Лидија Узелац

Изложба је посвећена десетогодишњици постојања 
Факултета уметности у Нишу и уврштена је у Циклус 
професор и његови студенти ликовног програма 
ДКСГ, тако да ће се на изложби уз радове студената 
наћи и радови њихових професора. 
„Заједно са студентима, уверени смо да је, у 
овде представљеном, постигнут завидан ниво 
у трансформисању видиљивог у лични став о 
проблему и његовој суштини. Будуће време неће 
глорификовати оригиналност по сваку цену, већ 
страст, изненађење, изазов и тумачење.“ Проф. мр 
Перица Донков, из текста у каталогу

БРАНКО МИЛАНОВИЋ И МАРКО СТАНКОВИЋ, 
ЗАПРЕМИНЕ
Велика галерија, до 9. 3.

Изложба радова студената који су 
дипломирали на Катедри за зидно сликарство 
Филолошко-уметничког факултета у 
Крагујевцу из Циклуса професор и његови студенти 
Велика галерија, од 13. до 30. 3.
Отварање у среду 13. 3. у 18:00

Излажу студенти: Андријана Даниловић, Ана 
Ивановић, Данијела Рупић, Катарина Недељковић, 
Ивана Филиповић, Маја Петровић, Наташа Ристић, 
Сузана Џелатовић, Милица Радовић, Сања Гвојић, 
Јелена Ненадовић

Изложба ће представити радове студенткиња које 
су дипломирале у класи проф. мр Жељка Ђуровића 
школске 2011/2012 године. Зајдено са радовима 
студенткња своје радове ће изложити и њихов 
професор.    
“Има ли лепшег осећаја од оног који се рађа и 
уздиже при сазнању да су младе особе – студенти, 
класа – стали уз раме и заслужили, и статусно и 
по степену образовања, равноправност са својим 
професором? Колико јуче, једни у клупама а други за 
катедром а данас, сви заједно, са својим ауторским 
радовима у изложбеном простору. Нова ситуација 
и за младе, и за њиховог професора.“ Звонимир 
Осречки, из текста у каталогу

РЕНАТА МИЛИЋЕВИЋ, СТЕФАН ТОДОРОВИЋ И 
ЂУРЂА СИВАЧКИ, слике и цртежи
Изложба у оквиру које три студента сликарства 
својим радовима испитују перцептивне кодове 

март 2013 ликовни програм

Стефан Тодоровић

Маја Петровић, ФИЛУМ Крагујевац

Тамара Панчић, ФУ Ниш

улаз слободан
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учесници бити упознати са креирањем стрипова по 
задатом сценарију или слободној теми. Стрипови 
настали на радионици биће укључени у нови број 
Инвазије облачића, издања Шлиц стрип поветарца, 
нове секције Шлиц стрип радионице коју уређују деца. 
У Доњем холу Велике сале у току трајања радионице 
биће приређена изложба радова из првог броја 
Инвазије облаћића. На радионици ће учествовати 
деца која похађају Ликовну креативну радионицу 
ДКСГ-а и Шлиц стрип радионицу Центра за ликовно 
образовање Шуматоваћка али биће нам драго уколико 
нам се и друга деца узраста од 7 до 14 година 
придруже у цртању стрипова.

Модератори радионице: Јелена Курјак (Стрип ауторка), 
Биљана Стаменић (сликарка), Марија Васиљев 
(сликарка), Адријана Игњатовић (апсолвенткиња 
педагогије), Елена Костић

http://shlitzcomics.blogspot.com/p/invazija-oblacica.html

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

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

откривајући три различита приступа. Различити 
приступи и њихови односи откривају нам много 
више од индивидуалне, сингуларне презентације.
Галерија, од 19. до 30. 3.
Отварање у уторак 19. 3. у 19:00

Рената Милићевић је дипломирала сликарство на 
ФЛУ у Београду. Тренутно је на првој години мастер 
студија сликарства на истом факултету. Стефан 
Тодоровић и Ђурђа Сивачки су студенти треће 
године сликарства на ФЛУ у Београду. 

РАДИОНИЦА СТРИПА ИНВАЗИЈА ОБЛАЧИЋА - 
Хајде да направимо следећи број заједно!
Доњи хол Велике сале
Субота 23. 3. од 11:.00 – 13:00

У сарадњи Ликовне креативне радионице за 
млађи узраст Дома културе Студентски град и 
Центра за ликовно образовање Шуматовачка биће 
организована стрип радионица за децу у којој ће 
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Марсел Фигерас

Мира Оташевић

Александар Аца Поповић

улаз слободан

Савремена светска проза
КАМЧАТКА Марсела Фигераса
у преводу Весне Стаменковић и издању Дерете
Четвртак 7.3. Мала сала у 19:00
Учествују: Александар Шурбатовић, 
Весна Стаменковић и Мирољуб Стојановић

Роман Камчатка је прво дело једног од 
најзначајнијих и најпопуларнијих аргентинских 
писаца објављено на српском језику. То је прича о 
одрастању у време пропадања аргентинске војне 
хунте седамдесетих година XX века. Родитељи 
десетогодишњака, уљуљканог у свет суперхероја 
и игара, покушавају своје бежање и скривање да 
представе као игру. Камчатка је пуна алузија и 
скривеног хумора, а главе романа насловљене су 
школским часовима, од првог до петог: Биологија, 
Географија, Језик, Астрономија и Историја. 

