
Програм Дома културе Студентски град
октобар 2016.



Пријавите се на имејл 
ana.todorovic@dksg.rs и дођите на 
промотивне и бесплатне радионице!

Субота, 15. октобар у 18.00, Студио 26, 
час ирског плеса који воде инструктори 
школе Erin’s Fiddle. Како овај плес изводе 
старији полазници ове школе имаћете прилику 
да видите у уторак 11. октобра на Летњој сцени 
ДКСГ у 18.00.

Среда, 19. октобар у 19.00, Сала на спрату, 
бесплатан час конверзације на енглеском 
који води дипл. проф. енглеског језика и 
књижевности Јелена Николић. Радионица 
је намењена студентима који се већ служе 
енглеским језиком али им је потребно да 
усаврше усмено изражавање и стекну слободу 
и самопоуздање у говору али и писмену 
комуникацију – како пословну тако и приватну.

Среда, 19. октобар у 18.00, Студиo 26, 
бесплатан час савременог плеса – регетона 
који води инструкторка плеса и балета са 
Кубе Лислеинис Меса Риверо. Заплешите са 
нама у неодољивом ритму Јамајке, Тринидада, 
Порторика, салсе, бомбе, хипхопа...

Четвртак, 20. октобар у 21.00, Сала на спрату, 
радионица креативног читања и критичког 
писања коју води Нађа Бобичић. Тема 
првог састанка биће роман „Моја генијална 
пријатељица“ Елене Феранте.  Научите да 
пишете у различитим жанровима, од краће 
медијске књижевне критике до дужих есеја. 

Субота, 22. октобар у 18.00, Доњи хол, 
једнодневна радионица стиро штампе. 
Понесите мајицу, платнени цегер или други 
комад памучне одеће на коме ћете одштампати 
своју креацију. Радионицу води  Срђан 
Плавшић, дипломирани графички дизајнер 
и наставник практичне наставе у средњој 
уметничкој школи Техноарт Београд. 

Понедељак, 24. oктобар у 18.00, 
Клуб књижара Магистрала, 
радионица Реч и слика на интернету, 
коју води професорка српског језика и 
књижевности Данијела Јанковић.  Значај блога, 
мотивација за писање блога о књижевности и 
другим темама, креирање свог блога.  Приказ 
књижевног проблема преко слике, исказивање 
одређене књижевне проблематике сликом 
(Инстаграм, Пинтерест).

Уторак, 25. октобар и  петак 28. октобар у 
20.00, Студио 26, бесплатан час хата јоге 
који води професорка физичке културе, 
инструкторка јоге Гордана Крстић. Хата јога 
су вежбе истезања и дисања погодне за 
почетнике у овој дисциплини. Све што вам 
треба су простирке на којима ћете вежбати.

Субота, 29. октобар у 18.0, Сала на 
спрату, бесплатан час хеклања који води 
историчарка уметности Маша Марић. Научите 
основе хеклања и направите свој, јединствени 
шал за само један дан. Претходно искуство 
није потребно.
 

НОВЕМБАР
Пријавите се током октобра на имејл 
ana.todorovic@dksg.rs

Уторак, 1. новембар у 18.00, Сала на спрату, 
радионица филмске критике Артикулација, 
коју воде филмски критичари Горан 
Радовановић и Горан Терзић. Циљ радионице 
је да кроз интерактивни метод гледања филма, 
полазници развију способност артикулације 
мишљења и литерарног обликовања у форми 
анализе филма, критике и есеја. По завршетку 
процеса биће објављен зборник најбољих 
текстова у издању ДКСГ.

Од новембра креће и архитектонска 
радионица Честице лутања са циљем да 
се пробуди свест о простору и креативно 
размишљање код полазника. На радионици 
ће се истраживати простор Студентског 
града, креирати просторне инсталације и 
места окупљања. Радионицу води архитекта 
Николина Јанковић.

Током октобра пријавите се за АРГХ 
радионицу креативног писања за студенте 
у ДКСГ коју ће од новембра водити Ана 
Марија Грбић.  Писање поезије, прозе, 
драмских текстова и критике, дискусија о 
радовима и разговори с гостима из света 
књижевности, позоришта и филма. Пријаве у 
виду краће биографије, две песме или кратког 
прозног рада до 1500 карактера послати на  
anamarijagrbic@gmx.com. 

Дом културе Студентски град од ОКТОБРА 
креће са новим радионицама

2 издвајамо из програма 
октобар 2016.
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Годишња изложба ликовног студија за млађи узраст

Представљање књиге МОНОПОЛ НА ИСТИНУ Радине ВучетићФестивал НОВО  ДОБА

ФЕСТИВАЛ НЕАФИРМИСАНИХ БЕНДОВА

Изложба графичке колоније младих
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Понедељак, 10. октобар, 20.00, Велика сала
ПЈЕВАЧКА ДРУЖИНА СВЕТЛАНЕ СПАЈИЋ

Пјевачка дружина Светлане Спајић је a cappela 
подухват. Репертоар обухвата најразличитије 
традиционалне сеоске напеве, од личке орзалице 
и заборављене босанско-крајишке потресалице, 
преко херцеговачке ганге, златиборске кајде, 
подрињске сјецкавице и канталице до нежних 
старинских балада из Тимочке Крајине и умилног 
косовског певања уз кавал подно Шар-планине. 
Пјевачка дружина Светлане Спајић наново открива 
неочекивана сазвучја и заборављена наречја, са већ 
препознатљивим сценским наступом.
Овај вокални састав чије чланице су Миња Николић, 
Драгана Томић, Зорана Бантић, Јована Лукић и 
Сузана Арсић, под сигурним вођством  Светлане 
Спајић  светску репутацију почиње да стиче већ од 
самог оснивања, 2009.“

музика 
октобар 2016.

Уторак, 18. октобар, 20.00, 
Велика сала
REAL PJANO TRIO

Бенд Real Pjano Trio је заправо 
петорка, настала 2003. године. 
Свирају ауторску музику, 
названу и новобеоградским 
шансонама и то кроз неколико 
стилова. Током двочасовног 
наступа водиће вас кроз 
танго звуке, заводљиве 
салса ритмове, заборављене 
шансоне од којих стаје срце, а 
тело почиње да живи и плеше. 
Спајају барску музику, џез, 
танго, латино ритмове и реге у 
једну сасвим нову фузију, коју 
ћете засигурно обожавати. 
Састав је под вођством аутора, 

певача и композитора Владимира Пјановића. 
Њихова последња песма, Граница, која се бави 
актуелном темом - мигрантима, побрала је 
велике симпатије.
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Бесплатне улазнице за концерте можете подићи два дана раније на портирници

Среда, 26. октобар, 20.00, Велика сала
VROOOM

Препознатљив електро-рок звук групе Vrooom 
поново ће раздрмати Студењак. Састав иза себе има 
пет албума. Сва издања побрала су одличне критике, 
а нумере су достигле сам врх свих значајнијих 
топ-листа у Србији и региону. Након више од две 
године, током којих су свирали искључиво као део 
представе Догвил, група Vrooom у ДКСГ-у наступа 
самостално. Уз глумце Догвила, са којима ће извести 
део музике из овог изузетно успешног пројекта, 
саставу ће се на бини после дуже паузе прикључити 
и певачица Вања Вукотић. Концертом у ДКСГ Vrooom 
започиње рад на новој мултимедијалној представи 
Нација.

Недеља, 23. октобар, 20.00, Велика галерија
ШПАНСКИ ДУО

Шпански дуо чине песник Хесус Перес Ромеро 
и гитариста Самуел Гутијерез Ортега. Перес 
Ромеро наступа као особени извођач фламенка. На 
наступима углавном изводи своје песме, љубавне 
или са снажном социјалном нотом. Ортега је 
гитариста из Севиље, специјализован за извођење 
фламенка. У ДКСГ наступају поводом 80 година од 
почетка Шпанског грађанског рата и оснивања 
Интернационалних бригада.

