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РАДИОНИЦА 
ИВАНА ТОМИЋА У 
НОВЕМБРУ У ДКСГ 
ЈАВНИ НАСТУП
Превазиђите страх од јавног 
наступа, увећајте самопоуздање, 
научите како да завладате 
сценским или факултетским 
простором - уз инструкције Ивана 
Томића.

Почињемо са радом у новембру!

Бесплатна радионица намењена 
је студентима, а број полазника је 
ограничен. Радионица се одржава 
једном недељно, у трајању од три 
сата, сваке среде од 17.00.

Пријаве на мејл: 
ana.todorovic@dksg.rs

ШКОЛА ЗА ДИЗАЈН 
И ИЗРАДУ НАКИТА

Одувек сте желели да научите да правите 
накит? Желите да завирите у златарску 
радионицу и кутију са алатом? Желите да 
својим рукама направите драгим особама 
или себи нешто што нигде нема да се купи? 
Интересује вас како се прави накит од 
полимерске глине, жице, метала и других 
материјала? Желите да се накит који ви 
направите нађе на позорници као део 
костимографије, модној ревији, изложби?

Школа дизајна и израде накита је 
конципирана тако да су предавања 
подељена према наставним јединицама, 
а полазници стичу теоријско и практично 
знање о свету накита. Школу води 
дипломирани менаџер и златар 
Тамара Зечевић.

Почињемо са радом у новембру!

Бесплатна школа намењена је студентима, 
а број полазника је ограничен. Радионице 
се одржавају једном недељно, у трајању од 
два сата, сваког понедељка од 18.00.

Пријаве на мејл: ana.todorovic@dksg.rs
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од ОКТОБРА креће са новим радионицама

Уторак, 10. октобар, 17.45, Студио 26
Радионица савременог плеса Отворено 
позориште коју води 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. 
На овој радионици полазници ће ојачати своје 
тело, развити координацију покрета, побољшати 
флексибилност и исказати своју креативност 
и имагинацију. За учешће у радионици није 
неопходно претходно знање. Радионица се 
одржава два пута недељно, уторком од 17.45 
и четвртком од 16.00, у трајању од по два сата. 
Пријаве на мејл: sanjavink@hotmail.com

Уторак, 10. и 24. октобар, 19.00, Сала на спрату
Радионица креативног читања и критичког 
писања коју води Нађа Бобичић, књижевна 
критичарка. Након успешно завршене прве 
радионице, у току које су полазнице и полазници 
имали прилику да пишу и објаве књижевну 
критику, учествују на књижевној трибини и прате 
савремену регионалну и светску књижевну 
продукцију, позивамо све заинтересоване младе 
особе које воле да читају и пишу о књижевности 
да нам се и ове године придруже. Тема нашег 
првог разговора биће нови роман Јасминке 
Петровић Све је у реду.
Кратку биографију, мотив за пријављивање и 
контакт податке послати на мејл: 
bobicic.nadja@gmail.com, до 9. октобра.

Среда, 11. октобар, 19.00, Сала на спрату 
Конверзација на енглеском језику коју 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, као и писану комуникацију – како 
пословну тако и приватну. Радионица се одржава 
једном недељно, сваке среде од 19.00. Пријавите 
се на мејл: jelenanikolix@gmail.com 

Субота, 14. и 28. октобар, 18.00, Доњи хол 
Радионица стиро штампе коју води Срђан 
Плавшић, дипломирани графички дизајнер. 
Понесите мајицу, платнени цегер или 
други комад памучне одеће на коме ћете 
одштампати своју креацију. Пријавите се на мејл: 
kvartumartlab@gmail.com

Недеља, 15. октобар, 19.00, Сала на спрату
АРГХ радионица креативног писања коју 
води 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. Радионица се 
одржава једном недељно, сваке недеље од 19.00.

