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Четвртак 2.10. у 20:00, Велика сала
ELVIS JR. KURTOVICH
(концерт који је требало да буде одржан у септембру, 
али је био померен због лоших временских услова)

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

Петак 17.10. у 20:00, Велика сала
ВИКТОРИЈА ПАВЛИЦА – Сопран и гости

Викторија Павлица рођена је 1978. године у 
Београду. Завршила је средње музичко образовање 
на одсеку за соло певање у СМШ Јосип Славенски, 
као и на одсеку за контрабас у СМШ Коста 
Манојловић.
Последњих једанаест година ради у Народном 
позоришту као оперски хорски певач.
На концерту Гласови срца наступиће у пратњи Мирка 
Јорговића, рођеног 1965. године у Зрењанину.  
Студирао је клавир на Факултету Музичке уметности 
у Београду и на Академији Уметности у Новом Саду,  
где је и магистрирао 1993. Од тада је посвећен 
концертној делатности и стваралачком раду. 

Викторија Павлица ће наступити са многобројним 
гостима: Оливером Крљевић, Јеленом Радовановић, 
Слободаном Јапунџићем, Костом Марушићем, те 
Ненадом Иванковићем у улози наратора.
Програм концерта чине бисери оперске литературе 
– арије из Пучинијевих опера Тоска и Боем, 
Моцартових опера Чаробне Фруле и Фигарове 
Женидбе, Росинијевог Севиљског Берберина, 
Вердијевог Дон Карлоса итд.

Понедељак 20.10. у 20:00, Велика сала
ON TOUR

Београдски бенд On Tour настао је спонтано, као 
резултат бежања из школе, поподневне кафе и 
колача и поноћних пројекција spaghetti вестерна. И, 
ево траје већ толико да полако прелази из легенде у 
прави пунокрвни folk rock бенд.
Након издавања првог албума, названог по имену 
бенда, свирали су на фестивалима EXIT и Americana 
Night, те фестивалима акустичне музике по Србији, 
као и на низу самосталних концерата у региону. 
Бенд је својим обрадама класичних нумера жанра 
учествовао на компилацијама Песме испод покривача 
и Само буди једноставан, којима је ова српска сцена 
представљена јавности. 
На наступ у популарном Студењаку стижу са 
новим логом бенда, новим синглом под називом 
See us through и другим, још увек неименованим 
албумом под мишком. On Tour чини акустична тројка: 
Ивана Смоловић (Intruder, Ika) – вокал, Владимир 
Мариновић (Vetiver) – гитара, усна хармоника, вокал 
и Марко Ћебић (Mothership Orchestra) – мандолина, 
усна хармоника, вокал.

On Tour

Путник у трамвају

Азил 5

улаз слободан
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поднебљу без стега ужих жанровских одредница, док 
сами чланови бенда за своју музику кажу да је спој 
рок, поп и од скоро world music утицаја. Aзил 5 чине 
Ненад Којић, Владимир Војновић, Борко Басарић, 
Сава Никић и Душан Коларски. Издавач бенда је 
Lampshade из Београда.
На концерту у ДКСГ-у бенд промовише свој најновији 
албум, Ако чујеш Истину, знаш ли шта ћеш с њом?

ПЕРКУСИОНИСТИЧКА РАДИОНИЦА
РИТАМ СТУДЕНТСКОГ ГРАДА
Уторком у 18:00, Студио 26

Већ трећу годину за редом, позивамо вас да се 
придружите овој веома посећеној радионици. 
Радионица за удараљке намењена је студентима 
који су заинтересовани за бављење музиком и 
овладавањем вештином свирања на удараљкама. 
Због наглашеног ритма и популарности ударачких 
инструмената радионици се могу придружити сви 
они који желе да на креативан и релаксирајући 
начин проведу своје слободно време. Радионицу 
води Александар Андрејевић, тимпаниста 
Симфонијског оркестра РТС.

КРЕАТИВНА РАДИОНИЦА-ХОР СТУДЕЊАК
Четвртком у 19:00, Студио 26

Хор Студењак замишљен је као прилика за певање, 
креативно изражавање и дружење, за све студенте 
који то желе. Певачки таленат је пожељан, али 
не и неопходан. Репертоар ће бити оформљен у 
складу са креативним доприносом студената, па 
су тако ауторски стихови и идеје за песме веома 
добродошли. Хор ће сваког четвртка водити 
композитор и диригент Матија Анђелковић. Сви 
заинтересовани студенти могу послати пријаве 
током октобра уредници Музичког програма на 
muzika@dksg.rs.

Понедељак 27.10. у 20:00, Велика сала
ПУТНИК У ТРАМВАЈУ

Путник у Трамвају (П.У.Т.) је бенд настао 1. 
априла 2012. у Панчеву. Са необјашњивом дозом 
ентузијазма и амбиције чланови бенда кренули су 
пут инструменталне музике. Четверац  је отпочео са 
озбиљним радом на себи својственим композицијама 
и аранжманима, са циљем да непрестано померају 
границе музичког израза. 
Музика коју стварају је фузија џеза, синфо-рока, блуза, 
соула, фанка, регеа, r&b-а и класичне музике. Осећају 
се утицаји Франка Запе, Јако Пасториуса, Дејва 
Брубека, Џона Колтрејна и других. 
Недавно су изашли из студија у коме су снимили 
пробне (демо) верзије композиција које ће се наћи на 
њиховом првом албуму. У плану су и снимање спота и 
разна гостовања по музичким фестивалима у земљи и 
региону.
Путници су :
Синиша Хаџи-Антић – бас гитара, композитор, 
аранжер
Лехел Нагy – тенор саксофон, композитор, аранжер
Александар Ђорђевић – гитара, композитор, аранжер
Љубиша Милошевић -  бубањ, аранжер

Четвртак 30.10. у 20:00, Велика сала
АЗИЛ 5

Азил 5 је новосадски музички састав који је прве 
кораке начинио 2005. године, од самог почетка 
искључиво се бавећи и интересујући за могућност 
ауторске музике. Бенд је до сада објавио три студијска 
албума: Страстан, го и бос (2008), Нема човека данима 
(2011) и најновији Ако чујеш Истину, знаш ли шта 
ћеш с њом? (2014), као и два албума уживо IzLiveNo u 
tišinu (2009) и Живи Азил (2013). Критичари их описују 
као аутентичан спој текста и ритма на балканском 
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Среда 15. 10. у 20:00, Велика сала
Београдско драмско позориште
Сања Домазет:
МЕСЕЦ У ПЛАМЕНУ*
Играју: Зорана Бећић, Ђурђија Цветић, Милош Пјевач
Режија: Стефан Саблић

Милена Павловић Барили је била веома интригантна 
личност, неухватљива, мистична и зачудна. Њен 
живот и дела спајају се у чудесном, уметничком 
лудилу. Била је префињена уметница са огромном 
енергијом ствараоца и морала је да има судбину 
сличних који су се овде родили. Живела је између 
чежње за топлином куће и домовине, њеног 
Пожаревца и Београда и иностранства где је једино 
могла да се уметнички проверава и остварује. 
Свестан да се не може овако скромним пројектом 
досегнути целина њеног живота и дела, ја сам 
ипак задовољан овом представом која нас у 
наговештајима уводи у њен свет.
Реч редитеља                                                                                                                                          
                 

Четвртак 23. 10. у 20:00, Велика сала
Презентација Butoh радионице II
Natsuko Kono舞踏
URBAN BUTOH TIMELINES
Перформанс

Јапанска уметница Butoh плеса Natsuko Kono, 
одржаће по други пут десетодневну радионицу. 
Резултат рада Радионице, завршиће се 
перформансом у коме ће уметница учествовати као 
кореограф и извођач. Процес радионице креиран 
је као десетодневна радионица, која ће за тему 
имати Urban Butoh Timelines, инспирисан њеним 
претходним радом.
Natsuko Kono je уметница интернационалног имена, 

која је радила и учила од једних од највећих имена 
ове уметности, као и савремене игре уопште.  
Радионица ће се одржавати од 13. до 22. октобра, а 
перформанс, као презентација радионице, одржаће 
се 23. октобра. 
Сви заинтересовани студенти се могу пријавити на 
портирници Дома културе или на email: 
teatar@dksg.rs. Број учесника је ограничен.