ПЕРКУСИОНИСТИЧКА РАДИОНИЦА
РИТАМ СТУДЕНТСКОГ ГРАДА
Уторком у 19.00, Студио 26

КРЕАТИВНА РАДИОНИЦА „ХОР СТУДЕЊАК“
Четвртком у 19.30, Студио 26

VROOOM
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Понедeљак, 17. октобар, 20.00, Велика сала
Хенрик Ибзен
РОСМЕРСХОЛМ*
Ехо анимато, Културмобил, Београдско 
драмско позориште, ДКСГ

Играју: Јован Белобрковић, Милица Стефановић, 
Иван Ђорђевић, Бојан Жировић, Небојша 
Ђорђевић, Андријана Бекана Оливерић
Редитељски тим: Ана Константиновић, Иван 
Балетић

Четвртак, 20. октобар, 20.00, Велика сала
Теодора Ристовски
ИЗУЈ СЕ*
Лудум лудум трупа & Београдско драмско 
позориште

Играју: Теодора Ристовски, Милош Јаџић, Павле 
Јеринић, Бојана Грабовац, Слободан Алексић
Балет: Нина Здравковић, Сунчица Симић
Режија: Петар Ристовски

Шта ће бити са публиком, због које ја постојим?
Инспирисано комадом Краљ умире Ежена Јонеска

Мотив смрти се у комаду Изуј се приказује кроз 
свет уметника у позоришту. Са једне стране, смрт 
се изједначава са недостатком прилика и простора 
за младе уметнике и њихово стваралаштво и 
креативни израз, а са друге стране са одласком у 
пензију великог уметника кога управо рад одржава 
у животу и даје му смисао. На духовит начин, овај 
комад се игра са чињеницама о незапослености 
и недостатку прилике за доказивање. Изуј се 
представља нови жанровски правац, чију целину 
сачињава више добро познатих жанрова, као 
што су: надреализам, трагедија, комедија, апсурд 
и музичко позориште. Стога овај комад можемо 
назвати зачетником новог позоришног правца – 
апсурдног надреализма са елементима музичког 
позоришта.

Петак, 21. октобар, 20.00, Велика сала
Бранислав Нушић
КЊИГА ДРУГА*
Народно позориште у Београду

Играју: Нела Михаиловић, Златија Ивановић, Марија 
Бергам, Душан Матејић, Срђан Карановић, Гoјко 
Балетић, Бојан Кривокапић, Андреја Маричић, 
Данијела Угреновић, Предраг Милетић, Душан 
Стојановић
Режија: Анђелка Николић

На почетку комада један мушкарац изјави, у соби 
пуној људи, да ће убити једну жену. На крају се то и 
догоди. Оно што се дешава између је неспречавање 
тог чина. Ни будући убица, ни будућа жртва, ни 
сведоци најаве убиства, нити они који присуствују 
прогресији насиља, не ураде ништа да то спрече...

* цена улазнице 200 дин

позориште 
октобар 2016.

ИЗУЈ СЕ

КЊИГА ДРУГА
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Уторак, 25. октобар, 20.00, Велика сала
Жан Клод Дано
РУЧНИ РАД*
Установа културе Вук Стефановић Караџић
Путујуће позориште XXI века или Ручни рад
Милана Нешковића и три даме
Играју: Дара Џокић, Исидора Минић, Бранка Шелић
Режија: Милан Нешковић

Три сјајне глумице, Дара Џокић, Бранка Шелић 
и Исидора Минић, после дужег времена на 
београдској сцени изводе веома успешну женску 
комичну представу, у којој публика заиста ужива. 
Једна клупа, кишобран, новине, пар торби, ефектна 
костимографија, светло, музика и сценски покрет, 
били су више него довољни да Милан Нешковић 
ефектно изрежира представу. Непретенциозно, 

позитивно и духовито. 

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

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

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

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

РУЧНИ РАД
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4-8. октобар, Велика галерија и Галерија
ИЗЛОЖБЕ У ОКВИРУ БАЛКАНИМЕ, 13. ЕВРОПСКОГ 
ФЕСТИВАЛА АНИМИРАНОГ ФИЛМА

13-31. октобар, Галерија
Отварање: Четвртак, 13. октобар, 19.00
ИЗЛОЖБА РАДОВА НАГРАЂЕНИХ АУТОРА СА XVIII 
БИЈЕНАЛА СТУДЕНТСКЕ ГРАФИКЕ СРБИЈЕ

Аутори: Дејана Ђурђевић (ФЛУ Београд), Иван 
Перак (АУ Нови Сад), Лука Стоисављевић (ФИЛУМ 
Крагујевац) и Беата Хектова (Beata Hechtova, 
Академија примењених уметности, Беч)

На XVIII Бијеналу студентске графике Србије, 
одржаном у ДКСГ у мају ове године, јавност је имала 
прилике да се упозна са радовима 117 студената и 
постдипломца са уметничких академија из Београда, 
Новог Сада, Ниша, Крагујевца, Звечана, Новог Пазара 
и Беча (овогодишњи гости Бијенала). Том приликом 
додељенe су равноправне награде ауторима 
најбољих радова по мишљењу жирија. Групна 
изложба награђених аутора представља најновије 
радове четири млада аутора и пружа увид у њихово 
различито стваралаштво.

улаз слободан

ликовни 
програм  октобар 2016.
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БЕАТА ХЕКТОВА

ИВАН ПЕРАК

Уторак, 18. октобар, 19.00, Велика галерија
МОБИЛНИ – Зорислав Паунковић

Једнодневна презентација фотографија

Могу ли се добре фотографије правити 
застарелим мобилним телефоном 

и најједноставнијим дигиталним 
фотоапаратом? Могу ли се правити добре 

фотографије ако се слика само оно што 
је око нас, обичне ствари? На сликама 
је Београд, али, по правилу, не види се 

где су фотографије снимљене. Више или 
мање приметне, бројне су асоцијације на 
историју филма, фотографије, сликарства, 

књижевности и друге културне референце. 

Зорислав Паунковић је завршио 
Филолошки факултет у Београду. Од 

оснивања 1990. године главни је уредник 
часописа за руску књижевност и 

културу Руски алманах. Аутор је бројних 
фотографија српских и руских писаца, 

објављених у штампи, књигама, на 
интернету и плакатима. 

Петак, 28. октобар, 19.00, Мала сала
ФОТО-ФОРУМ – Разговори о фотографији
Промоција књиге 

Фото-форум – циклус разговора о фотографији 
реализованих током 2010. и 2011. године, на иницијативу 
уметника Ивана Петровића, у оквиру ликовног програма 
Дома културе Студентски град, сада у форми штампаног 
издања доноси сажете дискусије са одржаних сусрета. 
Књига се објављује скоро пет година након што је Фото-
форум окончан и ова дистанца нас наводи да на све тада 
изнесено упутимо нов поглед и да са новом публиком 
продискутујемо актуелна дешавања на пољу фотографије, 
која је постала неодвојив сегмент друштва и свакодневног 
живота.  