Понедељак, 16. октобар, 19.00, Сала на спрату 
Радионица филмске критике Артикулација 
коју води Горан Терзић, филмски критичар 
и редовни професор Факултета драмских 
уметности у Београду. Циљ радионице је да 
кроз интервјуе са редитељима и интерактивним 
методом гледања филмова полазници развију 
способност артикулације  мишљења и 
литерарног обликовања анализе филма у форми 
критике и есеја. Радионица се одржава једном 
недељно, сваког понедељка од 19.00. Пријаве 
слати на: ana.todorovic@dksg.rs

Четвртком од 19.30, Студио 26
Филозофско-перкусионистичка радионица 
Ритам Студентског градa коју води 
води Александар Андрејевић, тимпаниста 
Симфонијског оркестра РТС-а. Радионица је 
намењена студентима који желе да се баве 
музиком и овладају вештином свирања на 
удараљкама. Наглашен ритам, популарност 
ударачких инструмената - много је разлога да 
се прикључите радионици и на креативан и 
релаксирајући начин проведете своје слободно 
време. Пријавите се на мејл: 
am.andrejevic@gmail.com

Уторком од 20.00, Студио 26
Креативна радионица Хор Студењак коју 
води композитор и диригент Матија Анђелковић. 
Хор Студењак је савремени хор који даје 
креативну слободу и слободу изражавања 
студентима и младим људима заинтересованим 
за певање, без обзира на њихове певачке 
способности. Хор је полигон за једну нову хорску 
праксу, која подразумева ангажман певача при 
креирању репертоара (од писања стихова, 
компоновања песама до предлагања обрада 
већ постојећих песама). Пријавите се на мејл: 
matijadecomposing@gmail.com
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Четвртак, 26. октобар, 20.00, Велика сала
ТРИО ВЕДРАНА ФЕРИЗОВИЋА

Трио Ведрана Феризовића настаје 2014. 
године. Инструментална поставка трија, 
гитара и глас, контрабас и кларинет, 
замишљена је тако да контрабас и гитара 
заузимају простор бас линија, хармоније 
и ритма, док је коментарисање и 
допуњавање вокала (стихова) препуштено 
слободним кларинетским деоницама. 

Текстови покривају поља љубавних, урбано-
филозофских и социјалних тема, изражавајући 
се разноликим стихом, сентиментом, иронијом, 
препричавањем, шалом, родољубљем. Музика је 
стилски прилагођена тексту, па самим тим и она 
варира у погледу хармоније, ритма, мелодије, 
мира и немира. Са Ведраном Феризовићем 
наступају и Ервин Малина (контрабас и бас 
гитара) и Васа Вучковић (кларинет).

Четвртак, 19. октобар 
20.00, Велика сала
DINAMIKA MUSIC

Dinamika music је електрични 
гудачки квартет предвођен 
ди-џејем, који сједињује 
музику кроз време. На 
њиховом репертоару налазе 
се позната дела барокних, 
класичних и романтичарских 
композитора у модерним 
аранжманима, као и 
најпознатији етно, поп и 
рок хитови. Састав чине 
академски музичари 
школовани на академијама 
у земљи и иностранству. 
Dinamika music свира на 
електричним виолинама, 
што им даје посебан звук и 
динамичност. У питању је 
јединствени музички квартет 
на нашим просторима.
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Петак, 27. октобар, 20.00, Велика сала
ABOUT LORNA

About Lorna је београдска електро, down-tempo 
четворка која је настала из многочланог састава 
Lorna Wing. Како сами за себе кажу, сада су 
полуелектронски облик састава Lorna Wing. Музика 
коју нам представљају излази из зоне комфора и 
опипљивости, а користи могућности које пружа 
употреба технологије у сврху креативности. Сингл 
којим отварају ново поглавље каријере носи назив 
Још једном, а спот је радио илузиониста Ранко 
Трајковић, који је све прво нацртао на папиру, а 
касније анимирао и монтирао.

ФИЛОЗОФСКО-ПЕРКУСИОНИСТИЧКА 
РАДИОНИЦА
РИТАМ СТУДЕНТСКОГ ГРАДА
Четвртком од 19.30, Студио 26

Радионица је намењена студентима који желе да 
се баве музиком и овладају вештином свирања 
на удараљкама. Наглашен ритам, популарност 
ударачких инструмената - много је разлога да 
се прикључите радионици и на креативан и 

релаксирајући начин проведете своје слободно 
време.

Радионицу води Александар Андрејевић, 
тимпаниста Симфонијског оркестра РТС-а.