Марсело Фигерас је рођен 1962. у Буенос Ајресу, а 
живи у Барселони. Косценариста је филма Спаљени 
новац који је добио филмску награду Гоја, а Лос 
Анђелес Тајмс га је прогласио једним од десет 
најбољих филмова у 2002. Фигерас је написао и 
сценарио за филм Камчатка који је награђиван 
у Хавани, Ванкуверу, Картагени..., а био је и 
аргентински кандидат за Оскара 2002. 

После разговора о књизи пројекција 
истоименог филма према сценарију 
Марсела Фигераса

У сарадњи с редакцијом Филмског програма ДКСГ

Сабранe песмe НОВИЦЕ ТАДИЋА у издању 
Матице Српске – Друштва чланова у Црној Гори
Четвртак 14.3. Мала сала у 20:00
Учествују: др Јован Делић, др Драган Хамовић и 
Радивоје Микић

На почетку првог тома нашао је место и кратак 
лирскомемоарски осврт на најраније доба и 
завичај, док на крају четвртог тома доносимо 
мозаик песникових поетичких исказа...

др Драган Хамовић
Састављам бесконачну поему од мноштва 
фрагмената. Расте неко чудо под мојом руком, 
пред мојим лицем. Новица Тадић, један од 
најзначајнијих српских песника XX и почетка XXI 
века, рођен је 1949. код Плужина у Црној Гори. Умро 
је 2011. у Београду, где је провео већи део живота. 
Почео је да објављује 1974. Песме су му превођене 
на енглески и француски језик. Заступљен је у 
антологијама европске и светске поезије. За збирку 
Незнан 2006. добио је награду Меша Селимовић. 
Био је уредник Књижевне речи, Видика, Књижевне 
критике, Издавачког предузећа Рад. 

Савремена домаћа проза 
ЗОЈА Мире Оташевић у издању Геопоетике
Четвртак 21.3. Мала сала у 20:00
Учетвују: Владимир Арсенић, Борка Павићевић, 
Ирина Суботић, Јован Чекић, Владислав Бајац и 
Мира Оташевић

Мира Оташевић је показала да је у 
постмодернистичкој форми могуће проговорити 
о ужасима и бити беспрекорно нежан, а опет 
изузетно бритак и оштар (...) Овакву хероину 
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давно нисмо видели у овдашњој књижевности и 
мало је рећи да нам је недостајала. О недостатку 
таквих ликова у животу не вреди трошити 
речи. Време је да стварност почне да имитира 
књижевност.

Владимир Арсенић
Мира Оташевић је драматург из Београда. Бави се 
теоријом књижевности и позоришта, посебно пољем 
историјских авангарди. Дела: есеји Спојни судови, 
романи: Магамал, Ничеова сестра, Бекет и јастог, 
Змајеви од папира и Зоја, која по оцени НИН-овог 
жирија спада у пет најбољих романа написаних на 
српском језику у 2012. години.

РОК ПЕСНИЦИ – ЏОНИ МИЧЕЛ (Joni Mitchell)
Уторак 26.3. Мала сала у 20:00
Припрема и води Мићун Ристић

Џони је прво сликала, онда је открила да може да 
слика и речима. Неколико песама с њених раних, на 
фолку заснованих, плоча дефинисало је једну епоху. 
Друге, исповедне и много личније, донеле су јој 
статус кантауторке у класи Боба Дилана. Албумима 
из седамдесетих ушла је у терен џеза и рафинираније 
поезије и већ тада постала класа за себе.

АЛЕКСАНДАР АЦА ПОПОВИЋ (1929 – 1996)
Четвртак 28.3. Мала сала у 19:00
Представљање књиге ЛУДУС И ЛОГОТЕЗИС 

АЛЕКСАНДРА ПОПОВИЋА Гордане Тодорић 
у издању Позоришног музеја Војводине и 
приказивање емисија РТС-а и филма Пурише 
Ђорђевића о Аци Поповићу
Учествују: Љиљана Пешикан Љуштановић, 
Егон Савин, Пуриша Ђорђевић и Гордана Тодорић

Књига Гордане Тодорић је настала на основу 
магистарског рада, писаног под менторством Љиљане 
Пешикан Љуштановић и одбрањеног на Филозофском 
факултету у Новом Саду. Гордана Тодорић је рођена 
у Сомбору 1965. Истражује савремену српску драму. 
У овом раду она се бави корпусом од четири ране 
драме Александра Поповића које је он одредио као 
фарсе - Љубинко и Десанка, Чарапа од срто петљи, 
Сабља димискија и Крмећи кас.

РТС - ТРЕЗОР у ДКСГ приказује
1. А. Поповић - из серије Кад сам био мали. 
Тридесетшестогодишњи Поповић прича враголије 
из детињства и дечаштва. Реализација Г. Ђелајлија, 
уредник А. Антић. Премијерно 25. 12. 1965. Редакција 
програма за децу, уредник Д. Радовић.
2. А. Поповић - из серије Песници свог позива. 
Поповић прича о томе како је почео да пише, како 
проводи дан на Чубури... Сц. и режија В. Андрић; 
звук Б. Величковић; музички сарадник Д. Ценерић; 
к. Д. Стефановић; м. П. Аранђеловић. Премијерно 
27.3.1971. Редакција дечјег програма, уредник 
Л. Влатковић.
3. Шешир из Москве – Позив Аце Поповића да 
присуствује генералној проби представе Баш 
бунар, редитељ Пуриша Ђорђевић искористио је да 
направи топао, лирски портрет пријатеља и колеге. 
Филм реализовали: П. Ђорђевић, М. Медиговић, 
С. Павловић, Б. Лупа, Р. Вићентијевић, М. Хаџић, Д. 
Трпчевић и студенти прве године режије Филмске 
школе Дунав Филма. Производено 1997, емитовано 
2004. у Трезору
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Светозар Милетић

У вртлогу транзиције

Геополитика Кине

улаз слободан

Религијске теме
АЛАВИТИ У ОКВИРУ ШИИТСКОГ ИСЛАМА
Раслојавања у муслиманском свету – правци и редови 
у Исламу
Говори Радмило Кошутић
Понедељак 4.3. у 19:00, Мала сала

Свет Ислама све више плени глобалну пажњу. Тим 
више што су промене у северној Африци и на Блиском 
Истоку указале да и међу ортодоксним исламским 
режима ипак теку динамични процеси, како 
демократизације тако и нових облика ауторитаризма, 
интегризма и религијског екстремизма. Ни европски  
континент није поштеђен од нетолерантне исламске 
пенетрације и обнове фундаменталистичких концепта. 