Учествују: Иван Петровић, уметник, аутор и приређивач 
издања, Славко Тимотијевић, историчар уметности, један 
од учесника Фото-форума, Дејан Сретеновић, историчар 
уметности и кустос Музеја савремене уметности у 
Београду, рецензент издања
Разговор води: Маида Груден, уредник ликовног програма 
ДКСГ
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24. октобар - 5. новембар, Велика галерија
/Доњи хол Велике сале 
Отварање: Понедељак, 24. октобар, 20.00 
ПОРТРЕТ СТУДЕЊАКА 

Уреднички тим изложбе: Маида Груден, Марија 
Коњикушић, Јана Глигоријевић, Лепосава 
Стругаревић и Милосав Мићић

Изложба Портрет студењака пружа нам прилику 
да кроз старе фотографије сазнамо како је некада 
изгледао Студентски град, његови станари и 
друштвени живот, а како данас изгледа овај студентски 
дом – из визуре савременика и полазника радионице 
Изван оквира. У креирању изложбе учествовали су сви 
који су желели да са нама поделе своја фотографска 
сећања везана за Студењак. Изложбу прати веб-сајт, 
на коме се налазе и фотографије студента који сада 
живе у Студентском граду. Током припреме изложбе 
оформљена је Фејсбук група Портрет Студењака, у 
коју студенти постављају своје фотографије дружења, 
омиљених места, занимљивих призора. Изложба је 
одлична прилика да се упознамо и сазнамо више о 
месту чију свакодневицу делимо. 

Отварање изложбе прати музички наступ Марка 
Томова Маринковића Мапаша, студента 
Учитељског факултета, чија је љубав на први поглед 
према Студењаку изнедрила неколико песама које ће 
посетиоци изложбе имати прилике да чују.

Након отварања изложбе, од 21.00 час, очекује 
нас рокенрол концерт групе Друм, чији су чланови 
тренутни станари Студентског града.

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

ФОТО ПРИЛОГ: СЛАВОЉУБ КРАИНЧЕВИЋ

ФОТО ПРИЛОГ: ДАНИЕЛ МАТЕИЋ
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Четвртак, 6. октобар, 19.00
Клуб-књижара Магистрала
МИГЕЛ ДЕ СЕРВАНТЕС 
400 година од смрти
СЕРВАНТЕС КАО ЈУНАК ФИКЦИЈЕ
Говори: Александра Манчић

Према анкети Сто 
најистакнутијих светских писаца, 
Сервантесов Дон Кихот проглашен 
је највећим романом. Фокнер и 
Булгаков су га читали сваке године 
најмање једном. 

Александра Манчић (Београд) 
је дипломирала и магистрирала 
шпански језик и књижевност 
у Београду, а докторирала 
у Мадриду. Предавала је на 
универзитетима у Београду и 
Мадриду, учествовала у оснивању 
Колегијума за европске језике, 
ради у Институту за књижевност 
и уметност. Ауторка је седам 
књига о теоријским проблемима 
превођења. Преводи са шпанског, 
француског, италијанског и 
енглеског језика. Уз нови превод 
Дон Кихота на српски, објавила 
је и Ветрењаче на језик – Дневник 
превођења Дон Кихота, као и 
књигу о мистичном и телесном 
код Сервантеса – Моје тело није 
обмана маште. 

Уторак, 11. октобар, 19.00
Клуб-књижара Магистрала
Представљање новог романа 
Орхана Памука
ЖЕНА ЦРВЕНЕ KОСЕ
(Превод Мирјане Маринковић, 
Геопоетика, ‘16)

Учествују: Мирјана Маринковић и 
Владислав Бајац

Има генијалности у лудилу Орхана 
Памука. (Умберто Еко)

Mит о Едипу, персијскa причa 
о Рустему и Сухрабу, љубав 
гимназијалца и путујуће глумице… 
Жена црвене косе је књига која 
одгонета мистерију односа оца и 
сина, коју свако може прочитати на 
свој начин и бити у праву.

Ферит Орхан Памук (Истанбул, ‘52), 
најпознатији турски писац, добитник 
Нобелове награде, студирао је 
архитектуру, али се предомислио 
и завршио новинарство. Бела 
тврђава га је учинила познатим 
ван Турске, а место у поп култури 
донела му је Црна књига, једно од 
најконтроверзнијих дела турске 
књижевности, док је Зовем се 
црвено носилац Међународне 
IМPAC Даблин награде. Основао 
је музеј посвећен ликовима из 
свог романа –Музеј невиности. 
Због изјава о погрому Турака над 
Јерменима и Курдима осуђен 
је, па под притиском светске 
јавности ослобођен. Одликован 
Орденом витеза реда уметности 
и књижевности, почасни члан 
Америчке академије уметности и 
књижевности и Кинеске академије 
друштвених наука. Његова дела 
редовно на српском објављује 
Геопоетика.

Четвртак, 13. октобар, 19.00
Клуб-књижара Магистрала
Наш гост:
ДРАГОСЛАВ МИХАИЛОВИЋ
КРАТКА ИСТОРИЈА САТИРАЊА
ГОЛИ ОТОК –КЊИГА ПРВА 
(Службени гласник, ‘16)

Учествују: Петар Арбутина и аутор

Прва у низу од пет књига 
потресне документарне прозе 
о Голом отоку. О суровости 
послератног југословенског 
гулага сведоче писац и његови 
саговорници, уз документа, писма 
и скицe.

Драгослав Михаиловић (‘30, 
Ћуприја), члан САНУ, добитник је 
најважнијих књижевних награда 
– Андрићева, Златна арена у 
Пули за сценарио Петријиног 
венца, НИН-ова... Студирао је 
југословенску књижевност и 
српскохрватски језик. У 20. години 
је послат на Голи оток. Завршио 
је факултет ‘57, али му није било 
допуштено да ради. Роман Kад 
су цветале тикве (‘68) изазвао 
је реакцију социјалистичког 
режима, а представа рађена по 
овом роману је била забрањена. 
Остала дела: Фреде, лаку ноћ, 
Чизмаши, Црвено и плаво, Време за 
повратак, Гори Морава…

Уторак, 18. октобар, 20.00
Клуб-књижара Магистрала
Представљамо: 
НЕОШТРИНЕ
Дебитантски роман Сање Савић 
(Илустрације Јане Вуковић, Арете, 
‘16)

Учествују: Нина Гуглета, Јана 
Вуковић и ауторка

ОРХАН ПАМУК

ДРАГОСЛАВ МИХАИЛОВИЋ
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Роман о прихватању себе и 
своје прошлости, суочавањима 
и одлукама које мењају живот. 
Неоштрине задржавају читаоца у 
садашњости протканој сећањима на 
одрастање у немило време.

Сања Савић (Сарајево) је 
мастерирала драматургију на ФДУ 
у Београду. Има неколико кратких 
играних филмова и две књиге 
прича. Живи у Београду.

Четвртак, 20. октобар, 19.00
Клуб-књижара Магистрала
САТАНТАНГО
Ласло Краснахоркаи
(Превод Золтана Могушчија, 
Дерета, ‘16)
Плус: двојезична књига Марка 
Чудића Четири огледа о Ласлу 
Краснахоркаију (Филолошки 
факултет, ‘16)
Бонус програм: инсерти из филма 
Беле Тара Сатантанго

Учествују: Марко Чудић и 
Александар Шурбатовић

Клаустрофобична проза која 
носи апсурдну и чулну сагу, 
разапету између баналности и 
апокалипсе, сврстава овог аутора 
у одабрано друштво писаца као 
што су Кафка, Бекет или Бернхард. 
Ремек-дело савремене европске 
књижевности, по коме је Бела Тар 
снимио култни осмочасовни филм, 
потврда је тезе да се ђаво увек 
најбоље забавља. Роман чекања 
о мађарској варошици и њеним 
гротескним житељима једноставна 

улаз слободан

је прича узнемирујућих детаља и 
приповедачких лупова, због којих 
је читалац приморан да преиспита 
сопствену реалност.