Петак 24. 10. у 20:00, Велика сала
Вечерња сцена Буха
Виљем Шекспир:
САН ЛЕТЊЕ НОЋИ
Предпремијера

Играју: Небојша Глоговац, Андријана Оливерић, Дејан 
Дедић, Немања Оливерић,Иван Михаиловић, Урош 
Јовчић, Јована Стојиљковић, Јелисавета Караџић, 
Драгољуб Денда, Драга Ћирић, Бранислав Платиша, 
Владимир Тешовић, Владан Дујовић, Стефан Бундало, 
Александар Милковић, Бора Ненић, 
Теодора Живановић
Режија: Ђурђа Тешић

Уторак 28. 10. у 20:00, Велика сала
Нараодно позориште у Београду
Ерик Емануел Шмит:
МАЛИ БРАЧНИ ЗЛОЧИНИ*
Играју: Нела Михаиловић, Борис Пинговић
Режија: Филип Гринвалд

... Од Другог увек очекујемо одговор, очекујемо да 
он буде одговор и управо отуда долази сав онај бол 
који наносимо једни другима у љубави. У љубави не 
прихватамо оно што остаје необјашњиво: удаљеност, 
празнину коју оставља задовољена сексуалност, 
засићено тело, све оно што отвара пут ка души, па 
дакле, и ка ономе што раздваја бића. Мислимо да 

* цена улазнице 200 дин

Mесец у пламену

Urban butoh timelines

Mали брачни злочини

позориште октобар 2014
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друга бића поседујемо, а у ствари, себе стављамо 
у посед. Људи су љубав измислили ради секса: а 
тело никада не даје потпуно задовољење. А да 
ли ћемо то прихватити? Прихватамо ли другог с 
његовом неограниченом различитошћу? То је цена 
среће, мада сви добро знамо да је човек ретко када 
спреман за срећу. Срећа је сувише тешка. На Бол 
присиљавамо друге због свих својих неутажених 
жеља, било зато што они јесу наша жеља било зато 
што више нећемо да то буду... 

НОВИ СТУДИО
Радионица савременог плеса
Upend before pouring
Студио 26
Понедељак 15:00 - 17:00 
Петак 16:00 - 18:00
Водитељка и ауторка радионице: Сања Цвркотић
Радионица почиње лаганим загревањем, 
упознавањем ученика са савременим плесним 
техникама са циљем да овладају речником покрета и 
вештина, развијајући тако своје држање, равнотежу, 
координацију, снагу.
Кроз процес импровизације упознаћемо се са 
биомехаником покрета у различитим спољашњим 
условима. Проучаваћемо кретање у односу на 
узроке (силе) и истраживаћемо како на покрет утиче 
вода, лед, песак...
Радионица се одржава два пута недељно у трајању 
од по два сата. Учешће је бесплатно. Од полазника 
се не очекује да имају техничко предзнање већ да 
су спремни да се препусте откривању сопствене 
физикалности и креативности.

РАДИОНИЦА СТУДИЈА ГЛУМЕ ЧЕТВРТИ ЗИД
Велика сала
Субота / недеља 11:00 - 16:00
Студио воде:Немања Савковић, редитељ и наставник 
глумеСрђан Карановић, глумац и наставник глуме
Александра Вељковић, глумица и наставница 
сценског покретаСтудио глуме Четврти зид 
наставиће са својим активностима 11. 10. Аудиција 
за пријем нових чланова, одржаће се у недељу 5. 10. 
у 17:00 сати. Студио глуме „Четврти зид” основан је 
2001. године. Делатност Студија обухвата глумачку 
едукацију полазника и припрему одговарајућих 
сценских програма. За протеклих тринаест сезона, 
194 чланова Студија учествовало је у извођењу 
15 јавних часова и 11 драмских представа. 
Високошколске студије глуме, досад је уписало 29 
чланова Студија.

ТАЛИЈА
Креативна радионица глуме
Мала сала
Недељом од 10:30 до 13:00
Радионицу воде: Љиљана и Дарко Јоксимовић
Креативна радионица глуме Талија, након успешно 
завршене прве сезоне, почеће са радом 5. 10. 
За децу узраста од 4 до 12 година, настава ће 
се одвијати од 10:30 - 11:30 сати, а за старију 
групу  од 11:30 - 13:00 сати. Са децом ће се 
радити на усавршавању вештине говора, дикције, 
концентрације, креативности, самопоуздања, 
развијајући код њих љубав према драмској, музичкој 
и плесној уметности. Радиће се на савладавању 
страха од јавног наступа, као и развијању талената 
и откривању лепоте колективне игре. Родитељи ће 
имати увид у напредак своје деце кроз јавне  часове, 
који ће се  одржати половином децембра и крајем 
маја, када је предвиђена завршна представа за обе 
групе.
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Од 7. до 11. 10, Велика галерија и Галерија
ИЗЛОЖБА У ОКВИРУ БАЛКАНИМЕ, 
11. ЕВРОПСКОГ ФЕСТИВАЛА 
АНИМИРАНОГ ФИЛМА
ФОКУС: СРБИЈА
Првих десет година Балканиме

Од 15. до 31. 10, Галерија
Отварање у среду 15. 10. у 19:00
ИЗЛОЖБА РАДОВА НАГРАЂЕНИХ АУТОРА СА XVII 
БИЈЕНАЛА СТУДЕНТСКЕ ГРАФИКЕ СРБИЈЕ
Излажу: Ива Калшан (ФЛУ Београд), Јелена 
Савић (ФИЛУМ Крагујевац) и Марија Гавриловић 
(ФИЛУМ Крагујевац)

На XVII Бијеналу студентске графике Србије, 
одржаном у Дому културе Студентски град у мају 
ове године, јавност је имала прилику да се упозна 
са радовима101 студента и постдипломца са 
уметничких академија из Београда, Новог Сада, 
Ниша, Крагујевца, Звечана, Новог Пазара и Сарајева 
(овогодишњи гости Бијенала). Том приликом 
додељенe су равноправне награде ауторима 
најбољих радова по мишљењу жирија. Групна 
изложба награђених аутора представља најновије 
радове три младе студенткиње и пружа увид у 
њихово различито стваралаштво.

Од 24.10. до 11.11,  Велика галерија 
Отварање у петак 24.10. у 19:00
МИГРАЦИЈЕ – МИСЛИ СУ НА ТАЊИРУ

Европска платформа за савремену скулптуру 
Sculpture – Network иницијатор је пројекта 
Наставници у пракси  који је окупио девет вајара 
из седам земаља из Европе, Израела и Уједињених 

Арапских Емирата који су са својим студентима 
радили самостално на задату тему Миграције – Мисли 
су на тањиру. Приступ у раду са студентима био је 
индивидуалан како по питању избора материјала, 
тако и по приступу теми и времену које су уметници 
и њихови студенти посветили овом задатку. Ова 
тема била је блиска студентима, без обзира да ли се 
идеја миграција схвата као добровољно кретање 
(ради студирања, посла, трговине) или као присилно 
кретање као последица рата. Циљ истраживања 
миграција је да се на уметнички начин анализира 
и објасни овај друштвени феномен. За уметничку 
анализу био је интересантан феномен brain drain - 
одлив мозгова (дефинисан било као одлазак младог 
становништва у иностранство ради стицања бољег 
образовања, било као одлазак висококвалификоване 
радне снаге ради боље плаћеног посла). Ова тема је 
посебно провокативна за студенте и младе уметнике 
јер се директно тиче њихових живота  и одлука које 
ће ускоро донети.