Историјске теме
СРЕДЊЕВЕКОВНИ ВИТЕЗОВИ У ЕВРОПСКОЈ 
КУЛТУРИ 
Култура витешког опхођења у борби и обичном 
животу
Говори Марко Алексић
Среда 6.3. у 19:00, Студио 26

Као ретко који појам, појам витеза је дубоко укорењен 
у саме темеље Европске културе. Потрага за изворним 
значењем једног од најпознатијих симбола средњег 
века заправо представља путовање у најдубље слојеве 
људске прошлости и свести. На први поглед исувише 
добро познат, појам витеза у ствари крије херојску нит 
која је заједничка за све епохе људске цивилизације. 
(Марко Алексић)

Историјске теме
СВЕТОЗАР МИЛЕТИЋ И ВОЈВОДИНА ДАНАС
Велики српски политичар и државник
Говоре: Милош Ковић, Дејан Микавица, Ђорђе 
Вукадиновић и Душко Ковачевић
Четвртак 7.2. у 19:00, Студио 26

Светозар Милетић је један од најзначајнијих Срба у 
другој половини 19. века. Цео свој животни и радни 
век посветио је борби за признавање Срба као народа 
у јужној Угарској и био један од твораца идеје о 
српској Војводини. Као велики патриота желео је да 
сви Срби живе под истим кровом у једној држави, а да 
притом није одбацивао и друге народности, већ их је 
братски прихватао као равноправне. 
Програм оставрен у сарадњи са Уједињеном 
омладином српском и Студентима Студентског града

Филозофске теме
ИСТОРИЈА ВЕРСКЕ ТОЛЕРНАЦИЈЕ 
Од Ашоке до глобалне етике
Говори Душан Пајин
Понедељак 11.3. у 19:00, Мала сала

Од времена кад је индијски владар Ашока (у 3. в. ст. 
ере) прокламовао да поштује све религије и лаике, 
па до 1993., кад је на Светском парламенту религија (у 
Чикагу, 1993) усвојена декларација о глобално етици, 
верска толеранција се – са варијацијама – много пута 
враћала на историјску сцену, а и исто толико пута је 
одбацивана и поништавана религијски мотивисаним 
(или религијски оправдаваним) сукобима, ратовима и 
разарањима. Можда нам један увид у то, може помоћи 
да у будућности превлада толеранција, бар на дужи 
рок, ако не заувек. (Душан Пајин)

Геополитичке теме
ГЕОПОЛТИКА КИНЕ
Геополитичка димензија безбедносне политике 
Народне Републике Кине
Говори Иван Зарић
Среда 13.3. у 19:00, Студио 26

Кина је велика земља, а по много чему и највећа. 
Према мериторним прогнозама светских односа у 
наредним деценијама постоје реалне шансе да Кина 
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преузме примат у многим доменима. Повећање 
глобалног утицаја Кине прати и снажење њене војне 
моћи. Већина стручњака сматра да ће ширење кинеске 
моћи да буде пропраћено све јачим копненим, 
поморским и ваздушним војним ефективама. 

Филозофске теме
СМИСАО ЉУБАВИ
Рефлексије о љубави и заљубености
Говори Владимир Меденица
Понедељак 18.3. у 19:00, Мала сала

Многи сматрају да љубав није само међуљудски 
однос него и важно начело и идеал живота. По 
неким схватањима, љубав досеже размере космичког 
приниципа. Именица љубав на разнолике начине 
обухвата више односа, попут љубави између 
мушкарца и жене, љубави према деци, љубави према 
родитељима, пријатељске љубави, љубави према 
Отаџбини, љубави према према Богу... Човек који бар 
једном у животу није осетио љубав прикраћен је за 
један од битних садржаја и стања живота.

Медијске теме
Мултимедијални пројекат СМЕШНА СТРАНА ПР-а
Говоре: Милица Васиљевић Благојевић И Ненад Перић
Среда 20.3. у 19:00 Студио 26

Пројекат Смешна страна ПР-а је заснован на 
мултимедијалној анализи односа с јавношћу из 
перспективе “обичних” људи који знају да на неки 
начин морају привући купце/кориснике да купе/
користе њихове производе/услуге, али нису 
професионалци у области односа с јавношћу те се не 
користе техникама исте већ случајном досетљивошћу, 
обично користећи хумор, постижу ефекат скретања 
пажње и привлачења јавности.
Анализа је формулисана као визуелни и аудитивни 
доживљај. (Ненад Перић)

Међународне Теме
У ВРТЛОГУ ГЛОБАЛИЗАЦИЈЕ
Изазови савременог света
Представљање књиге Љубише Митровића
Говоре: Зоран Видојевић, Љубомир Кљакић и аутор
Понедељак, 25.3. у 19:00, Maла сала

Књига У вртлогу глобализације – Србија у 
контексту глобалних и регионалних промена 
представља колаж расправа из области савремене 
социологије развоја, глобалних, регионалних 
и друштвених промена. У фокусу су Србија и 
Балкан, њихов положај у савременим процесима 
глобализације и транзиције, мрежа глобалних 
мегатрендова, стратегија развоја и актера, 
као и трагање за могућим алтернативама у 
социјалдемократском кључу.