Ласло Краснахоркаи (‘54, Ђула), 
најактуелнији мађарски писац, 
светски признат, као изворе 
инспирације наводи Кафку, 
Хендрикса и јапански град Кјото. 
У жељи да избегне војску селио 
се по целој Мађарској, да би се 
осамдесетих скрасио у Западном 
Берлину. Живео је у Америци, 
Јапану, Кини...,  а сада између 
Будимпеште, Берлина и Њујорка. 
Пише романе, приче, есеје и 
сценарије. Дела: Сатантанго, 
Меланхолија отпора (најбољи 
роман у Немачкој ‘94), Заточеник 
из Урге, Рат и рат, Пустошење и 
туга под капом небеском, Сеиобо 
је боравио тамо доле, Последњи 
курјак.

Уторак, 25. октобар, 19.00
Клуб-књижара Магистрала
Трибина Клуба 128 (група 
студената Опште књижевности и 
теорије књижевности београдског 
Филолошког факултета)
Модернизам с маргине 
ИБЗЕН И РАЂАЊЕ МОДЕРНИЗМА

Учествује: Предраг Мирчетић
Модераторка: Марија Божић 
(Клуб 128)

Хенрика Ибзена (1828 – 1906) неки 
критичари називају оцем модерне 
драме. У светској књижевности 
остаје упамћен као један од 
првих писаца који проговара о 
свакодневици обичног човека 
грађанског сталежа, али и као 
омиљено штиво модернистичких 
писаца, јер се у његовом делу 
преламају нека од кључних питања 
прве половине XX века: борба 
за радничка и женска права, 
прогресивни технолошки напредак, 
гушење истине која не одговара 
владајућем поретку. Колико су 
данашњи читаоци упознати са 
његовим стваралаштвом, као и са 
поетиком модернизма? Због чега 
је Ибзеново драмско стваралаштво 
важно и у XXI веку?

Понедељак, 31. октобар, 19.00
Клуб-књижара Магистрала
БОРА СТАНКОВИЋ (Врање 
31.3.1876 – Београд 22.10.1927) 
130 година од рођења
Представљање књиге 
Марије Грујић
РОД И КУЛТУРА 
ФРАГМЕНТАРНОСТИ: НЕЧИСТА 
КРВ И ГАЗДА МЛАДЕН БОРИСАВА 
СТАНКОВИЋА (Институт за 
књижевност и уметност, ‘15)

Учествују: Владислава Гордић 
Петковић и ауторка

Марија Грујић је основне студије 
Опште књижевности завршила 
у Београду, а докторирала на 
Централноевропском универзитету 
у Будимпешти из области родних 
студија и културе. Запослена је 
у Институту за књижевност и 
уметност. Предавала је на Одсеку за 
родне студије Централноевропског 
универзитета и Центру за родне 
студије у Новом Саду. Поред ове, 
написала је књиге Reading the 
Entertainment and Community Spirit и 
Бахтин и феминистичка књижевна 
анализа.

ЛАСЛО КРАСНАХОРКАИ БОРИСАВ СТАНКОВИЋ
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Форум, САКРАЛНА 
ГЕОГРАФИЈА И ИСКУШЕЊА 
ВЕРЕ, Мала сала

Књижевност, РОД И КУЛТУРА 
ФРАГМЕНТАРНОСТИ – 
Нечиста крв и Газда Младен 
Марије Грујић, Магистрала

Изложба књига, ПУТОПИСИ – 
РИЗНИЦЕ ЗАНИМЉИВОСТИ, 
Хол Библиотеке

Форум, ОРГАНСКО И 
МОДИФИКОВАНО, Мала сала

Форум, ЛОБИРАЊЕ 
У МЕЂУНАРОДНИМ 
ОРГАНИЗАЦИЈАМА, 
Мала сала

Концерт, ПЈЕВАЧКА 
ДРУЖИНА СВЕТЛАНЕ 
СПАЈИЋ, Велика сала

Изложба књига, 
О БРОДОВИМА И 
МОРНАРИМА – ПУТОПИСНА 
КЊИЖЕВНОСТ О МОРУ И 
ПЛОВИДБИ, Хол Библиотеке

Форум, КУД ПЛОВИ ОВАЈ 
БРОД, Мала сала

Позориште,  РОСМЕРСХОЛМ, 
Велика сала

Форум, ПОХОД ЦРВЕНОГ 
ЛАПИСА, Мала сала

Изложба, ПОРТРЕТ 
СТУДЕЊАКА, 
Велика галерија

АФЦ,БАЛКАНИМА

Књижевност, ДЕВОЈKА 
ЦРВЕНЕ KОСЕ Орхана 
Памука, Магистрала

Мићунов ћошак, GYPSY 
SWING, Мала сала

Изложба, МОБИЛНИ - 
ЗОРИСЛАВ ПАУНКОВИЋ, 
Велика галерија

Књижевност, НЕОШТРИНЕ 
Сање Савић, Магистрала

Мићунов ћошак, БИ БАП, 
Мала сала

Концерт, REAL PJANO TRIO, 
Велика сала

Филм, САПЕР, Мала сала 

Књижевност, МОДЕРНИЗАМ 
СА МАРГИНЕ, Магистрала                

Позориште, РУЧНИ РАД, 
Велика сала

АФЦ,БАЛКАНИМА

Форум, ЕКСТРЕМНА ЛЕВИЦА, 
Магистрала

Трибина, МИХАЈЛО ПУПИН, 
Мала сала

Форум, РАДОВИ О АМЕРИЦИ 
И СРПСКО-АМЕРИЧКИМ 
ОДНОСИМА, Магистрала

АФЦ, ПРОСТОРИ ИЗМЕЂУ 
ГРАДОВА, Мала сала

Форум, КАКО ИЗЛЕЧИТИ 
ЗАПАД? Магистрала

Концерт, VROOOM, 
Велика сала

АФЦ,БАЛКАНИМА

Књижевност, МИГЕЛ ДЕ 
СЕРВАНТЕС, Магистрала

Библиотека, 
ИНФОРМАЦИОНА 
ПИСМЕНОСТ 2 , Читаоница Е

Изложба, НАГРАЂЕНИ 
АУТОРИ СА XVIII БИЈЕНАЛА 
СТУДЕНТСКЕ ГРАФИКЕ 
СРБИЈЕ, Галерија

Књижевност, Наш гост - 
ДРАГОСЛАВ МИХАИЛОВИЋ, 
Магистрала

Филм, ПОТПИСАНИ 6: Логор, 
Мала сала

Књижевност, ЛАСЛО 
КРАСНАХОРКАИ 
САТАНТАНГО, Магистрала

Позориште, ИЗУЈ СЕ, 
Велика сала

Библиотека, 
ИНФОРМАЦИОНА 
ПИСМЕНОСТ 3, Читаоница Е

Централа, ПРОСВЕТА ПО 
МЕРИ ТРЖИШТА, Магистрала

31.10.