Невена Поповић je учествовала у овом пројекту 
као наставник – модератор  радећи са студентима 
Факултета уметности Звечан – Косовска Митровица, 
где је запослена као асистент на Вајарском одсеку. 
На изложби ће се представити сви учесници 
овог међународног пројекта. Студенти Факултета 
уметности Звечан – Косовска Митровица који 
учествују на изложби су:  Јелена Крстић, Тамара 
Осмајлић, Весна Секулић, Стефан Стевановић и Соња 
Цветковић.  

Изложбу је подржало Министартсво културе 
и информисања Републике Србије.

ликовни програм октобар 2014

Ива Калшан

Mиграције – мисли су на тањиру

Александар Јестровић или Јамесдин

улаз слободан
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Гост-уметник уметничке резиденције Цимер је 
реномирани уметник Александар Јестровић или 
Јамесдин, дипломирани сликар, из Београда, са 
тренутним пребивалиштем у Берлину где је на 
усавршавању у оквиру постдипломских студија Art 
in Context на УДК Универзитету. Добитник је више 
награда за свој уметнички рад. Излагао је на бројним 
домаћим и иностраним изложбама. http://jamesdin.
wordpress.com/

Пројекат Уметничке резиденције се 
реализује се у сарадњи са Студентским 
центром и подржан је од стране 
Министартсва културе и информисања

               Републике Србије.

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 до13:00
Аутор програма: Јелена Трајковић
Радионицу води: Биљана Стаменић
Информације на телефон: 011 2691 442

Понедељак 27. 10. у 19:00, Клуб Магистрала
ЦИКЛУС ПРЕДАВАЊА ИСТОРИЈА ПРИМЕЊЕНЕ 
УМЕТНОСТИ – АРХЕОЛОГИЈА СВАКОДНЕВНОГ 
ЖИВОТА
ОД ИСКОПИНЕ ДО ЗНАЧЕЊА
Предавач: Марко Алексић, магистар археологије и 
магистар студија културе

Истраживање материјалних трагова прошлости 
подразумева и бележење контекста у коме су они 
затечени. Услови налаза предмета или грађевине су 
кључни у тумачењу њихове намене и значења које 
су имали за људе који су их користили. Археолошко 
ископавање има за циљ да на различите начине 
документује контекст и оклности налаза чиме се 
стичу услови за њихово правилно тумачење.

 
Циклус предавања подржало Министартсво 
културе и информисања Републике Србије.

УМЕТНИЧКА РЕЗИДЕНЦИЈА ЦИМЕР

Пројекат уметничке резиденције Цимер замишљен 
је тако да угости једног уметника који ће живети 
у Судентском граду у периоду од 1. новембра до 
31. децембра. Уметник ће се наћи у улози цимера, 
живеће у студентској соби заједно са другим 
студентима, храниће се у мензи, дружити се и 
укључивати у свакодневне активности живота у 
Студентском граду. Уметнички радови произашли 
из овог искуства биће представљени на изложби у 
Дому културе Студентски у децембру. У току трајања 
резиденције биће организован пратећи програм.
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Четвртак 2.10. у 20:00, Клуб Магистрала
Представљање два романа АЛЕКСАНДЕРА ЛЕРНЕТ-
ХОЛЕНИЕ - Марс у овну и Стег у преводу Реље 
Дражића и у издању Футура публикације
Учествују: Владислава Гордић Петковић 
и Реља Дражић

Аутор 25 драма, 24 романа, бројних прича, песама, 
есеја, радио и ТВ драма и сценарија, Лернет–Холениа 
спада у најважније аустријске ауторе XX века. Рођен 
је у Бечу 1897, где је и умро 1976. Рањен као официр 
немачке армије у нападу на Пољску 1939, повлачи 
се из војске, кратко радећи у филмској индустрији 
Вермахта. Председник је Аустријског ПЕН центра од 
‘69 до ‘72, када даје оставку због доделе Нобелове 
награде Х. Белу. Политички конзервативизам донео 
му је непријатељство левичарске културне сцене 
шездесетих година и бацио га у запећак последњих 
година живота. Најважнија дела: Обе Сицилије, Барон 
Баге, Марс у овну, Стег, Један сан у црвеном, Гроф 
Луна...

Марс у овну, написан ‘41 и одмах забрањен, слика 
блицкриг на Пољску у светлу агресије, а главног 
јунака приказује далеко од примерне слике немачког 
официра. Стег припада врсти војног, официрског 
романа, чија се радња одвија највећим делом у 
Београду пред крај I св. рата. Наклоњен старом 
поретку, Холениа се руга послератном аустријском 
друштву и политици. Његов стил краси ноншалантна 
елеганција аристократе, а сјајна техника вођења 
радње зачињена је зрном фантастике.

Уторак 14.10. у 20:00, Клуб Магистрала
Представљање романа ДИВЉА ГУСКА Морија 
Огаија у преводу Данијеле Васић и у издању Танесија
Учествују: Кајоко Јамасаки, Далибор Кличковић, 
Хироши Јамасаки Вукелић, Симон Симоновић и 
Данијела Васић

књижевност октобар 2014

Александер Лернет - Холениа

Владислав Бајац

Миодраг Павловић

улаз слободан

Мори Огаи (1862–1922), један од највећих писаца 
модерне јапанске књижевности, у 19. години завршава 
медицину у Токију, затим студира у Немачкој. Његови 
преводи европских писаца приближавају светске 
токове јапанској публици. Прва новела Маихиме 
(Играчица) је из 1890. Међу делима из друге фазе, 
заснованим на личним искуствима, најпознатији је 
роман Ган (Дивља гуска, 1915). На Огаија је утицало 
ритуално самоубиство генерала Ногија Маресукеа 
1912, поводом смрти цара Меиђија. Тада пише прву у 
опусу прича с историјском позадином (рекиши шосецу), 
где су и Породица Абе, Газда Саншо и Такасе чамац. 
Поред Дивље гуске, на српски језик су преведене само 
две Огаијеве приче.

Радња Дивље гуске је смештена у Токио крајем 19. века, 
када је Јапан на друштвеној прекретници, у судару 
старог и новог, страног и домаћег. Кроз испреплетане 
животне приче Огаи слика Јапан у време промена, уз 
оштроумна запажања о стањима човековог духа. Поред 
приче о неоствареној љубави, детаљно је описана 
топографија Токија. 

Четвртак 16. 10. у 20:00, Клуб Магистрала
Наш гост – ВЛАДИСЛАВ БАЈАЦ
Учествују: Зоран Пауновић, Гојко Божовић 
и Владислав Бајац

Владислав Бајац: писац, песник, преводилац, новинар, 
издавач, рођен је у Београду ‘54. Добитник је бројних 
признања, од којих је последње државна награда Кине. 
Приче: Европа на леђима бика, Подметачи за снове, 
Геопоетичке басне. Романи: Књига о бамбусу, Друид из 
Синдидуна, Бекство од биографије, Живот у осам имена, 
Хамам Балканија... Одабрана дела В. Бајца објавио је 
Aрхипелаг. С енглеског језика преводио је песнике 
бит генерације, као и рок песнике. С Б. Ђоковићем 
приредио је антологију Најновија београдска прича. 
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Оснивач и директор издавачке куће Геопоетика. Члан 
српског ПЕН центра. 