Културолошке теме
САЈБЕР ПРОСТОР, ИДЕЈЕ, ФОРУМИ, ДРУШТВЕНЕ 
МРЕЖЕ, АКЦИЈЕ
Дисеминација идеја на Интернету
Говори Михаило Ристић
Среда 27.3. у 19:00, Студио 26

Моменат комуникације померио се са класичних 
форми ка постмодерним медијима у којима 
предњаче различити видови интеракција, пре свих 
Интернет. У сајбер простору дешава се оно што 
до појаве Е-цивилизације није било ни замисливо. 
Идеје, идеације, идеологије, комуникативни форуми, 
мобилизациони аспекти друштвених мрежа, све 
то унело је у свакодневни живот информационе 
опсеге и квалитетна знања која раније нису виђена. 
Променио се однос реалног и виртуелног. Индивуда 
у развијеним постиндустријским друштвима је 
потпуно различитој ситуацији у односу на ону из 
индустријског периода Модерне. 
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 *цена улазнице 120 дин / * *цена улазнице 150 дин

41. ФЕСТ У ДКСГ 
25.2 - 3.3.

С ЉУБАВЉУ, МЕРИЛИН**
р: Лиз Гарбис 
ул: Ф. Мареј Абрахам, Елен Бурстин, 
Глен Клоуз, Едриан Броди
САД, 2012, 105’
Петак 1. 3. у 19:00, Велика сала 

У КУЋИ**
р: Франсоа Озон
ул: Кристин Скот Томас, Фабрис Лућини
Француска, 2012, 105’
Петак 1. 3. у 21:00, Велика сала 

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

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

НАЈЛЕПША ЈЕ ЗЕМЉА МОЈА**
Немачка, Србија, Хрватска, 2012, 88’
р: Михаела Кезеле
ул: Зринка Цвитешић, Мишел Матичевић, Андрија 
Никчевић, Даница Ристовски, Милош Месаровић, 
Славко Штимац, Ева Рас, Сузана Петричевић, 
Велимир-Бата Живојиновић 
Недеља 3. 3. у 19:00, Велика сала 

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

ПАНОРАМА

ЦЕЗАР МОРА УМРЕТИ*
р: Паоло и Виторио Тавијани
ул: Козимо Рега, Салваторе Стриано
Италија, 2012, 76’
Петак 8, субота 9, недеља 10.3.  у 19:00, Мала сала

Представа „Јулије Цезар“ се завршила и глумци су 
награђени громогласним аплаузом. Светла се гасе; 
глумци одлазе са сцене и враћају се у своје ћелије. Сви 
су они затвореници у једном римском затвору. Један 
од њих каже: „Откад сам открио уметност, ова ћелија 
је постала прави затвор“. Редитељи Паоло и Виторио 
Тавиани, култни аутори италијанске кинематографије, 
провели су шест месеци на пробама ове представе. 
Њихов филм показује како универзалну поруку 
Шекспировог дела разумеју и људи у екстремним 
животним условима. Након премијере, Цезар, Брут и 
остали остају иза затворених врата. Сви они поносни су 
и на чудан начин дирнути, као да је представа открила 
дубине њихове прошлости.

Берлин 2012-Златни медвед

СВЕШТЕНИКОВА ДЕЦА*
р: Винко Брешан
ул: Крешимир Микић, Никша Бутијер, Лазар Ристовски
Хрватска, 2012, 93’
Петак 8, субота 9, недеља 10.3. у 21:00, Мала сала

март 2013 филм

Цезар мора умрети

У магли

Фалсификатор
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 *цена улазнице 120 дин / * *цена улазнице 150 дин

Комедија доказаног мајстора овог жанра (Како 
је почео рат на мом ототку, Маршал) која 
је у Хрватској имала преко 150.000 гледалаца. 
Дон Фабијан, млади свештеник на далматинском 
острву, да би повећао наталитет у месту, почиње 
да буши запаковане кондоме. Због тога се удружује 
с простодушним трафикантом и помахниталим 
апотекаром, те они заједно, тајно, укидају сву 
контрацепцију на острву. Након почетних успеха, 
многих порода и венчања, ствари почињу да се 
компликују. Ускоро, на острво долази бискуп и све 
постаје потпуно лудо…

У МАГЛИ*
р: Сергеј Лозњица
ул: Владимир Свирски, Влад Абашин
Русија, 2012, 128’
Петак 15, субота 16, недеља 17.3. у 19:00, Мала сала

Играни филм познатог документаристе Сергеја 
Лозњице је ратна драма на фону филмова попут 
култног Иди и гледај Елема Климова. Прича се 
дешава током 2. Светског рата на западној граници 
СССР-а. Област је под немачком окупацијом, а 
локални партизани воде беспоштедну борбу. 
Недалеко од села у ком живи Сушења, радник 
на прузи, у ваздух је подигнут воз. Иако невин, 
Сушења је ухапшен са групом саботера. Сплетом 
околности, он се нађе у дубокој шуми, очи у очи са 
рањеним непријатељем. Сушења је принуђен да 
под околностима у којима не постоје ни пријатељи 
ни непријатељи, и где је линија између издаје и 
херојства танка, донесе моралну одлуку. Бриљантна 
улога младог дебитанта Владимира Свирског.