3 4 5 6

6

10 11 12 13

17 18 19 20

24 25 26 27

БАЛКАНИМА 
4 - 8. 2016. 
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понедељак              уторак          среда                      четвртак                   петак                              субота                              недеља

17.00

19.00

20.00

20.00

18.00
20.00

19.00

20.00

18.00
20.00

18.00
20.00

20.00

18.00
20.00

18.00

20.00

18.00
20.00

АФЦ,БАЛКАНИМА

Филм, ЖИКИНА ДИНАСТИЈА 
– ЦЕО ФИЛМ, Велика сала

Библиотека, КИНА У БОЈАМА, 
Читаоница Е

Филм, ИСПОД ХРАСТА, 
Мала сала

Позориште, КЊИГА ДРУГА, 
Велика сала

Филм, ФИЛМСКА РЕВИЈА  ПЕТ 
ЗВЕЗДИЦА, Велика сала

Ликовни програм, 
ПРОМОЦИЈА КЊИГЕ ФОТО-
ФОРУМ, Мала сала       
                               
АФЦ, ВИДЕОДРОМ

АФЦ,БАЛКАНИМА

Филм, ДНЕВНИК 
МАШИНОВОЂЕ, Мала сала

Филм, ФИЛМСКА РЕВИЈА  ПЕТ 
ЗВЕЗДИЦА, Мала сала

АФЦ, ВИДЕОДРОМ

Филм, ДНЕВНИК 
МАШИНОВОЂЕ, Мала сала

Централа, Зашто се нисте 
убили?, Велика сала

Концерт, ШПАНСКИ ДУО, 
Велика галерија

Филм, ФИЛМСКА РЕВИЈА  ПЕТ 
ЗВЕЗДИЦА, Мала сала

1 2

7 8 9

14 15 16

21 22 23

28 29 30

Уто/Чет
16.15/18.00

Уто
19.00

Чет
19.30

Суб/Нед
11/13/15.00

Суб/Нед
16.00

Суб/Нед
10/11.00

Суб 15.10.
18.00

Сре 19.10.
19.00

Сре 19. 10.
18.00

Чет 20. 10.
21.00

Суб 22.10.
18.00

Пон 24. 10.
18.00

Уто/Пет
25/28.10.
20.00

Уто 29.10.
18.00

Радионица савременог плеса 
НОВИ СТУДИО, Студио 26

Перкусионистичка радионица 
РИТАМ СТУДЕНТСКОГ ГРАДА, 
Студио 26

Креативна радионица 
ХОР СТУДЕЊАК, Студио 26

ЛИКОВНИ СТУДИО ЗА 
МЛАЂИ УЗРАСТ, 
Доњи хол Велике сале

ШКОЛА ИКОНОПИСА, 
Доњи хол Велике сале

Креативна радионица глуме
ТАЛИЈА
Мала сала 

ЧАС ИРСКОГ ПЛЕСА, 
Студио 26

ЧАС КОНВЕРЗАЦИЈЕ НА 
ЕНГЛЕСКОМ
Сала на спрату

ЧАС САВРЕМЕНОГ ПЛЕСА  
РЕГЕТОНА
Студио 26

РАДИОНИЦА КРЕАТИВНОГ 
ЧИТАЊА И КРИТИЧКОГ
ПИСАЊА/Сала на спрату

ЈЕДНОДНЕВНА РАДИОНИЦА 

СТИРО ШТАМПЕ
Доњи хол

РАДИОНИЦА РЕЧ И СЛИКА 
НА ИНТЕРНЕТУ
Клуб књижара Магистрала

ЧАС  ЈОГЕ 
Студио 26

ЧАС ХЕКЛАЊА 
Сала на спрату
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Понедељак, 3. октобар, 19.00, 
Мала сала
Уравнотежена, ефикасна и 
квалитетна пољопривреда 
ОРГАНСКО И МОДИФИКОВАНО
Стање у старој и новој 
производњи хране

Говори: Славољуб Лекић

У производњи хране је већ 
пређена осетљива граница између 
чистих и генетски модификованих 
производа. На незаситом 
тржишту прехрамбене индустрије 
владају џиновске корпорације, 
које се често не обазиру на 
здравствене последице употребе 
модификованих производа. 
Одатле су потекле научне реакције 
за и против конзумирања, којима 
су се прикључили и бројни 
еколошки покрети. Такође, све 
је популарнија идеја органске 
производње, без употребе 
штетних хемијских супстанци, 
пестицида и хербицида. О 
свему овоме говори професор 
Пољопривредног факултета 
Славољуб Лекић. 

Понедељак, 10. октобар, 19.00, 
Мала сала
Наука и вештина остваривања 
утицаја
ЛОБИРАЊЕ У МЕЂУНАРОДНИМ 
ОРГАНИЗАЦИЈАМА
Међународни 
институционални миље 
Говори: Ненад Васић

У оквиру пионирске и обимне 
трилогије, поред књига Увод у 
лобирање и Упоредни лобистички 
системи, Ненад Васић се окушао и 
у анализи међународног амбијента 
у књизи Лобирање у међународним 
организацијама. Ушавши у домене 
међународних економских, 
политичких и културних односа, 
аутор је први пут код нас приказао 
методе, процедуре и обрасце 
лобирања на регионалном и 
глобалном ниову. 

Среда, 12. октобар, 19.00
Клуб-књижара Магистрала
Топографија политичког
ЕКСТРЕМНА ЛЕВИЦА
Идеолошки аспекти левичарског 
екстремизма

Говори: Марија Ђорић

Одредити екстреме на политичком 
пољу свакако није лако. Иако је 
основна подела у постмодерном 
добу претрпела многе 
модификације, политички актери 
се још увек одређују као левичари, 
десничари и центристи. Упркос 
многим варијацијама и стапајућим 
облицима, тумачи политичког 
живота препознају типичне, 
а поготову екстремне видове 
левичарења и десничарења. Ауторка 
Марија Ђорић се позабавила управо 
екстремизмом на левици, о чему ће 
говорити на трибини.

Понедељак, 17. октобар, 19.00, 
Мала сала
Сага о будућности
КУД ПЛОВИ ОВАЈ БРОД
Теоријске стазе Ентерпрајза
Филозофске рефлексије о 
утицајном серијалу
Представљање књиге Предрага 
Крстића

Говори аутор

Све је почело средином шездесетих 
година прошлог века, када је 
легендарни креатор Звезданих 
стаза, Џин Роденбери, понудио 
продукцијским кућама и заједници 
љубитеља научне фантастике идеју о 
једном вестерну у свемиру. Легенда 
каже да је замисао обликовао према 
Гуливеровим путовањима Џонатана 
Свифта, са намером да свака епизода 
буде једна напета авантуристичка 
прича. После извесног натезања 
започело је снимање и емитовање 
онога што ће касније постати 
познато као класична или 
оригинална серија – Звездане стазе.
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Среда, 19. октобар, 19.00
Клуб-књижара Магистрала
Селективна библиографија 
међународних односа
РАДОВИ О АМЕРИЦИ И СРПСКО-
АМЕРИЧКИМ ОДНОСИМА
Методе, правци, теме и стање 
истраживања у друштвеним 
наукама

Говори: Ђорђе Лопичић

Дипломата, историчар и полиглота 
Ђорђе Лопичић је истражио 
литературу о српско-америчким 
односима и начинио селективну 
библиографију, која се састоји од 
неколико стотина библио-јединица. 
То ће свакако бити од велике 
користи свима који желе да боље 
разумеју двовековни развој односа 
Србије и Америке. 

Понедељак, 24. октобар, 19.00, 
Мала сала
Мемоари и дневници
ПОХОД ЦРВЕНОГ ЛАПИСА
Књига сећања једног научника

Говори: Благоје Бабић, аутор 

Надахнута и плодним рефлексијама 
о судбини српског народа у 20. веку 
богата књига угледног економисте 
Благоја Бабића, на панорамски начин 
сагледава садашњост кроз призму 
времена. Херцеговачко порекло 

подарило је аутору дубоке увиде 
у супротности и омразе које су 
производиле погубне сукобе. Аутор, 
такође, препознаје животворне 
силе које су омогућавале национали 
опстанак. 

Среда, 26. октобар, 19.00
Клуб-књижара Магистрала
Култура и цивилизација на 
судбоносном раскршћу
КАКО ИЗЛЕЧИТИ ЗАПАД?
Повратак изворима европског 
разума и духовности

Говори: Светозар Радишић

Не може се оспорити да је 
западна цивилизација обиковала 
форме живота савременог света. 
Запад је, међутим, у дубокој 
кризи своје хегемоније, што се 
очитује, пре свега, у пољуљаности 
донедавно апсолутне доминације 
трансатлантских структура, које се 
суочавају са отпором ривалских 
центара моћи, Русије, Кине, Индије, 
Ирана. Светозар Радишић не сумња 
у европску припадност балканске 
Србије, али уочава и неразрешене 
противречности у односима ЕУ 
према словенском свету.