Уторак 21.10. у 20:00, Клуб Магистрала
РТС Трезор у ДКСГ
МИОДРАГ ПАВЛОВИЋ (1928 – 2014)
Уводна реч: Душка Врховац Пантовић 

Песник, писац, есејиста, преводилац и антологичар, 
рођен у Новом Саду, завршио је медицину у Београду. 
Прва збирка, 87 песама, прекретница у модерној 
српској поезији, изашла је ‘52. Био је драматург у 
Народном позоришту, уредник Просвете и књижевних 
листова. Поезија му је објављена на свим европским 
језицима. Посебно je цењен у Немачкој, где је 
последњих година живео. Један je од академика који je 
потписаo Апел против рата, 1991.

МИОДРАГ ПАВЛОВИЋ - из серије Извесна питања. 
Учесници: Миодраг Павловић, Душка Врховац 
Пантовић, Рале Дамјановић. Сценариста, водитељ, 
уредник Душка Врховац Пантовић, сниматељ Миленко 
Јовановић, редитељ Никола Лоренцин
Произведено 1997; Редакција документарног програма, 
уредник Божидар Николић
Одбрана нашег града - инсерт из емисије Домовина 
у песмама; песму М. Павловића казује глумац Марко 
Николић. Уредник емисије Мирослав Караулац, 
редитељ Славољуб Стефановић Раваси. Премијерно 
1971, Редакција драмског програма, уредник Василије 
Поповић

Програм остварен у сарадњи са 
Радио телевизијом Србије

Четвртак 23.10. у 20:00, Клуб Магистрала
Представљање збирке прича ГАВРИЛОВ ПРИНЦИП, 
приредио Вуле Журић, у издању Лагуне
Учествују: Вуле Журић, Милош К. Илић, 
Игор Маројевић...

И док се историчари до данас нису усагласили 
да ли је Гаврило био херој или терориста, да ли је 
Млада Босна била војно-политичка организација, 
културни покрет или претеча панк бенда, да ли 
су атентат организовали Апис и Црна рука или су 
га прећутно омогућили Аустријанци, 14 домаћих 
писаца из Србије, Хрватске, Босне и Херцеговине, 
Канаде и САД прионуло је на посао чији је резултат 
пред нама. 

Уторак 28.10. у 20:00, Клуб Магистрала
Циклус Нова поезија, разговори
ЈЕРЕТИЧКИ ДАТИВ Бојана Савића Остојића
Учествују: Бојан Савић Остојић и Ненад Милошевић
Припрема и води: Бојан Марковић

Б. Савић Остојић, песник и преводилац, оснивач 
независних издања Књижуљак и један од уредника 
часописа Агон, објавио је књиге: Алеаториј (есеји), 
Стереорама (поема), Тропуће (песме), Стварање 
истине (поема). Јеретички датив, књига песама 
објављена ‘14 у Повељи, подстиче падежно питање, 
не само оно славно коме, чему, већ, какво и на који 
начин. Да ли је садржај ове заиста нове поезије 
довољно саблажњив да би се примио и усвојио и 
превише личан како би се прогласио за општи суд?

Пријаве за бесплатну НОВИНАРСКУ РАДИОНИЦУ,  
намењену студентима журналистике и онима који 
желе да овладају модерним техникама медијске 
комуникације, коју од новембра води новинарка и 
уредница АРТ канала, Марина Стефановић, 
на 26 91 442, 065 242 63 91. 
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7-11.10.2014. 
11. Европски фестивал анимираног филма 
БАЛКАНИМА

Уторак 14.10. у 20:00, Велика сала 
Премијера филма 
НИЈЕ ДОБАР, НИЈЕ ЛОШ, ЗАО
Сценарио и режија: Les Autres (Остали), 14 мин, 2014.

Овај филм настао је као плод комбинације 
вишемесечних пројекција француског Новог таласа 
и Светског првенства у фудбалу. У снимање које је 
трајало три дана се кренуло без икаквих амбиција 
и без иједног уложеног динара, а производ је у 
монтажи десетак пута превазишао очекивања сва 
три аутора заједно.

фотографија: Хајдук Никола, кореографија: Bob Fose 
костими: Милена Радић, шминка: Зоран Ђурковић 
монтажа: Les Autres, кастинг: Les Autres, 
избор музике: Les Autres
улоге: Марија Шевић, Никола Цакић, Мариа 
Кузмановић, Оливера Инђић, Стефан Костадиновић, 
Станислав Стојановић, Павле Ћосић, Драгана 
Николић, Зоран Ђурковић, Луна Костадиновић, 
Душка Рајковић, Емилија Андрејевић, Александра 
Белић, Јелена Ниџовић, Данило Лучић, Слободан 
Ивановић, Душан Вирц, Киа Киаи, Тихана Хамовић, 
Ксенија Пантелић, Марија Банковић, Никола Хајдук, 
Јелена Теодора, Уна Ћиу, Уги Вуги, Марко Милетић и 
други.

Субота 18.10. у 18:00, Велика сала 
ГОДИШЊА ПРОЈЕКЦИЈА ФИЛМСКЕ ШКОЛЕ 
КВАДРАТ

Годишња пројекција завршних радова Филмске 
школе Центра за визуелне комуникације КВАДРАТ 
представља најновије кратке игране филмове у 

оквиру два пројеката - ВЕЖБАЊЕ и САВРШЕН ПЛАН. 
Филмови су настали након првог и након другог 
степена школе.

Филмска школа Центра за визуелне комуникације 
КВАДРАТ развијала се кроз радионице играног и 
документарног током деведесетих година. У оквиру 
сада већ двадесетчетворогодишњег рада, од 1990. 
до данас, снимљено је преко шест стотина кратких 
филмова. Неки од њих били су изузетно успешни на 
домаћим и међународним фестивалима.

Среда 22.10. у 20:00, Мала сала 
Архив алтернативног филма 
Промоција књиге fi FENOMEN Петра Доситеја 
Аранђеловића

Рукопис књиге сажима целокупни стваралачки, 
пре свега монтажерски рад Петра Аранђеловића, 
у раздобљу 1962–2010. Као што би се могло 
и очекивати од искусног монтажера, књига је 
монтажно склопљена од низа фрагмената, од уласка 
у аматерске воде почетком шездесетих година, 
преко ангажмана у појединим филмским пројектима, 
до ауторовог рада унутар ТВ Београд.

Поред сведочења о ауторовом учешћу у појединим 
пројектима, књига обилује и описима тадашње 
стваралачке климе, натопљене политичким, 
идеолошким уплитањима. Притом, у складу са 
својим личним виђењем ствари, аутор износи и 
низ тешких и суморних судова који сигурно неће 
усрећити свакога. Али, то је судбина и драж оваквих, 
документарно-мемоарских књига.
Посебну вредност књиге чини велики број фотоса, 
визуелних докумената, од којих ће многи бити 
откриће чак и за оне који професионално прате ову 
делатност. Промоцију почиње пројекција инсерата 

Ремек дело

Robert Flaerti - Нунк са севера

Pearl Jam

афц октобар 2014

улаз слободан
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из значајних остварења Петра Аранђеловића, после 
које следе разговори о књизи у којима поред аутора 
учествују: Сава Трифковић, Милан Влајчић, Миша 
Новаковић, Андрија Димитријевић и Мирослав Бата 
Петровић.

Среда 29.10. у 20:00, Мала сала 
АЛТЕРНАТИВНИ БИОСКОП
ФИЛМ И ЉУДСКА ПОРОДИЦА: ИДИЛА

Циклус предавања ФИЛМ И ЉУДСКА ПОРОДИЦА 
разматраће истакнуте примере из историје 
документарног и играног филма који се баве темом 
људске породице, као антрополошке чињенице, 
цивилизацијске тековине и драгоцене драмске 
потке. Могућност реалистичног дочаравања ,,живих’’  
призора и фикционалног драмског збивања још у 
најранијем периоду историје филма подстакла је 
филмске ствараоце на бележење и рекреирање 
призора из породичног живота у духу грађанског, 
антрополошког или револуционарног погледа на 
свет: браћу Лимијер, Флаертија, Ајзенштајна...