КРЕАТИВНА РАДИОНИЦА
ХОР СТУДЕЊАК
Уторком од 20.00, Студио 26

Хор Студењак је савремени хор који даје креативну 
слободу и слободу изражавања студентима и младим 
људима заинтересованим за певање, без обзира 
на њихове певачке способности. Хор је полигон за 
једну нову хорску праксу, која подразумева ангажман 
певача при креирању репертоара (од писања 
стихова, компоновања песама до предлагања обрада 
већ постојећих песама).

Радионицу води композитор 
и диригент Матија Анђелковић.



Петак, 13. октобар, 20.00, Велика сала
Народно позориште у Београду
Николај Васиљевич Гогољ
ЖЕНИДБА*

Играју: Калина Ковачевић, Данијела Угреновић, 
Нада Блам, Павле Јеринић, Бојан Кривокапић, 
Лепомир Ивковић, Зоран Ћосић, Борис Пинговић, 
Гојко Балетић, Дејана Миладиновић

Режија: Славенко Салетовић

Добра “Женидба” није виђена на овим просторима 
у последњих педесет година. Трагао сам за правом 
шифром и чини ми се да је за ”центрирање” 
теме био битан и страх који прати женидбу и 
удају у времену кризе... Тврдим да је Гогољ отац 
надреализма, а не реализма, како се обично каже! 
Оштрим приступом карактерима са надреалним 
шпицевима, прави сценски догађај у коме група 
људи уплашених од живота покушава да изврши 
”упаривање”.
     
   Реч редитеља

позориште 
октобар 2017.

Понедељак, 23. октобар, 20.00, Велика сала
Београдско драмско позориште
Жељко Хубач
БЕРЛИНСКИ ЗИД*

Играју: Атанасије Узуновић, Јово Максић, Немања 
Оливерић, Паулина Манов, Андреј Шепетковски, 
Љубинка Кларић

Режија: Милан Нешковић

...Искорачивши на непосредан начин у материјал 
актуелне историје - заплет се одвија на Косову, 
током 1999. године - Хубач се драмом „Берлински 
зид“ упушта у нови слој истраживања људске 
способности за насиље и праштање - али и на 
нови начин артикулише мотив породице (...) овде 
се породица појављује као покретач, али и жртва 
патње. Управо то и јесте разлог због којег Хубач, у 
три суптилно назначена драмска круга, инсистира 
на питању деце - туђе или усвојене, прихваћене 
или изгубљене: свет у којем су неразрушиви зидови 
подигнути унутар људи, може преживети само ако 
дозволи могућност прихватања туђег детета као 
признања Другог.
   Светислав Јованов

* Цена улазнице 200 дин
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Среда, 25. октобар, 20.00, Велика сала
ЧИЧА ТОМИЋЕВА КОЛИБА*
Stand-up

Иван Томић & Мариана Аранђеловић

Стенд-ап (Stand-up) комедија је атрактивна сценска форма која доживљава брз развој код нас и у региону. 
Потпуно заслужено. Између лаке забаве и луцидних увида у живот, свет, стање у држави, стенд-ап комедија 
представља идеалну културну активност за широк спектар публике. Зачета од гласа обесправљених који 
су тражили начин да се подсмехну бахатости и моћи, данас је стенд-ап комедија славље здравог разума и 
безазленог смеха.

ОТВОРЕНО ПОЗОРИШТЕ
НОВИ СТУДИО
Радионица савременог плеса
Студио 26
Уторак од 17.45
Четвртак од 16.00
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.
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17 - 31. октобар, Галерија
Отварање: уторак, 17. октобар, 19.00
ИЗЛОЖБА РАДОВА НАГРАЂЕНИХ АУТОРА СА XIX БИЈЕНАЛА СТУДЕНТСКОГ ЦРТЕЖА СРБИЈЕ

Излажу: Ђорђе Ћетковић (ФЛУ Београд), Марко Зајић (АУ Нови Сад), 
Лила Сенти (АУ Нови Сад), Уна Дончић (ФЛУ Београд)

На XIX Бијеналу студентског цртежа Србије, одржаном у Дому културе Студентски град у мају ове 
године, јавност је имала прилику да се упозна са радовима 86 студената уметничких академија 
из Београда, Новог Сада, Ниша, Крагујевца, Звечана и Новог Пазара. 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 стваралаштво.