Понедељак, 31. октобар, 19.00
Клуб-књижара Магистрала
Мозаик геополитике
САКРАЛНА ГЕОГРАФИЈА И 
ИСКУШЕЊА ВЕРЕ
Ватикан и међународни односи
Представљање књиге Небеска 
геополитика

Говори: Зоран Милошевић

И верске микро-државе 
воде спољну политику, имају 
геостратешке концепте и 
остварују одређену геополитику. 
Теократске државе заснивају 
се на религијској и сакралној 
основи. У односу на типичне 
геополитичке форме прошлог и 
овог века, небеска геополитика 
је у одређеној контрадикцији са 
чврстом земаљском политиком 
или политиком тла. Аутор Зоран 
Милошевић на зналачки начин 
разрешава недоумицу да ли Ватикан 
практикује глобални геополитички 
концепт. 
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Четвртак, 13. октобар, 19.00, Мала сала
ПОТПИСАНИ 6: Логор
р: Марко Ковач
ул: М. Ковач, Н. Предојевић, М.Ђукић
Србија, 2016, 42’

1943. година. Мала одабрана група Прелета и 
Глухог добија задатак да се увуче у логор и да, 
као новопечени логораши, помогну осталим 
заробљеницима да победе фудбалску екипу Вермахта у 
мечу који је организован у част управника логора. Тим 
логораша, који чине комунисти, равногорци, илегалци, 
јорганџије и вуновлачари, успева на волшебан начин 
да издејствује тријумф који води директно до слободе.

Марко Ковач је аутор пародијског серијала 
Потписани, чија радња је смештена у време Другог 
светског рата. Пет претходних делова је већ приказано 
у Дому културе Студентски град. 

Петак 14.10. од 17.00 - Субота 15.10. до 7.00
Велика сала
ЖИКИНА ДИНАСТИЈА – ЦЕО ФИЛМ (14 сати)

Специјални гост: Јован Марковић, сценариста 
Првих 9 епизода серијала Жикина династија

Жикина династија - цео филм је пројекат Крајњег 
Програма, филмског одсека МКЦ Комбинат, 
састављен од свих десет филмова серијала Жикина 
династија (Луде године), монтираних у један целовит 
филм, у укупном трајању од 14 сати, који не прати 
хронологију серијала, већ има сопствену наративну 
структуру. Аутор пројекта је Филип Ћетковић.

Жикина династија (Луде године) је најпопуларнији 
филмски серијал у историји југословенског филма. 
Сниман од 1977. до 1992. године, прошао је кроз 
неколико фаза и поджанрова: од упозоравајуће 
драме о одрастању, преко бади и секси комедије, до 
бизарне комедије апсурда. Ове фазе на врло директан 
начин осликавају и промене у југословенском 
друштву од безбрижних седамдесетих до коначног 
краха деведесетих. Популарност Жикине династије 
и непролазно интересовање генерација за ове 
филмове, ставља их на посебно место у југословенској 
кинематографији. 

улаз слободан
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ПАНОРАМА* 
Субота 22. и недеља 23. октобар, 18.00 и 20.00, 
Мала сала
ДНЕВНИК МАШИНОВОЂЕ
р: Милош Радовић
ул: Лазар Ристовски, Петар Кораћ, Мирјана 
Карановић, Јасна Ђуричић
Србија, 2016, 85’

Статистике кажу да сваки машиновођа током 
своје каријере без намере убије 15 до 20 људи. 
Илија је шездесетогодишњи машиновођа, близу 
пензије, који држи рекорд од 28 убистава. 
Његов деветнаестогодишњи усвојени син Сима 
престрављен је од помисли да ће и сам постати 
убица попут оца. Дани пролазе без несрећа. 
Незадовољни Илија узима ствар у своје руке, 
уверен да зна како ће његов син постати прави 
машиновођа.

Награда публике на 38. Москва филм фестивалу и 
српски кандидат за награду Оскар.

* Цена улазнице 200 дин

Петак, 21. октобар, 20.00, Мала сала
ИСПОД ХРАСТА
Документарни филм
р: Слободан Симојловић
Србија, 2016, 40’

Гости: Љубинко Јелић, песник, Слободан Симојловић, 
редитељ
Уводна реч: проф Јован Делић са Филолошког 
факултета

Поетски документарни филм приповеда о новом 
времену, у којем нестају свети храстови и посвећени 
песници. Испреплетене су судбине савиначког храста 
и песника-неимара Љубинка Јелића, рођеног у сенци 
овог сеновитог горостаса. Дрво и човек у дубоком миру 
дочекују дрвосече и митску змију новог ауто-пута. Када 
стабло храста-записа постане медијска звезда, његову 
светост препознаће сви они који у себи носе белег 
светог дрвећа. Истовремено, из песника на сличан, 
епифанијски начин, навиру стихови ишчезлог језика.  

Гран при на 25. Фестивалу етнолошког филма Хомољски 
мотиви у Кучеву.
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Понедељак, 25. октобар, 20.00, Мала сала
САПЕР (Инжењерац) 
2016, Русија, 72’ 
Једине улоге и режија: Димитриј и Михаил Шчепенко

Уочи нове 1987. године време и простор престају 
да се потчињавају законима физике. Јунаци филма 
затворени су у магацину робе широке потрошње, 
у току ноћи која постаје судбоносна за чувара 
Михеича (игра га чувени руски глумац и директор 
Театра руске драме из Москве М. Г. Шчепенко) и 
млађег помоћника Васку. Куда воде гвоздена врата? 
И одакле допиру звуци црквеног хора?  

Гост: Димитриј Шчепенко

ФИЛМСКА РЕВИЈА: 
ПЕТ ЗВЕЗДИЦА*
28-30.10. Мала сала

Филмска ревија: Пет звездица приказује пет дугометражних и играних филмова који носе епитет фестивалских хитова 
и одличних остварења, међу којима се издвајају један од најуспешнијих чешких филмова Кућна нега и ангажовани 
документарац Лед и небо.
Прогам је остварен у сарадњиса дистрибутерском куцом Five star.

Петак 28.10. у 18.00 и 20.00
КУЋНА НЕГА 
р. Славек Хорак
Чешка, 2015, 92’

Дебитантски играни филм чешког писца и редитеља 
Славека Хорака. Урађена у маниру најбољег чешког 
филма, Кућна нега на духовит и ангажован начин 
обрађује најважније животне теме. Радња прати 
Власту, кућну неговатељицу, која је навикла да 
цео живот помаже другима. Међутим, након тешке 
дијагнозе Власта мора да се суочи са чињеницом да 
је дошло време да се замене улоге и да ће помоћ од 
сада бити потребна њој.



Субота 29.10. у 18.00
КРЕАТИВНА КОНТРОЛА 
р: Бенџамин Дикинсон
САД, 2015, 97’

Радња филма смештена је у блиску будућност Њујорка. 
Дејвид, менаџер адвертајзинг агенције, добија задатак 
да креира нову промотивну кампању за АР наочаре за 
проширену стварност. Неиспуњен у емотивној вези 
са инструкторком јоге, Дејвид завиди свом најбољем 
пријатељу на савршеној вези коју има са лепом Софи. 
Помоћу АР наочара прави за себе Софин аватар, а 
граница између реалности и фантазије брзо почиње 
да нестаје. Страсти се узбуркавају, а ствари отимају 
контроли и Дејвид мора да се суочи са преплитањем 
јавног, приватног и имагинарног живота.