Инфо
Европски фестивал Балканима ће у сарадњи са 
Градском општином Земун организовати Дан 
анимираног филма у Земуну, програм анимираних 
филмова за децу у свечаној сали општине Земун у 
Косовској бр. 9, 1. октобра у 11:00.

РАДИОНИЦА ФИЛМСКЕ РЕЖИЈЕ Академског 
филмског центра ДКСГ ће почети са радом 4. 
новембра од 19:00 у Студију 28.  Програм Радионице 
и више информација можете пронаћи на сајту ДКСГ у 
другој половини октобра. 
Можете се пријавити за учешће на Радионици преко 
и-мејл адресе afc-program@dksg.rs (ставити пуно име 
и презиме, годину рођења и контакт телефон). 

мићунов ћошак септембар 2014

Четвртак 2.10. у 20:00, Мала сала 
Рок портрети 
PEARL JAM
Говори Борис Динић, уз малу помоћ Мићуна Ристића

Године 1990. претопили су се Mother Love Bone и Bad 
Radio, а новонастали бенд Pearl Jam имао је прву 
свирку. У то време је већ постојала снажна сцена у 
Сијетлу (Soundgarden, Mudhoney, Alice in Chains…), 
онда је милионски тираж албума Нирване показао 
да се ради о нечем већем – о звуку генерације. 
Уследило је ремек дело Pearl Jam (Ten, 1991), и 
реч grunge је ушла у речнике. Током каријере дуге 
скоро четврт века група је остала доследна својим 
почетним начелима, а како доказује последњи 
албум (Lightning Bolt, 2014) и изненађујуће музички 
свежа. Ове јесени су Ведер, Амент, Госард, Мек Гиди 
и Камерон на продуженој турнеји по америчким 
градовима.

Уторак 21.10. у 20:00, Мала сала 
ЦЕНЗУРА И ОТПОРИ (у) ПОПУЛАРНОЈ МУЗИЦИ: 
ТРЕЋИ СВЕТ

У земљама развијене демократије цензура не 
постоји, па су забрањивање текстова, омота, 
сценских наступа и јавних иступа поп музичара 
преузимале различите организације, од црквених до 
удружења забринутих родитеља, од тајних служби 
до дитрибутерских компанија. У земљама Трећег 
света су и државни органи, без икаквих инхибиција, 
санкционисали оно што угрожава прокламоване 
друштвене вредности. Приче чији су протагонисти 
Bob Marley, Fela Kuti, Caetano Veloso, Plastic People of 
the Universe, Pussy Riot(…)додирују апсурдистичку 
поезију, комедију забране, драму и трагедију.
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ПАНОРАМА* 

Петак 3, субота 4, недеља 5. 10. у 19:00 и 21:00, 
Мала сала
ВАРВАРИ
р: Иван Икић
ул: Жељко Марковић, Ненад Петровић Флеш, Јасна 
Ђуричић
Србија, 2014, 87’

Филм Варвари је тинејџерска драма о одрастању 
у свету без перспективе, портрет једне младе 
генерације која стасава у друштву изгубљених 
вредности. Јунак приче Лука је младић на прагу 
пунолетства који, заједно са својим најбољим другом 
Флешом, води навијаче локалног друголигашког 
тима из предграђа...

Награде: Карлови Вари, Фестивал Европскиог филма 
Палић

Петак 17, субота 18, недеља 19. 10. у 19:00, Мала 
сала
КРАХ РАЗБИЈЕНОГ КРУГА
р:Фелиx Ван Гроенинген
ул: Веерле Баетенс, Јохан Хелденберг
Холандија, Белгија, 2012, 111’ 

Елиз и Дидије се заљубљују на први поглед, упркос 
бројним разликама. Он прича, она слуша. Он је 
романтични атеиста, она религиозни реалиста. Када 
им се ћерка озбиљно разболи, њихова љубав ће 
бити стављена на пробу.

Номинација за Оскара 2014 за најбољи страни филм

Петак 17, субота 18, недеља 19. 10. у 21:00, 
Мала сала
ЛАНЧ ПАКЕТ
р: Ритеш Батра
ул: Ирфан Кан, Навазуддин Сидики
Индија, 2013, 104’ 

Домаћица Ила, припадница средње класе, изнова 
покушава да зачини свој брак, овог пута путем 
кухиње. Она не зна да је посебни ручак који је 
припремила грешком дошао у руке несрећног 
чиновника Саајана, усамљеног човека који је пред 
пензијом. Заинтригирана недостатком реакције свог 
супруга, Ила следећег дана ставља малу поруку у 
кутију за ручак, у нади да ће сазнати шта се десило. 
Ово покреће размену низа порука у кутији за 
ручак између Саајана и Иле, а утеха од анонимног 
комуницирања са странцем ускоро прераста у 
неочекивано пријатељство. 

Петак 24, субота 25, недеља 26. 10. у 19:00, 
Мала сала
ЧАСОВИ ХАРМОНИЈЕ
р: Емир Баигазин
р: Тимур Аидарбеков, Аслан Анарбаyев, Мукхтар 
Анадасов, Анелyа Адилбекова, Беибитхан Муслимов
Казахстан, 2013, 111’

На лекарском прегледу, 13-годишњи Аслан је 
понижен наочиглед својих школских другова. Овај 
инцидент у њему изазива латентни поремећај 
личности. Мучен сумњом у себе, почиње да тежи ка 
чистоћи и савршенству, те постаје
опседнут покушајима да контролише све око 
себе. Аслан живи са баком на селу у Казахстану и 
та опсесивност га доводи у све компликованије 
ситуације. 

филм октобар 2014

Варвари

Ланч пакет

Рестарт

* цена улазнице 150 дин
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Петак 24, субота 25, недеља 26. 10. у 21:00, 
Мала сала
САТ РИСА
р: Серен Краг Јакобсен
ул: Софи Грабол, Серен Малинг
Данска, 2013, 100’

Свештеница Хелен заједно са затворском 
психолошкињом Лизбет покушава да спречи 
самоубиство ментално нестабилног младића 
који је након убиства старијег пара, завршио у 
установи за ментално оболеле. Младић је део 
једног експеримента који се спроводи у оваквим 
институцијама и његово стање напредује, али је још 
увек склон депресији. Протагонисткиње филма се у 
покушају да му помогну суочавају и са сопственим 
анимозитетом...

Уторак 14.10. у 20:00, Мала сала                        
ИНТЕРАКЦИЈА 2014.

Од 12. до 29. августа 2014, у Пожеги је одржан 
9. Међународни студентски филмски камп 
Интеракција 2014, током кога је 15 учесника, 
студената филмских академија, снимило три 
документарна филма у Пожеги и  Чачку, а на 
тему Портрет без оквира. Камп је реализован 
у организацији Независног филмског центра 
Филмарт, а уз подршку Министарства културе и 
информисања, Општине Пожега, Града Чачка и Ерсте 
банке.

ПЛЕЈ
р: Андреј Коленцик, Словачка
Живот је игра ... Желите ли да играте?

ОДВОЈЕН, 14’
р: Христо Томи, Индија

Током рата, много синова се шаље на фронт. 
Мајке остају чекајући их. Ово је њихова прича.

РАСПЕВАНЕ ПОЖЕЖАНКЕ
р: Лука Попадић

Јелица и њене другарице отворено разговарају 
о животу, смрту и свему између. Ово нису обичне 
хорске певачице у овом топлом, изненађујућем и 
помало уврнутом портрету о старости.