Дом културе Студентски град од 1981. приређује Бијенале студентског цртежа. Многи, а нарочито 
награђени учесници досадашњих бијенала, имају истакнута места на савременој ликовној сцени, 
како код нас тако и иностранству.

ликовни 
програм  октобар 2017.

8

ИЗЛОЖБЕ У ОКВИРУ БАЛКАНИМЕ - 
14. ЕВРОПСКОГ ФЕСТИВАЛА АНИМИРАНОГ 
ФИЛМА

3 - 7. октобар, Галерија
Отварање: уторак, 3. октобар, 19.00
АЛЕКСАНДРА ЈОВАНИЋ - Electric summer days  

3 - 7. октобар, Велика галерија 
Отварање: уторак, 3. октобар, 19.30
ВУК ПАЛИБРК
Анимирани дневник - гиф анимације

МАРКО ЗАЈИЋ

ЂОРЂЕ ЋЕТКОВИЋ ЛИЛА СЕНТИ

УНА ДОНЧИЋ

ВУК ПАЛИБРК
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24. октобар - 11. новембар, Велика галерија
Отварање: уторак, 24. октобар, 19.00
Традиција и иновација / 80 година од првог 
броја Студента
ВИЗУЕЛНИ ИДЕНТИТЕТ & ВИЗУЕЛНА НАРАЦИЈА
Лист Студент у историји графичког дизајна, 
илустрације, карикатуре, стрипа и фотографије

Колики је и какав допринос Студента југословенској 
и српској историји графичког дизајна, илустрације, 
карикатуре, стрипа и фотографије? Како је Студент 
откривао и отварао нове светове визуелне нарације? 
Како је и колико Студент био аутономни и активни 
чинилац промена у свету графичког дизајна, 
илустрације, карикатуре, стрипа и визуелне културе 
уопште? Где је место Студента и његових сарадника 
из перспективе европске и светске историје 
графичког дизајна и визуелне културе? Шта је 
Студентов визуелни наратив? Шта су симболи и које 
су то метафоре тог језика? Како се тај језик мењао 
кроз време?

Изложба Визуелни идентитет & визуелна нарација. 
Лист Студент у историји графичког дизајна, 
илустрације, катикатуре, стрипа и фотографије 
представља до сада први целовито конципиран 
одговор на ова и друга сродна питања и отвара 
простор за тематизацију читаве палете нових 
проблемских кругова од интереса за историју идеја 
и општу културну историју, посебно од интереса 
за историју штампаних медија у аналогној и 
дигиталној култури, за естетику, филозофију, етику и 
модернизацију визуелне културе уопште. Изложба 
приказује више десетина репрезентативних радова 
који достојно представљају Студентово место и 
улогу у историји графичког дизајна, илустрације, 
карикатуре, стрипа и фотографије током деценија од 
1937. до 2017.

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
Пријаве на мејл: natalijadabic@gmail.com

ОТВОРЕН КОНКУРС 
ЗА ИЗЛАГАЊЕ У ГАЛЕРИЈАМА ДКСГ

Дом културе Студентски град расписује конкурс за 
излагање у 2018. години у оба галеријска простора - 
Галерији и Великој галерији ДКСГ. Конкурс је отворен 
од 2. до 31. октобра 2017. године.  

На конкурс је потребно послати:
•	 опис предлога пројекта (до 3.000 карактера са 

размацима)
•	 визелну презентацију пројекта (до 10 

фотографија)
•	 техничку спецификацију пројекта 
•	 биографију
•	 контакт податке, обавезно важећу имејл адресу.

Пријаве се шаљу на електронску адресу: 
galerija@dksg.rs 
или поштом на адресу: Дом културе Студентски град 
(За конкурс - галерије), Булевар Зорана Ђинђића 179, 
11070 Нови Београд.

Непотпуне пријаве, као и пријаве које стигну 
након рока, неће бити разматране. Конкурсна 
документација се не враћа. Савет галерија ДКСГ ће 
узети у разматрање само пројекте који до сада нису 
били реализовани.

Резултати конкурса биће објављени на сајту www.
dksg.rs најкасније до краја новембра 2017. године. О 
одлуци Савета галерија ДКСГ учесници конкурса ће 
бити обавештени путем мејла. 