Субота 29.10. у 20.00
ЛЕД И НЕБО 
р: Лук Жаке
Француска, 2015, 89’

Француски еко-документарац Лед и небо ново 
је остварење оскаровца Лука Жакеа, који је 
режирао чувени филм Марш пингвина. Филм прати 
истраживача Клода Лориуса, који је још 1957. године 
као младић ишао на Антарктик, а 1965. први упозорио 
на последице глобалног загревања. У овој епској 
причи сусрећу се авантура и наука. Филм је прошле 
године свечано затворио филмски фестивал у Кану.

Недеља 30.10. у 18.00
СУДИЈА 
р: Кристијан Винсен
Француска, 2015, 98’ 

Француски играни филм Судија доноси причу о 
строгом судији који, у тренутку док пролази кроз 
развод, у својој судници поново сусреће докторку 
која из корена мења његов живот. У овој интригантној 
мешавини драме у судници и потиснуте романсе, 
главне улоге играју данска телевизијска звезда 
Сидсе Бејбет Нудсен, коју наша публика зна из серије 
Премијерка и фантастични француски глумац Фабрис 
Лучини. Филм је приказан на фестивалу у Венецији, 
где је добио награде за најбољи сценарио и најбољу 
мушку улогу.

Недеља 30.10. у 20.00
ПРЕДСТАВА НАД ПРЕДСТАВАМА
Документарни филм 
р: Бенедикт Ерлингсон
Велика Британија, 2016, 75’

Британско-исландски документарац, настао у 
продукцији Би-Би-Сија, уз архивски материјал и 
музику светски познатог исландског састава Сигур 
Рос, представља историју циркуске уметности 
и карневала у XX веку. Ово непоновљиво 
кинематографско искуство за сва чула, води нас у 
чудесни, јединствени свет циркуса и карневала.

Понедељак, 25. октобар, 20.00, Мала сала
САПЕР (Инжењерац) 
2016, Русија, 72’ 
Једине улоге и режија: Димитриј и Михаил Шчепенко

Уочи нове 1987. године време и простор престају 
да се потчињавају законима физике. Јунаци филма 
затворени су у магацину робе широке потрошње, 
у току ноћи која постаје судбоносна за чувара 
Михеича (игра га чувени руски глумац и директор 
Театра руске драме из Москве М. Г. Шчепенко) и 
млађег помоћника Васку. Куда воде гвоздена врата? 
И одакле допиру звуци црквеног хора?  

Гост: Димитриј Шчепенко

ФИЛМСКА РЕВИЈА: 
ПЕТ ЗВЕЗДИЦА*
28-30.10. Мала сала

Филмска ревија: Пет звездица приказује пет дугометражних и играних филмова који носе епитет фестивалских хитова 
и одличних остварења, међу којима се издвајају један од најуспешнијих чешких филмова Кућна нега и ангажовани 
документарац Лед и небо.
Прогам је остварен у сарадњиса дистрибутерском куцом Five star.

* Цена улазнице 200 дин
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4 - 8. октобар 2016.
13. ЕВРОПСКИ ФЕСТИВАЛ АНИМИРАНОГ ФИЛМА
БАЛКАНИМА

Среда, 19. октобар, 20.00, Мала сала
Омнибус филм
ПРОСТОРИ ИЗМЕЂУ ГРАДОВА

Група аутора, 2015, 78’

Пројекат Простори између градова (The Spaces 
Between The Cities) осмислила је филмска ауторка из 
Сијетла, САД, Сализ Хјуз (Salise Hughes), која је окупила 
двадесеторо својих колега са четири континента 
у необичном филмском изазову, базираном на 
надреалистичкој методи-игри еxquisite corpse, према 
којој је сваком аутору задат први и последњи кадар 
филма (у дужини од 3 до 5 минута), како би се други 
аутори тематски надовезали на део који следи. 
Необична места, усамљеност, породична историја 
и сећања, само су неки од мотива ове колективне 
филмске приче. Филм је до сада имао преко десет 
успешних пројекција, од САД, преко Европе до 
Јапана.

Аутори који су учествовали у пројекту: Amy Bassin, 
Mark Blickley, Stephen Broomer, Charles Chadwick, 
Pip Chodorov, Konstantinos-Antonios Goutos, Pablo 
Molina Guerrero, Salise Hughes, Douglas Katelus, Anna 
Kipervaser, Kate Lain, Insa Langhorst, Jesse Malmed, 
Milan Milosavljević, Reed O’Beirne, Arto Polus, Ben Popp, 
Blanca Rego, Margaret Rorison, Dustin Zemel, Robert 
Zverina

академски филмски центар  
октобар 2016.

улаз слободан

Петак и субота, 28. и 29. октобар у 20:00, 
Клуб-књижара Магистрала
ВИДЕОДРОМ

ВИДЕОДРОМ је културно-образовни програм који 
путем различитих активности као што су предавања, 
пројекције, радионице, разговори и гостовања аутора 
има за циљ да преиспита односе филмске уметности 
и савременог аудио-визуелног медија, поетичке 
промене настале услед технолошких могућности 
и широке доступности аудио-видео уређаја, те 
да генерише поље за трајније самообразовање 
филмских, визуелних и новомедијских стваралаца 
и публике на нашим просторима, као и да 
помогне професионално повезивање домаћих и 
међународних стваралаца.

Пројекат ”Видеодром” организује ”Тransimage” 
платформа за покретне слике уз подршку 
Министарства културе и информисања Републике 
Србије.

ПРОСТОРИ ИЗМЕЂУ ГРАДОВА

ВИДЕОДРОМ
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Недеља, 23. октобар, 18.00, Велика сала
Предавање
ЗАШТО СЕ НИСТЕ УБИЛИ?

Предавање организује тим Причајмо о томе (www.
pricajmootome.rs; fb/pricajmootome), у сарадњи са 
ДКСГ.

Наш гост је РЕБТ психотерапеут и психолог Владан 
Беара, који се годинама бави траумама ратних 
ветерана. Ради у РЕБТ праксис центру и Центру за 
ратну трауму (www.wartrauma.org) у Новом Саду. 
Владан ће разговарати са нама о смислу и бесмислу 
живљења савременог човека, односно како и зашто 
се упуштамо у потрагу за смислом у животу, да ли 
смисао дајемо или га налазимо, сами стварамо или 
нам се намеће. Егзистенцијална криза, животна 
криза, депресија, тешка обољења, услови живота, 
промене друштвених вредности - могу довести до 
преиспитивања смисла живота. Велики број нас је у 
животу помишљао да нема више смисла борити се, 
трудити, да су агонија и бол неподношљиви. У тим 
преломним периодима потребно је наћи смисао и 
сврху уз нови поглед на старе ствари. О самоубиству 
се ретко говори у нашој земљи. Октобар је месец 
менталног здравља. Наш тим дубоко верује у значај 
превенције и рад на проблемима. Ми не ћутимо, 
јер ћутање може да убије, баш као и реч и дело. Са 
вама ћемо разговарати о страховима, питањима, 
дилемама, искуствима. 

Ц Е Н Т РА Л А

Четвртак, 27. октобар, 19.00
Клуб-књижара Магистрала
Млади и образовање
ПРОСВЕТА ПО МЕРИ ТРЖИШТА
У оквиру циклуса разговора Филозофирање 
кризе које води Петар Протић

Европа је у нови миленијум ушла са новим 
типом високошколског система. Универзитети су 
успоставили болоњски систем, замишљен као 
уједињујућа мера различитих степена образовања 
и реформа у односу на оно што познајемо као 
традиционални европски универзитет. Промене су 
значиле поделу образовних програма на секвенце 
(модуле), чиме је директно нарушен холистички 
концепт образовања који је развио Хумболт. 
Данас од европских званичника можемо чути да је 
кључни концепт болоњске филозофије – концепт 
запошљивости. Програми се подређују захтевима 
тржишта рада, тако што тржиште диктира изглед 
образовног профила. Најјаче светске економије 
(Г20) су донеле посебну декларацију посвећену 
развоју школских и универзитетских курикулума који 
подупиру предузетништво. И Србија је напредна 
по питању спајања просвете и привреде. Из 
министарстава поручују: Људи из компанија треба 
да уђу у школске одборе, а и наставници морају да се 
појављују у компанијама и да прате педагошки развој 
деце.