РЕСТАРТ
р: дејан Петровић
Србија, 2014, 43’

Након десетогодишње пасивности и самоизолације, 
сликар Дарко Бабић прихвата позив галерије 
у свом граду, да у њој излаже. Тиме започиње 
десетомесечни процес припремања изложбе, 
али и неизвесни период борбе са пасивношћу, 
навикама и сопственим ограничењима. 
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Четвртак 16. 10. у 20:00, Мала сала
СЛОВАЧКИ КРАТКИ ФИЛМ

Пројекат Словачки кратки филм је представљен 
од стране непрофитне организације Публикум у 
сарадњи са Словачком аудиовизуелним фондом. 
Циљ пројекта је да се представи савремени 
словачки кратки филм са фокусом на награде на 
краткометражним фестивалима у страним земљама. 
Пројекат је већ одржан у Пољској ( Варшава), Чешкој 
(Праг ) и Аустрији (Линц).

Уводно предавање:
др Јурај Ковалчик професор историје филма и 
драматургије на Факултету Масмедија комуникације 
на Универзитету Светог Кирила и Методија у 
Словачкој.

ПОСЛЕДЊИ АУТОБУС
Анимирани 
р: Мартин Снопек, Ивана Лаучикова, 2011, 15:00

Почетак је ловне сезоне. Животиње у шуми укрцају 
се у мали аутобус и побегну на сигурно. Када ловци 
зауставе аутобус у сред ноћи, његови путници 
откривају њихове праве природе у страху за своје 
животе.

ПРАШИНА И СЈАЈ
Анимирани 
р: Михаела Чопикова, 2011, 11:15
Прашина и сјај је први кратки анимирани филм 
од креативног дуа Михаела Чопикова и Вероника 
Обертова. Филм комбинује цртање руком и 
компјутерску анимацију . Филм је инспирисан Сан 
Франциском и његовим становницима, прашином и 
сјајем.

Прашина и сјај је једноставна прича о двоје људи из 
различитих средина који живе једни поред других 
али никада не комуницирају директно.
ИЗЛОЖБА
Кратки играни
р: Андреј Коленчик, 2013.

Филм  говори о малом музеју , где економски бум 
још није стигао . Изгледа као да је време стало у том 
националном музеју, који би требало да послужи као 
Словачки излог. Плишане играчке су прекривене 
прашином , а три радника раде који брину о 
огромној згради изгледају као да су сами музејски 
експонати.

филм октобар 2014

Последњи аутобус

Прашина и сјај

Изложба

улаз слободан



HOMO CIRIS
Доку-фикција
р: Јана Минарикова, 2013, 22’
Кратки филм о жељи да се буде риба.

КИНО СВЕТ
Документарни
р: Марек Јаничик, 2013, 28’

У 2012. је било 132 биоскопа у Словачкој. 23 су имали 
дрвена седишта. Више од 50% је нестало те године. 
Биоскоп Освета у Оцови у Словачкој је један од 
последњих. Радио је од 1949-2012. Ондреј Хронциак, 
протагониста овог документарца радио је у њему од 
1972...
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Козаци на гозби

Криза европске уније

Вашингтерна и Срби

улаз слободан

Среда 1. 10. у 19:00, Клуб Магистрала
Историјске теме
ПРВА ШТАМПАРИЈА У РУСИЈИ - ПЕЧАТЊА
Појава штампе у Русији и источним 
словенским земљама
Говори и приказује Ђорђе Траживук

До 16. века у Русији су се књиге преписивале 
по манастирима. Цар Иван Грозни је изградио 
штампарију у Москви, довео словенске словослагаче 
и остале штампаре из Шведске. Тако је започело 
штампање црквених и световних књига у Русији. 
Зграда у којој су штампане прве књиге у Москви 
звала се Печатња. Црквени преписивачи су били 
све незадовољни појавом штампарија, израживали 
су отпор и ступали у штрајкове. Процес другачије 
производе књига се, међутим, незаустављиво ширио. 

Понедељак 6. 10. у 19:00, Мала сала
Међународне теме
КУБА ДАНАС
Учествују: амбасадорка Кубе у Србији  Адела Мајра 
Руис Гарсија ,Борис Братина, Драгослава Копривица, 
Вишња Братина 
Преводилац: Снежана Фимић
Документарни филм о Куби (на енглеском)

Куба је питорескна Србији пријатељска острвска 
земља Средње Америке у близини, како се показало  
моћног и заинтересованог суседа Сједињених 
Америчких Држава. Социјалистичка Куба води 
самосталну спољну политику у ослонцу власте 
вредности и декларисане интересе. Већини људи 
Куба је позната по неколико стварно и симболично 
значајних производа у какве спадају шећерна трска, 
кубански рум, цигаре, музика, плесови попут салсе .

Понедељак 13. 10. у 19:00, Мала сала
(Трибина у поновљеном термину)
Психолошке теме
ЕГО И АРХЕТИП 
Разговор о књизи Едварда Единџера
Говоре: Бојан Јовановић, Велимир Поповић, Звонко 
Костић и други

Среда 15. 10. у 19:00, Клуб Магистрала
Алтернативна знања
ДОК МИСЛИ СТВАРАЈУ КОСМОС
Друго допуњено издање
Говори Светозар Радишић

Прва ауторова књига у делу опуса о моћи мисли. 
На шта све утичу мисли и шта све утиче на мисли? 
Енергијска и мисаона умреженост људи, нова 
парадигма разумевања света, која би ускоро могла 
да се примени у многим научним областима. 

Понедељак 20. 10. у 19:00, Мала сала
Историјске теме
ОСЛОБОЂЕЊЕ БЕОГРАДА
Београдска операција октобра 1944. године - седам 
деценија од ослобађања Београда од немачког 
окупатора
Говоре: Јован Радовановић борац Друге пролетерске 
дивизије и Гојко Миљанић војни историчар

Међу све бројнијим датумима из прошлости којих се 
сећамо су и они који су обележавали време Другог 
светског рата. У култури сећања коју је произвела 
транзиција из памћења су донекле потиснути 
догађаји који су означавали ослобођење 
од немачког окупатора и њихових осовинских 
савезника.  Одатле и ослобађање Београда октобра 
1944. представља незаборавни час у коме је Београд 
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град ослобођен удруженим снагама српских и 
југословенских партизана и совјетских бораца јужног 
украјинског фронта.

Среда 22. 10. у 19:00, Клуб Магистрала
Европологија
КРИЗА ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ
Оквири, домети, трендови
Представљане зборника Института за европске 
студије
Говоре приређивачи Александар Гајић, Милан 
Игрутиновић и Горан Николић

Током година које су остале за нама могли смо бити 
сведоци сложених друштвених процеса на тлу 
Европске уније, њихових политичких импликација 
како у унутрашњој сфери тако и у односу на свет 
изван Уније. Кључна реч ових процеса је свакако 
„криза“. Она је постала свакодневна, било да 
је осликавала економске тешкоће и природу 
политиччких односа, или шире друштвене феномене. 
Тако смо, чини се, дошли у ситуацију да реч „криза“ 
доминира нашим речником, понекад и без јасне 
представе на шта се она заправо односи када је реч 
о Европској унији.

Четвртак 23. 10. у 19:00, Мала сала
Европологија
ПОЛИТИКА ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ ПРЕМА ИСТОЧНОМ 
И ЈУЖНОМ МЕДИТЕРАНУ
Размеђа европске спољне политике
Говори Слбодан Јанковић

Политика према суседима битна је за сваку земљу 
и наддржавни савез, па тиме и за ЕУ. Аутор се бави 
односима са источним и јужним Медитераном, те 
испитивањем домета политике Уније у том делу 
света. 