За све додатне информације заинтересовани се могу 
обратити уредници ликовног програма Дома културе 
Студентски град Маиди Груден, на мејл адресу: 
maida.gruden@dksg.rs.
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Четвртак, 5. октобар, 19.00, Клуб Магистрала
Представљање романа
ПЕТО ГОДИШЊЕ ДОБА Ненада Рацковића 
(Лагуна, 2017) 
Учествују: Јања Стјепановић, Мирољуб Стојановић 
и аутор
Специјални гост Мирослав Карић, кустос

Ненад Џони Рацковић (Београд, 1967) као 
мултимедијални уметник на сцени је од 1985. године 
(СКЦ, КЦБ, ФЛУ, Озон, Магаза, МСУ, REX, Октобарски 
салон…). Глумио је у позоришту (Свети Ник, режија 
Горчин Стојановић, Битеф театар, ‘92) и на филму 
(Како је пропао рокенрол, Црни бомбардер, Marble Ass). 
Романи: Аспирин, Књига рецепата и Несавладива 
прича. Подједнако често (и једнако утемељено) 
проглашаван генијем и скандал-мајстором, нови 
роман објавио је као човек завидне уметничке 
биографијe.

Маестралним описима антисвета у којем је 
заробљен, даровао је српској књижевности оно што 
јој је најпотребније: опис нашег времена, борби, 
наших живота и смрти. Успео је у фото-финишу 
да из Београда исцеди последње капи лепог, бледе и 
ретке трагове блиставе садашњости какву је овај 
град имао пре распада Југославије.
   Марко Видојковић

Уторак, 10. октобар, 19.00, Клуб Магистрала
Представљање часописа 
КЊИЖЕВНА ФАНТАСТИКА
(www.art-anima.com и Контраст издаваштво, 2017)
Учествују: Михајло Витезовић, Младен Јаковљевић и 
Драгољуб Игрошанац 

Часопис Књижевна фантастика је покренут 2014, 
као годишња публикација која представља пресек 
актуелних дела домаће и светске фантастике. 

Прва три броја изашла су као алманах, а од 2017, 
сарадњом сајта Арт-Анима и Контраста, излази 
као часопис магазинског типа. Бави се актуелним 
делима, њиховом рецепцијом, преплитањем 
фантастичне књижевности с другим уметностима, 
доноси интервјуе с писцима… 

Четвртак, 12. октобар, 19.00, Клуб Магистрала
1917 - 2017
100 година од Октобарске револуције
Изабрана дела Ивана Алексејевича БУЊИНА
(приредио Никола Дробњаковић, Бернар, 2009/2017) 

Учествују: Бојана Сабо, Бошко Милосављевић и 
Никола Дробњаковић

Иван Алексејевич Буњин (Вороњеж, 22.10.1870 - 
Париз, 8.11.1953), руски песник, писац и приповедач, 
био је забрањен у СССР-у од 1929. до 1954. За 
преводе с енглеског језика (Лонгфелоу, Бајрон, 
Тенисон) Руска академија уметности наградила га је 
Пушкиновом наградом, а 1933. добио је Нобелову 
награду за књижевност. Сарађивао је с Горким, 
Андрејевим и Куприном у кружоку Среда. Када је 
објавио Село, 1909. године, изабран је за почасног 
академика. Путујући кроз Европу, Азију и Африку, 
сликама руске степе и шуме додао је лепоте пустиње 
и океана. Сликао је Русију - Сва Русија је село - 
приказујући њену беду и запуштеност. У Одеси је 
уређивао контрареволуционарне новине, а затим 
напустио Русију заувек. У Русији се додељује награда 
с његовим именом. 
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Издавачка кућа Бернар објавила је роман Живот 
Арсењева, збирке прича: Господин из Сан Франциска, 
Сунчаница, Тамни дрвореди, Три рубље, дневник 
Проклети дани, О Чехову, путописе и писма 
Воде многе, Дневнике 1881 - 1953, Ружа Јерихона: 
хришћанске песме и приче и песме Гробљанска 
трава.