Среда, 12. октобар, 19.00, Мала сала
РАЗГОВОР О МИХАЈЛУ ПУПИНУ

Михајло Идворски Пупин био је српски и амерички научник, проналазач, професор на Универзитету 
Колумбија, добитник Пулицерове награде, дипломата, филантроп, мецена и још много тога. О животу и 
делу великог научника говориће Александра Нинковић Ташић, председница Образовно-истраживачког 
друштва Михајло Пупин и коауторка актуелне изложбе о Пупину у Историјском музеју Србије.
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РАДИОНИЦЕ 

13. октобар, 18.00, Читаоница Е
ИНФОРМАЦИОНА ПИСМЕНОСТ 2 – НАПРЕДНЕ 
ТЕХНИКЕ ПРЕТРАЖИВАЊА
Предавач: Обрад Вучковац, библиотекар

На овој радионици студенти уче да претражују 
KoBSON, електронску базу података која је бесплатно 
доступна у Библиотеци ДКСГ и усвајају специфичне 
технике претраживања. Полазници ће имати 
прилику да науче како претраживати најбоље 
научне базе, специјализоване за поједине области 
(нпр. EBSCO Medline за медицинаре или Hein Online за 
правнике).
27. октобар, 18.00, Читаоница Е
ИНФОРМАЦИОНА ПИСМЕНОСТ 3 – ЦИТИРАЊЕ 
ЛИТЕРАТУРЕ
Предавач: Обрад Вучковац, библиотекар

Зашто је битно уредно навести коришћене изворе 
информација? Полазници радионице упознаће се 
са различитим стиловима цитирања који се код нас 
најчешће користе (АПА, Чикаго, МЛА) и научити како 
се цитирају извори уз помоћ сервиса које пружају 
базе података.

Препоручујемо за читање

DEEP WEB – Мрачна страна интернета /Анонимус; 
превела с немачког Јелена Мијаиловић. – 
Београд: Лагуна, 2015.

Изван граница познатог онлајн света који 
свакодневно походимо, изван Фејсбука, Твитера, 
Гугла или Јутјуба, леже непрегледна и неистражена 
пространства скривених сајтова – универзум који 
жели да остане недоступан и који чини више од 
деведесет одсто интернета. 

Добро дошли на Deep Web – паралелни дигитални 
свет, место на интернету које једва да ико познаје: 
свет сенки, сакривен иза дигиталних зидина, 
место анонимности, слободе и анархије, које 
пружа уточиште узбуњивачима, борцима против 
репресивних система и свима онима којима је стало 
до своје онлајн приватности....

ИЗЛОЖБЕ КЊИГА У ХОЛУ БИБЛИОТЕКЕ

3-16. октобар
ПУТОПИСИ – РИЗНИЦЕ ЗАНИМЉИВОСТИ
Аутор: Растко Марковић

Путописи не пружају само описе далеких земаља, 
већ доносе и обиље интересантних прича о 
различитим обичајима, културама, али и личним 
догодовштинама приповедача, које нас увек додатно 
заинтересују за неку земљу коју нисмо истражили.

17-30. октобар
О БРОДОВИМА И МОРНАРИМА – ПУТОПИСНА 
КЊИЖЕВНОСТ О МОРУ И ПЛОВИДБИ
Аутор: Растко Марковић

Од митских морепловаца, преко храбрих пустолова, 
до модерних истраживача, приче морнара увек су 
биле фантастични описи чуда света. Од Синбада до 
Кон Тикија, оне покрећу машту читалаца и слушалаца.

ПРОЗОР ШАНГАЈА
Петак, 21. октобар, 19.00, Читаоница Е
КИНА У БОЈАМА

Уводно предавање којим обележавамо 
почетак наставе кинеског језика. Упознаћемо 
се са најмногољуднијом земљом, њеним 
карактеристикама, као и са елементима кинеског 
језика. Излагање прати видео-презентација.
Припремила и води: Марина Поп-Ценић.

ШКОЛА КИНЕСКОГ ЈЕЗИКА
Предавач: Марина Поп-Ценић

Од октобра почиње нови циклус часова у 
школи кинеског језика. Упис је у току, а могу се 
пријавити искључиво редовни студенти основних 
студија (не могу постдипломци и запослени). 
Школа је бесплатна, број полазника ограничен. 
Заинтересовани студенти могу послати своје податке 
на имејл: biblioteka@dksg.rs (име и презиме, контакт 
телефон, имејл, факултет, број индекса). Полазници 
ће накнадно бити обавештени о тачном датуму 
почетка школе.

библиотека 
октобар 2016.

улаз слободан
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Уторак, 18. октобар, 19.00
Мала сала
БИ-БАП
Током ратних година у Њујорку је на снази био 
полицијски час, куповало се за бонове, часопис 
Down Beat је објављивао списак џезера погинулих 
на фронту, бујале су расне тензије. Дворана Savoy 
Ballroom је затворена, јер су се војна лица заразила 
полним болестима, а сенатор Мекарти је дизао 
глас против џеза – увреде за амерички карактер. 
Људи су ипак хрлили у улицу свинга, у потрази за 
забавом и (само)заборавом. Недалеко одатле, у два 
мала клуба у Харлему, група иноватора – Телонијус 
Монк, Кени Кларк, Чарли Кристијан, Дизи Гилеспи, 
Чарли Паркер – развијала је музику која је расла 
из свинга, а прерастала његова ограничења. Због 
штрајка синдиката музичара и забране снимања 
(1942-44) развој би-бапа није документован. Када се 
из харлемског гета излио у клубове у 52. улици и на 
плоче, већ је био заокружена револуција – ритмичка, 
хармонска и мелодијска. Неколицина младих 
музичара (Бад Пауел, Макс Роуч, Мајлс Дејвис...) 
прихватила је бап са одушевљењем, безмало сви 
остали су га бесно напали. Би-бап је био снажан 
друштвени протест, а његов антиконформистички 
став инспирисао је Керуака и битнике, прву велику 
америчку послератну контракултуру. 

Паркер је углавном остао веран квинтету, Дизијев 
велики оркестар је доказао да бап има комерцијални 
потенцијал и представио џез публици још једну 
иновацију, закувану са Кубанцима (Марио Бауса, 
Маћито, Ћано Посо), данас познату као латино џез.

мићунов ћошак  

Уторак, 11. октобар, 19.00
Мала сала
GYPSY SWING

Џанго Ренарт беше изузетак и међу изузетнима: први 
великан џеза рођен изван Америке, Ром. Техника овог 
тропрстог гитаристе можда се и може достићи, али 
његова машта, дар за импровизацију и ватра у фразама 
остају јединствени. Иза Џанга није остала никаква 
школа, али су се на његову музику – спој ромске и 
џеза – надовезали многи: Кристијан Ескуде, Стокело 
Розенберг, Бирели Лагрен... После виолинисте Стефана 
Грапелија, коаутора џипси свинга, у ову музику су се 
укључили и многи који нису Роми: Џон Јоргенсон, 
Френк Вињола, Џорџ Кол. По узору на легендарни 
Quintette du Hot Club de France данас делују слични 
састави у Америци, Аустралији, Африци и широм 
Европе. Наравно, постоји и Hot Club of Belgrade.

ШКОЛА 
ИКОНОПИСА

Доњи хол Велике сале
Суботом и недељом 
од 16.00 до 19.00

Школу води 
Југослав Оцокољић
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