Понедељак 27. 10. у 19:00, Мала сала
Мозаик геополитике
ВАШИНГТЕРНА И СРБИ
Од Труманових јаја до Клинтоновог осиромашеног 
уранијума
Представљане књиге Зорана Петровића Пироћанца
Говоре: Александар Петровић, Милош Кнежевић и 
аутор

Водећи амерички стратези су почетком деведесетих 
година поставили спољнополитичке приоритете 
ради којих ће САД ризиковати улазак у рат. Један од 
њих је осујећење реимперијализовања Русије, што се 
састоји у потискивању њених интереса из Украјине 
и неутралисању руског утицаја на Блиском истоку, 
региону Црног мора и на Балкану. 

Среда 29. 10. у 19:00, Клуб Магистрала
Стогодишњица Првог светског рата
НЕОБЈАВЉЕНИ ТЕКСТОВИ АРЧИБАЛАДА РАЈСА
У уздању Геополитике
Говоре: Живко Марковић, Милан Старчевић, Јован 
Марковић, Владимир Спичановић и Слободан Ерић

Арчибалд Рајс је у свести српског народа народа 
утиснут као искрени пријатељ Србије и Срба који 
се, када год је могао и колико год је могао залагао 
за заштиту српских интереса. Оно што је у вези са 
Рајсовом личношћу мање познато је његова научна 
биографија у којој се овај филантроп и српски 
пријатељ указује у лику врсног научника из домена 
кривичног права, криминологије и криминалистике. 
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Препоручујемо за читање
Цегер пун љубави / Миодраг Матицки . – Београд : 
Чигоја штампа, 2013. 

„ У интими пијаца, на којима и непознати људи 
остварују блиске контакте, на којима се, често, 
осећамо попут верника у цркви за време недељне 
литургије, љубав просине међу људима као највиши 
вид људскости. Приче о томе нашле су се у пишчевом 
цегеру заједно са купљеним и пажљиво сложеним 
бакалуком. Из тог цегера извађене, оне на нов и 
неуобичајено искрен и присан начин говоре 
о љубави.“ 
са корица књиге  

ШКОЛА КИНЕСКОГ ЈЕЗИКА
Предавач : Марина Поп - Ценић
Од новембра Дом културе прима нове полазнике 
школе кинеског језика.
Школа је бесплатна, број полазника је ограничен, могу 
се пријавити искључиво редовни студенти основних 
студија.  Не могу се пријавити постдипломци и 
запослени. Заинтересовани могу послати своје 
податке на  e-mail biblioteka@dksg.rs (послати име 
презиме, контакт телефон и e-mail, факултет, број 
индекса). Полазници ће накнадно бити обавештени о 
тачном датуму почетка школе.

Школа кинеског језика остварена у 

оквиру пројекта Прозор Шангаја

Шангај

1.10 – 31.10. Хол Библиотеке 
ВЕЧИТИ ДАН СЕВЕРНОГ ЛЕТА – ремек-дела 
скандинавске књижевности
изложба књига
аутор: Растко Марковић    

Једна од најбољих и свакако најживљих европских 
књижевности је скандинавска књижевност. Иако 
овенчана многим Нобеловим наградама, нама је још 
увек недовољно позната. Избор који је пред вама је 
само делић скандинавског књижевног блага. 
   
Прозор Шангаја 
Среда 22. 10. 19:00, Велика галерија
Свечано отварање изложбе фотографија 
A CITY’S PURSUITS AND DREAMS – WORLD CITIES 
DAY AND THE WXPO 2010 SHANGHAI CHINA

Изложба  говори о Шангају, једном од највећих 
и, истовремено, једном од најмодернијих и 
најразвијених градова у свету, а посвећена је 
Светском дану градова (31.октобар). Изложбу 
ће отворити др Wu Jianzhong (др Ву Ђиенџонг), 
генерални директор Института за научно-техничке 
информације Шангаја / Библиотека Шангаја и 
генерални директор пројекта Прозор Шангаја.
После отварања изложбе биће приређен програм 
у коме учествују чланови Друштва Далеки исток и 
полазници Школе кинеског језика и културе. 
Програмом се обележава 5 година сарадње Друштва 
Далеки исток (које ове године слави 25 година) и 
ДКСГ, у оквиру које су реализовани бројни културно-
образовни програми и дешавања. 

 библиотека октобар 2014

улаз слободан
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   8 Сре

   2 Чeт

  9 Чeт

   3 Пeт

  10 Пeт

   4 Суб

   5 Нед

   6 Пон

   1 Сре

   7 Уто

Изложба књига, ВЕЧИТИ ДАН СЕВЕРНОГ ЛЕТА – РЕМЕК-ДЕЛА СКАНДИНАВСКЕ КЊИЖЕВНОСТИ, Хол Библиотеке
Форум, ПРВА ШТАМПАРИЈА У РУСИЈИ – ПЕЧАТЊА, Клуб Магистрала
Концерт, ELVIS JR. KURTOVICH, Велика сала
Мићунов ћошак, Рок портрети, PEARL JAM, Мала сала       
Књижевни програм, МАРС У ОВНУ и СТЕГ Александера Лернет-Холение, Клуб Магистрала   
Филм, ВАРВАРИ, Мала сала
Филм, ВАРВАРИ, Мала сала
Филм, ВАРВАРИ, Мала сала
Форум, КУБА ДАНАС, Мала сала
БАЛКАНИМА, КАРТУН ДОР 2014/ Европска награда за најбољи кратки анимирани филм , Мала сала
БАЛКАНИМА, ФОКУС: СРБИЈА, Велика галерија, Галерија
БАЛКАНИМА, СВЕЧАНО ОТВАРАЊЕ 11. ЕВРОПСКОГ ФЕСТИВАЛА АНИМИРАНОГ ФИЛМА БАЛКАНИМА 2014, Велика сала
БАЛКАНИМА, ТАКМИЧАРСКИ ПРОГРАМ 1, Велика сала
БАЛКАНИМА, КОКТЕЛ, Доњи хол Велике сале
БАЛКАНИМА, РАЗГОВОР СА АУТОРИМА, Клуб Магистрала
БАЛКАНИМА, РАДИОНИЦА МУЗИКE И АНИМАЦИЈE, Студио 27
БАЛКАНИМА, ПАНОРАМА ЕВРОПСКОГ ФИЛМА 1, Мала сала
БАЛКАНИМА, ПРЕДСТАВЉАЊЕ АУТОРА И ЧЛАНА ЖИРИЈА: ШПЕЛА ЧАДЕЖ, Мала сала
БАЛКАНИМА, СТУДЕНТСКИ ТАКМИЧАРСКИ ПРОГРАМ 1, Велика сала
БАЛКАНИМА, ТАКМИЧАРСКИ ПРОГРАМ 2, Велика сала
БАЛКАНИМА, РАЗГОВОР СА АУТОРИМА, Клуб Магистрала
БАЛКАНИМА, РАДИОНИЦА МУЗИКE И АНИМАЦИЈE, Студио 27
БАЛКАНИМА, ПАНОРАМА БАЛКАНСКОГ ФИЛМА, Мала сала
БАЛКАНИМА, ПРЕДСТАВЉАЊЕ АУТОРА И ЧЛАНА ЖИРИЈА: МАРКО МЕШТРОВИЋ, Мала сала
БАЛКАНИМА, СТУДЕНТСКИ ТАКМИЧАРСКИ ПРОГРАМ 2, Велика сала
БАЛКАНИМА, ТАКМИЧАРСКИ ПРОГРАМ 3, Велика сала
БАЛКАНИМА, РАЗГОВОР СА АУТОРИМА, Клуб Магистрала
БАЛКАНИМА, РАДИОНИЦА МУЗИКE И АНИМАЦИЈE, Студио 27
БАЛКАНИМА, ПАНОРАМА ЕВРОПСКОГ ФИЛМА 2, Мала сала
БАЛКАНИМА, АНИМАЦИОНИ 3, ИТАЛИЈАНСКА САВРЕМЕНА АУТОРСКА АНИМАЦИЈА, Мала сала
БАЛКАНИМА, СТУДЕНТСКИ ТАКМИЧАРСКИ ПРОГРАМ 3, Велика сала
БАЛКАНИМА, ТАКМИЧАРСКИ ПРОГРАМ 4, Велика сала
БАЛКАНИМА, РАЗГОВОР СА АУТОРИМА, Клуб Магистрала
БАЛКАНИМА, РАДИОНИЦА МУЗИКE И АНИМАЦИЈE, Студио 27
БАЛКАНИМА, ДЕЧЈИ ПРОГРАМ, Мала сала
БАЛКАНИМА, ПРОМОЦИЈА КЊИГЕ: УМЕТНОСТ ПРЕТЕРИВАЊА МИЛЕН АЛЕМПИЈЕВИЋ, Мала сала
БАЛКАНИМА, МАСТЕР КЛАС: АНИМИРАНИ ЗВУЧНИ ПЕЈЗАЖ, Мала сала
БАЛКАНИМА, СТУДЕНТСКИ ТАКМИЧАРСКИ ПРОГРАМ 4, Мала сала
БАЛКАНИМА, Свечано затварање 11. Европског фестивала анимираног филма БАЛКАНИМА 2014, Велика сала
БАЛКАНИМА, КОКТЕЛ, Доњи хол Велике сале
Форум, ЕГО И АРХЕТИП Едварда Единџера, Мала сала
Књижевни програм, ДИВЉА ГУСКА Морија Огаија, Клуб Магистрала
АФЦ, Премијера филма, НИЈЕ ДОБАР, НИЈЕ ЛОШ, ЗАО, Велика сала
Филм, ИНТЕРАКЦИЈА 2014, Мала сала
Форум, ДОК МИСЛИ СТВАРАЈУ КОСМОС Светозара Радишића, Клуб Магистрала
Изложба/Отварање, ИЗЛОЖБА РАДОВА НАГРАЂЕНИХ АУТОРА СА XVII БИЈЕНАЛА СТУДЕНТСКЕ ГРАФИКЕ СРБИЈЕ, Галерија
Позориште, МЕСЕЦ У ПЛАМЕНУ, Велика сала
Филм, СЛОВАЧКИ КРАТКИ ФИЛМ, Мала сала
Књижевни програм, Наш гост – ВЛАДИСЛАВ БАЈАЦ, Клуб Магистрала