Кан 2012, награда ФИПРЕСЦИ жирија

ФАЛСИФИКАТОР*
р: Горан Марковић
ул: Тихомир Станић, Бранка Катић, Сергеј 
Трифуновић
Србија, 2013, 
Петак 15, субота 16, недеља 17.3. у 21:15, Мала сала

Филм снимљен по истоименој драми Горана 
Марковића. Радња ове комедије одвија се крајем 
60-их година 20. века. Главни јунак Анђелко, 
директор основне школе у малом месту у Босанској 
Крајини, води скроман и наоко складан породични 
живот, цењен од суграђана и вољен од пријатеља. 
Анђелко, међутим, има једну крупну ману: 
фалсификује школске дипломе, и то чини годинама 
и нештедимице. Без икакве надокнаде, из чистог 
човекољубља и наивног уверења да се ради о гесту 
доброчинства којим утире пут нечијој срећи и 
благостању…

КРАЈ*
р: Хорхе Торегроса
ул: Хорхе Гечеварија, Серђо Санчез
Шпанија 2012,
Петак 22, субота 23, недеља 24. 3. у 19:00, Мала сала

Група старих пријатеља се састаје да би провели 
викенд заједно у планинској колиби. Иако су прошле 
године, међу њима се ствари наочиглед нису 
промениле. Међутим, иза смеха и прича вреба један 
догађај из прошлости који их и даље прогони. Једна 
чудна, изненадна незгода ремети њихове планове и 
оставља их на планини одсечене од остатка света, 
без могућности комуникације...
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НОЋНИ БРОДОВИ*
р: Игор Мирковић
ул: Радко Полич, Ана Карић
Хрватска 2012, 
Петак 22, субота 23, недеља 24. 3. у 21:00, Мала сала

Road movie играни првенац Игора Мирковића, 
аутора познатог по успешним документарцима 
(Ново, ново вријеме и Сретно дијете). У центру 
радње је љубавна прича о двоје старих људи који се 
одваже да побегну из старачког дома у слободу а све 
што имају су они сами и стари аутомобил. Редитељ 
наглашава поетски аспект приче о последњој 
љубави прибегавајући стилизацији. Најупечатљивији 
утисак после гледања овог филма оставља 
интерпретација глумице Ане Карић.

ЛОРЕНС У СВАКОМ СЛУЧАЈУ*
р: Гзавије Долан
ул: Мелвил Попо, Сузан Клеман
Француска, Канада, 2012, 168’
Субота 30,  недеља 31. 3. у 20:00, Мала сала

Лоренс, млади наставник и писац чија ће књига 
ускоро бити објављена, ужива у вези пуној љубави и 
разумевања са својим вереником Фредом. На свој 30. 
рођендан, он признаје Фреду како жели да постане 
жена, тражећи од њега да га подржи у намери да 
промени пол. Фред је сувише повређен, и њих 
двојица раскидају везу. Обојица се труде да изграде 
нови живот, не мислећи на прошлост. Пет година 
касније, Лоренс шаље Фреду примерак своје прве 
књиге поезије. Трећи филм редитеља из Монтреала, 
Гзавијеа Долана (Убио сам мајку, Изгубљене љубави) 
је прича о љубави и сексуалности коју воде храбре 
глумачке креације.

Кан 2012 – Најбоља глумица, Торонто 2012 – 
Најбољи канадски филм

ЏЕЗ И ФИЛМСКА НАРАЦИЈА
Уторак 12. 3. у 19:00, Мала сала

Предавање са пројекцијом
Аутор: Милен Алемпијевић 

У чему би била евентуална новина поновног 
сагледавања односа и веза ове две уметничке 
форме? У томе што за свој предмет не узима филмове 
на које се уобичајено помисли када се казе “Џез и 
филм”, као сто су, рецимо, “Птица” Клинта Иствуда 
или  “Лифт за губилиште” Луја Мала, дакле, сва она 
остварења која се баве биографијама (постојећих 
или измишљених) дзез музицара, или у џез доминира 
као филмска музика. Намера овог предавања је да 
детектује присуство џеза у филмовима који се ни 
по једном критеријуму не сврставају у групу коју 
уобијано називамо “филмови о џезу”. То присуство 
често и нема пресудан утицај на ток и развој 
филмске прице, али је драгоцен микронаратив 
у њеној структури, вазан за, рецимо, карактер 
јунака. Такви филмови су, на пример, Ева Џозефа 
Лоузија, Прислушкивање Ф. Ф. Кополе, Терминал С. 
Спилберга, Прича о пијанисти на океану Дјузепеа 
Торнатореа, Колатерална штета, Мајкла Мена и 
јос неки о којима це овде бити реци...

Аутор је књижевник, уредник филмског програма 
у Културном центру у Чачку, уметнички директор 
међународног фестивала анимираног филма 
Аниманима. 

март 2013 филм

Ноћни бродови

Острво

Blade runner

*цена улазнице 120 дин / улаз слободан
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ХРИШЋАНСТВО И ФИЛМ
Предавање са пројекцијом
Аутор: Дејан Дабић, уредник филмског програма КЦ 
Ниш, 
филмски критичар, ФИПРЕСЦИ Србија
Петак 29.3 у 19:00, Мала сала

ОСТРВО
р: Павел Лунгин
ул: Пјотр Мамонов, Виктор Сухоруков
Русија, 2006, 112’

Други светски рат. Анатолиј и његов друг Тихон 
транспортују угаљ, али их пресреће немачки ратни 
брод и заробљава. Анатолиј моли Немце за милост, а 
они му обећавају живот ако убије свог друга Тихона. 
Анатолиј чини издају, пуца у свог друга, али га Немци 
ипак остављају на минираном броду. Спашавају га 
монаси са оближњег острва. Године пролазе. Старац 
Анатолиј постаје уважени члан своје мале верске 
заједнице. Међутим, страшни грех убиства, учињен 
током рата, не даје му мира. Једаног дана, на острво, 
у манастир долази човек за кога је веровао да је 
давно мртав.

ФИЛИП К. ДИК НА ФИЛМУ
Циклус предавања са пројекцијама
Аутор: др Љубомир Маширевић

Овај циклус је инспирисан ауторовим радом Разлике 
и сличности између романа Сањају ли андроиди 
електричне овце? и његове адаптације у филму 
Истребљивач који тематизује сложеност проблема 
адаптације књижевног дела у покретну слику, 
нарочито кад се има у виду вишеслојност Научно 

фантастичног опуса писца какав је Филип К. Дик. У 
оригиналном раду се заступа идеја да Истребљивач 
представља креативну прераду књиге према којој је 
настао и да су књига и филм два одвојена дела која 
се међусобно допуњују, али и да се могу проучавати 
независно један од другог. Диковог дела до сада. 
У оквиру овог циклуса ће компаративним путем 
у односу на литерарне предлошке Филипа Дика 
бити представљене четири успешне екранизације 
његових романа и новела.

ИСТРЕБЉИВАЧ
р: Ридли Скот
ул: Харисон Форд, Рутгер Хауер 
САД, 1982, 116’
Понедељак 4. 3. у 20:00, Велика сала

ТОТАЛНИ ОПОЗИВ
р: Пол Верховен
ул: Арнолд Шварценегер, Шерон Стоун
1990, САД, 113’
Уторак 5. 3. у 20:00, Велика сала

СКРИВЕНИ ИЗВЕШТАЈ
р: Стивен Спилберг
ул: Том Круз, Колин Фарел, Саманта Мортон
САД, 2002, 145’
Среда 6. 3. у 20:00, Велика сала

ИСПЛАТА
Р: Џон Ву
ул: Бен Афлек, Арон Екхарт
САД, 2003, 119’
Понедељак 11. 3. у 20:00, Велика сала
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Aнимирана среда
СЕДАМ vs. ОСАМ
Среда 13. 3. у 20:00, Мала сала

У још једној занимљивој анимираној среди публика 
ће имати прилике да погледа анимиране радове, 
данас познатих и светски признатих филмских 
редитеља попут Тима Бартона, Терија Гилијама, 
Дејвида Линча... Већина кратких анимираних 
филмова које су стварали, везани су за почетак 
њихових каријера али ће они на вешт начин успети 
да убаце неке од обележја или духа „осме уметности“ 
у своја ремек дела „седме уметности“. Видимо се на 
Анимираној среди!

Циклус
МОЈ ПОГЛЕД НА АВАНГАРДНИ ФИЛМ
Говори: Јован Јовановић
Среда 20. 3. у 20:00, Мала сала

Јован Јовановић, редитељ са „персоналним 
филмским рукописом“ (Д. Јешић) у својим филмовима 
је „ироничном дистанцом и шокантним филмским 
језиком знао разоткрити сву судбинску деструктивну 
и бесперспективну друштвену и медијску илузију 
некадашњег (југословенског) друштва и владајуће 
идеологије“ (П. Јарх). „Јовановићеви филмови 
(Изразито ја, КОЛТ 15 ГАП, Млад и здрав као ружа), 
пре свега у домену филмске естетике, били су 
испред свог времена и то не само код нас, већ 
такође и у светским оквирима“ (Б. Златић).
У теоретским истраживањима филмског медија (у 
свим формама односно структурама) Јовановић 
примењује методе семиологије филма, естетике 
рецепције и Јунгове психоанализе. Књиге: Увод у 
филмско мишљење (Љубљана 1990. и 2008.) и Увод 
у филмску нарацију (Љубљана 2013. – у штампи). 
Јовановић је аутор синтагме алтернативни филм 
(Сабор аматерског филма, Сплит 1978).

Архив Алтернативног филма
ДОКУМЕНТАРНИ ФИЛМОВИ ДРАГОСЛАВА ЛАЗИЋА
Среда 27. 3. у 20:00, Мала сала 

Драгослав Лазић је рођен у Јагодини 1946. године. 
Завршио је Правни факултет и Вишу филмску школу у 
Београду. За пола века рада на филму реализовао је 
као редитељ и сценариста десетак играних филмова. 
Познати су Топле године /1966/, Сирота Марија/1968/, 
Рањена земља /1999/...Можда је и више познат по ТВ 
серијама Љубав на сеоски начин /1972/, Музиканти 
/1969/, Грађани села Луга/1972/, а управо ради на новој 
серији Звездара.
За нас је посебно значајан његов документаристички 
опус. За Академски кино клуб  снимио је филм 
Репортажа из женског блока  и Дим и вода а касније за 
Дунав филм Задушнице, Парничење као и многе друге 
филмове.