31.10.
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Филм, КРАХ РАЗБИЈЕНОГ КРУГА, Мала сала
Концерт, ВИКТОРИЈА ПАВЛИЦА – Сопран и гости, Велика сала
Филм, ЛАНЧ ПАКЕТ, Мала сала
АФЦ, ГОДИШЊА ПРОЈЕКЦИЈА ФИЛМСКЕ ШКОЛЕ КВАДРАТ, Велика сала
Филм, КРАХ РАЗБИЈЕНОГ КРУГА, Мала сала
Филм, ЛАНЧ ПАКЕТ, Мала сала
Филм, КРАХ РАЗБИЈЕНОГ КРУГА, Мала сала
Филм, ЛАНЧ ПАКЕТ, Мала сала
Форум, ОСЛОБОЂЕЊЕ БЕОГРАДА, Мала сала
Концерт, ON TOUR, Велика сала
Мићунов ћошак, ЦЕНЗУРА И ОТПОРИ (у) ПОПУЛАРНОЈ МУЗИЦИ: ТРЕЋИ СВЕТ, Мала сала
Књижевни програм, РТС Трезор у ДКСГ – МИОДРАГ ПАВЛОВИЋ, Клуб Магистрала          
Библиотека/Изложба, A City’s Pursuits and Dreams – WORLD CITIES DAY AND THE WXPO 2010 SHANGHAI CHINA, Велика галерија
Форум, Зборник Института за европске студије, КРИЗА ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ, Клуб Магистрала
АФЦ, Промоција књиге fi FENOMEN Петра Доситеја Аранђеловића, Мала сала
Форум, ПОЛИТИКА ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ ПРЕМА ИСТОЧНОМ И ЈУЖНОМ МЕДИТЕРАНУ, Мала сала
Позориште, URBAN BUTOH TIMELINES, Велика сала
Књижевни програм, Збирка прича, ГАВРИЛОВ ПРИНЦИП, Клуб Магистрала
Изложба/Отварање, МИГРАЦИЈЕ – МИСЛИ СУ НА ТАЊИРУ, Велика галерија                              
 Филм, ЧАСОВИ ХАРМОНИЈЕ, Мала сала                                         
Позориште, САН ЛЕТЊЕ НОЋИ, Велика сала                                       
Филм, САТ РИСА, Мала сала
Филм, ЧАСОВИ ХАРМОНИЈЕ, Мала сала
Филм, САТ РИСА, Мала сала
Филм, ЧАСОВИ ХАРМОНИЈЕ, Мала сала
Филм, САТ РИСА, Мала сала
Форум, ВАШИНГТЕРНА И СРБИ Зорана Петровића пироћанца., Мала сала
Ликовни програм, Aрхеологија свакодневног живота, ОД ИСКОПИНЕ ДО ЗНАЧЕЊА, Клуб Магистрала
Концерт, ПУТНИК У ТРАМВАЈУ, Велика сала
Позориште, МАЛИ БРАЧНИ ЗЛОЧИНИ, Велика сала
Књижевни програм, Нова поезија, разговори, ЈЕРЕТИЧКИ ДАТИВ Бојана Савића Остојића, Клуб Магистрала                              
Форум, НЕОБЈАВЉЕНИ ТЕКСТОВИ АРЧИБАЛАДА РАЈСА, Клуб Магистрала                                        
АФЦ, ФИЛМ И ЉУДСКА ПОРОДИЦА: ИДИЛА, Мала сала
Концерт, АЗИЛ 5, Велика сала

Радионица савременог плеса НОВИ СТУДИО, Студио 26
Перкусионистичка радионица РИТАМ СТУДЕНТСКОГ ГРАДА, Студио 26
Креативна радионица ХОР СТУДЕЊАК, Студио 26
Радионица студија глуме ЧЕТВРТИ ЗИД, Велика сала
ЛИКОВНА КРЕАТИВНА РАДИОНИЦА ЗА МЛАЂИ УЗРАСТ, Дољи хол Велике сале
Креативна радионица глуме ТАЛИЈА, Мала сала
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  21 Уто

  28 Уто

  17 Пeт
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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

Катарина Нина Антанасијевић
уредник музичког програма
тел. 31 91 108
muzika@dksg.rs

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

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

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

Мара Прохаска Марковић
односи са јавношћу ДКСГ
тел. 26 96 439
info@dksg.rs 

Марија Радосављевић
организатор ДКСГ
тел. 26 91 442
organizator@dksg.rs 

Милан Милосављевић
организатор Академског филмског центра
tел. 26 91 442
alternative@dksg.rs 

Водич кроз месечни програм 
Дома 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: директор и главни 
и одговорни уредник Миодраг Милошевић
Уредник публикације Мара Прохаска Марковић
Дизајн и припрема Анна Киш Живковић 
dizajn@dksg.rs
Штампа  Klik commerce, Првомајска 4, Земун
Тираж 2500 примерака 

CIP -  Каталогизација у публикацији
Народна библиотека Србије, Београд
050.8/.9
       ПРОГРАМ / ДКСГ : водич кроз месечни
програм Дома културе “Студентски град” ;
главни и одговорни уредник Миодраг Милошевић.
- 2004-    . - Нови Београд : Дом културе
“Студентски град”, 2004- (Земун : Klikcommerce). - 20 cm
Месечно
ISSN 1451-7272 = Program - Dom kulture
“Studentski grad”
COBISS.SR-ID 112355084

Публикација је бесплатна

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

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
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