Избор филмова:
Репортажа из женског блока, 1960. 16мм, 8:00.
Дим и вода, 1962. 16мм, 12:00.
Задушнице, 1963. 35мм, 9:20.
Парничење, 1964. 35мм, 12,51.
После пројекције  биће разговор са аутором 
Драгославом Лазићем и филмским сниматељем 
Милорадом Јакшићем -Фанђом .
Гостовања:
Културни центар, Рума
14. март у 20:00 
АЛТЕРНАТИВЕ ФИЛМ-ВИДЕО 2012, награђени филмови
Културни центар, Вршац
18-20. март 
РЕВИЈА АЛТЕРНАТИВНОГ ФИЛМА (презентација 
Алтернативе Филм-Видео фестивала и продукције 
АФЦ-а)

Драгослав Лазић
Дим и вода

март 2013 афц
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улаз слободан

Два века од рођења Његоша

Препоручујемо за читање
Вечита смрт од љубави јача

ДВА ВЕКА ОД РОЂЕЊА ЊЕГОША
изложба књига
11.3– 22.3, Хол Библиотеке

Ове године навршава се две стотине година од 
рођења Петра Петровића Његоша (1813 – 1851), 
једног од највећих српских песника, црногорског 
владара и владике, аутора Горског вијенца, Луче 
микрокозма, Огледала српског, Лажног цара 
Шћепана Малог...

Прозор Шангаја
ГОДИНА ЗМИЈЕ ПО ТРАДИЦИОНАЛНОМ 
КИНЕСКОМ КАЛЕНДАРУ
Говори: Марина Поп-Ценић
Видео пројекција и изложба слика: Јована 
Сибиновић, Милица Крнета и Милица Ђотуновић
Петак 15. 3.  у 19:00, Читаоница Е

Година змије по традиционалном кинеском 
календару званично  је почела 10. фебруара и носи 
обележја „црне водене змије“. Позивајући се на 
легенде и традиције, Година змије ће протећи у знаку 
великих изазова, промена и контраста, уз напомену 
да овај шести знак кинеског зодијака представља 
мудрост, интелигенцију и моћ самоконтроле, а 
такође и брзину и снагу. 

Препоручујемо за читање
Вечита смрт од љубави јача : антологија 
хиспаноамеричке приче / одабрала и приредила 
Бојана Ковачевић Петровић . – Београд : Танеси, 
2012.
„...читаоци могу да стекну најсвеобухватнију слику 
о богатој и разноврсној приповедној књижевности 
Хиспанске Америке, коју представља 50 писаца, 
међу којима су Астуријас, Борхес, Онети, Карпентјер, 
Бенедети, Маркес, Кортасар, Рулфо, Доносо, Фуентес, 
Љоса... Поред прича великана светске књижевности 

антологија Вечита смрт од љубави јача открива 
и нове, млађе ауторе, још увек непознате нашој 
читалачкој публици, иако су они већ афирмисани и 
награђивани у Јужној и Средњој Америци...“
Са корица књиге

март 2013 библиотека19
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12 Уто

5 Уто

6 Сре

7 Чeт

1 Пeт

8 Пeт

2 Суб

9 Суб

3 Нед

10 Нед

4 Пон

11 Пон

Изложба, НИКОЛА ЂУРИЋ, ФОТОГРАФИЈЕ, ФИЛМОВИ, Галерија

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

Филм, 41. ФЕСТ У ДКСГ, С ЉУБАВЉУ, МЕРЛИН, Велика сала

Филм, 41. ФЕСТ У ДКСГ, У КУЋИ, Велика сала

Филм, 41. ФЕСТ У ДКСГ, КАУБОЈ, Велика сала

Филм, 41. ФЕСТ У ДКСГ, НЕШТО У ВАЗДУХУ, Велика сала

Филм, 41. ФЕСТ У ДКСГ, НАЈЛЕПША ЈЕ ЗЕМЉА МОЈА, Велика сала

Филм, 41. ФЕСТ У ДКСГ, СТОКЕР, Велика сала

Форум, АЛАВИТИ У ОКВИРУ ШИИТСКОГ ИСЛАМА, Мала сала

Филм, ФИЛИП К. ДИК НА ФИЛМУ, ИСТРЕБЉИВАЧ, Велика сала

Изложба/Отварање, ОДСЕК ЗА ГРАФИЧКИ ДИЗАЈН ФУ НИШ, СТИЛ И ПОРУКА, Галерија

Филм, ФИЛИП К. ДИК НА ФИЛМУ, ТОТАЛНИ ОПОЗИВ, Велика сала

Форум, СРЕДЊЕВЕКОВНИ ВИТЕЗОВИ У ЕВРОПСКОЈ КУЛТУРИ, Студио 26

Филм, ФИЛИП К. ДИК НА ФИЛМУ, СКРИВЕНИ ИЗВЕШТАЈ, Велика сала

Форум, СВЕТОЗАР  МИЛЕТИЋ  И  ВОЈВОДИНА  ДАНАС, Студио 26                                         

Књижевни програм, КАМЧАТКА Марсела Фигераса, трибина и филм, Мала сала

Филм, ЦЕЗАР МОРА УМРЕТИ, Мала сала

Позориште, КОВАЧИ, Велика сала

Филм, СВЕШТЕНИКОВА ДЕЦА, Мала сала

Филм, ЦЕЗАР МОРА УМРЕТИ, Мала сала

Филм, СВЕШТЕНИКОВА ДЕЦА, Мала сала

Филм, ЦЕЗАР МОРА УМРЕТИ, Мала сала

Филм, СВЕШТЕНИКОВА ДЕЦА, Мала сала

Изложба књига, ДВА ВЕКА ОД РОЂЕЊА ЊЕГОША, Хол Библиотеке

Форум, ИСТОРИЈА ВЕРСКЕ ТОЛЕРАНЦИЈЕ, Мала сала

Филм, ФИЛИП К. ДИК НА ФИЛМУ, ИСПЛАТА, Велика сала 

Филмски програм, ЏЕЗ И ФИЛМСКА НАРАЦИЈА, Мала сала

Концерт, ТРИО ЈАР, Велика сала

до 2. 3.
до 9. 3.
19
21

19
21

19
21

19
20

19
20

19
20

19
19

19
20
21

19
21

19
21

до 22.3.
19
20

19
20
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19 Уто

13 Сре

20 Сре

14 Чeт

21 Чeт

15 Пeт

22 Пeт

16 Суб

23 Суб

17 Нед

24 Нед

18 Пон

Изложба/Отварање, РАДОВИ СТУДЕНАТА СА КАТЕДРЕ ЗА ЗИДНО СЛИКАРСТВО ФИЛУМ КРАГУЈЕВАЦ, Велика галерија 

Форум, ГЕОПОЛИТИКА КИНЕ, Студио 26

АФЦ, Анимирана среда, СЕДАМ vs. ОСАМ, Мала сала

Књижевни програм, САБРАНЕ ПЕСМЕ НОВИЦЕ ТАДИЋА, Мала сала

Концерт, LIBER QUARTO, Велика сала

Библиотека, ГОДИНА ЗМИЈЕ ПО ТРАДИЦИОНАЛНОМ КИНЕСКОМ КАЛЕНДАРУ, Читаоница Е

Филм, У МАГЛИ, Мала сала

Позориште, ЛИНИЈА ЗАТВОРЕНОСТИ КРУГА, Велика сала

Филм, ФАЛСИФИКАТОР, Мала сала

Филм, У МАГЛИ, Мала сала

Филм, ФАЛСИФИКАТОР, Мала сала

Филм, У МАГЛИ, Мала сала

Филм, ФАЛСИФИКАТОР, Мала сала

Форум, СМИСАО ЉУБАВИ, Мала сала

Позориште, ЖИВОТ ЈЕ ПРЕД ТОБОМ, Велика сала

Изложба/Отварање, РЕНАТА МИЛИЋЕВИЋ, СТЕФАН ТОДОРОВИЋ И ЂУРЂА СИВАЧКИ, слике и цртежи, Галерија

Музички програм, ALL’JAZZIRA ПРЕДСТАВЉА : SONNY ROLLINS, Мала сала                                                                                        

Форум, Мултимедијални пројекат, СМЕШНА СТРАНА ПР - а, Студио 26

АФЦ, МОЈ ПОГЛЕД НА АВАНГАРДНИ ФИЛМ, Мала сала

Позориште, ДА, ТО СУ БИЛИ ДАНИ, Велика сала

Књижевни програм, ЗОЈА Мире Оташевић, Мала сала

Филм, КРАЈ, Мала сала

Филм, НОЋНИ БРОДОВИ, Мала сала

Концерт, НИКОЛА ФЛАМЕНКО, Велика сала

Ликовни програм, РАДИОНИЦА СТРИПА ЗА ДЕЦУ (7 – 14 год.) ИНВАЗИЈА ОБЛАЧИЋА, Доњи хол Велике сале

Филм, КРАЈ, Мала сала

Филм, НОЋНИ БРОДОВИ, Мала сала

Филм, КРАЈ, Мала сала

Филм, НОЋНИ БРОДОВИ, Мала сала

18
19
20

20
20

19
19
20
21:15

19
21:15

19
21:15

19
20

19
20

19
20

20
20

19
21
21

11
19
21

19
21
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Форум, У ВРТЛОГУ ГЛОБАЛИЗАЦИЈЕ Љубише Митровића, Мала сала

Књижевни програм, РОК ПЕСНИЦИ - ЏОНИ МИЧЕЛ, Мала сала

Форум, САЈБЕР ПРОСТОР, ИДЕЈЕ, ФОРУМИ, ДРУШТВЕНЕ МРЕЖЕ, АКЦИЈЕ, Студио 26

АФЦ, ДОКУМЕНТАРНИ ФИЛМОВИ ДРАГОСЛАВА ЛАЗИЋА, Мала сала

Концерт, CELLO FEMINE, Велика сала

Књижевни програм, АЛЕКСАНДАР АЦА ПОПОВИЋ, Мала сала 

Позориште, СОКИН И БОСИНА, Велика сала

Филмски програм, ХРИШЋАНСТВО И ФИЛМ, ОСТРВО, Мала сала

Концерт, MAJA ZHIZON, Велика сала

Филм, ЛОРЕНС У СВАКОМ СЛУЧАЈУ, Мала сала

Филм, ЛОРЕНС У СВАКОМ СЛУЧАЈУ, Мала сала

НОВИ СТУДИО, Студио 26

ПОЗОРИШТЕ СЕНКИ, Пролаз

Радионица студија глуме ЧЕТВРТИ ЗИД, Велика сала

РАДИОНИЦА ФИЛМСКОГ СЦЕНАРИЈА, Студио 28

ШКОЛА ФИЛМСКЕ РЕЖИЈЕ, Студио 28

РИТАМ СТУДЕНТСКОГ ГРАДА, Студио 26

ШКОЛА ФОТОГРАФИЈЕ, Студио 27

ЛИКОВНА КРЕАТИВНА РАДИОНИЦА ЗА МАЛЂИ УЗРАСТ, Доњи хол Велике сале

ШКОЛА КИНЕСКОГ ЈЕЗИКА, Сала на спрату

19

20

19
20
20

19
20

19
20

20

20

15

14:30
16
11

19

19

18

20

11

од 17:15

Пон
Сре

Пон
Чет

Уто
Чет

Уто
Пет

Пон

Уто

Сре

Суб
Нед

Суб
Нед
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28 Чeт

29 Пeт

30 Суб

31 Нед

27 Сре
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26 Уто



23

РЕДАКЦИЈА

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Публикација је бесплатна

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

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

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

ДКСГ задржава право измене програма

О програмима ДКСГ 
можете се 
информисати путем
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