Уторак, 17. октобар, 19.00, Клуб Магистрала
Разговор о делу Томаса де Квинсија 
О УБИСТВУ КАО ЛЕПОЈ УМЕТНОСТИ
у преводу Милана Милетића (Букефал Е. О. Н, 2017)
Учествују Јовица Аћин и Милан Милетић

Томас де Квинси (Манчестер, 15.8.1785 - Единбург, 
8.12.1859), енглески есејиста, најпознатији по делу 
Исповести једног уживаоца опијума, са 17 година 
побегао је из гимназије и од куће и провео пет 
месеци без новца, гладан, на улицама Лондона. Када 
се вратио кући уписао је Оксфорд, али је студије 
напустио пре дипломирања. Оженио се 1816. и имао 
осморо деце. С обзиром на зависност од опијума, 
стално је био у дуговима. Преселио се у Шкотску. 
Објавио је серију успомена на Вордсворта, Колриџа 
и остале језерске песнике. Де Квинсију другачијем од 
аутора Исповести (...), сатиричнијем и истанчанијем, 
често субверзивне интелигенције, дивили су се 
Вордсворт и Колриџ. Утицао је на Поа, Бодлера, 
Гогоља…, а и највећи аутори XX века признали су 
његов утицај, док је Борхес рекао да је поседовао 
модел истине, али не оне кохерентне и главне, него 
искошене и разбијене. На српски су преведена дела: 
Исповести (…), Херодотова филозофија, Осветник и 
О убиству као лепој уметности.

Четвртак, 19. октобар, 19.00, Клуб Магистрала
Циклус Поп књижевност - ОТПЛОВИЋЕ RЕX
АРСЕН ДЕДИЋ

Предавач Мухарем Баздуљ

У петом предавању из циклуса Поп књижевност, под 
насловом Отпловиће Rеx, бавимо се ликом, делом 
и баштином Арсена Дедића, песника, кантаутора 
и певача без кога је цела идеја југословенске 
популарне културе незамислива. Ко све спада у 
Дедићев архипелаг и зашто су баш његови стихови 
она лирска шифра која чува тајну оних и онаквих 
младости каквих више бити неће? Или, у римованој 
парафрази: Плови ли још увек водом нека чежња за 
слободом.
   Мухарем Баздуљ

Петак, 20. октобар, 19.00, Мала сала 
У сарадњи с Филмским програмом ДКСГ
Увод у Београдски сајам књига - 4 земље 1 језик
Уводно предавање пре филма
ШТЕФАН ЦВАЈГ: ЗБОГОМ ЕВРОПИ (2016) 
Говори Јелена Костић Томовић

Штефан Цвајг (Беч, 28.11.1881 - Петрополис, 
22.2.1942), аустријски песник, приповедач, драматург, 
биограф, преводилац, критичар и путописац, 
20-их и 30-их година XX века био је један од 
најпопуларнијих књижевника на свету. Славу су му 
донеле романсиране биографије (Марија Антоанета, 
Еразмо Ротердамски, Магелан, Марија Стјуарт…). 
Био је пацифиста који се залагао за уједињење 
Европе. Напустио је Аустрију 1934, живео у Енглеској 
(у Лондону и Бату), па у САД и, најзад, у Бразилу, 
где је 1942. са супругом извршио самоубиство 
барбитуратима. 

Филм Марије Шрадер је прича о годинама егзила 
Штефана Цвајга - између Буенос Ајреса, Њујорка и 
Бразила. Визуелно и емотивно моћан филм истражује 
шта значи бити избеглица, а редитељка поставља 
питање - рећи наглас свој став или ћутати у тешким 
временима тираније.



12 распоред месечног програма октобар 2017.
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19.00

19.00

19.00

19.00

19.00

19.00 19.00

20.00

Позориште, БЕРЛИНСКИ 
ЗИД, Велика сала

БАЛКАНИМА 14. ЕВРОПСКИ 
ФЕСТИВАЛ АНИМИРАНОГ 
ФИЛМА

Филмски програм, ДУГО И 
НЕТРЕМИЦЕ - Предавање 
са пројекцијом примера из 
документарног филма СЕНА, 
Мала сала

Књижевност, Представљање 
часописа КЊИЖЕВНА 
ФАНТАСТИКА, Магистрала

Мићунов ћошак, ПОСЛЕДЊИ 
КАНТРИ БЛУЗЕРИ, Мала сала

Изложба, ИЗЛОЖБА РАДОВА 
НАГРАЂЕНИХ АУТОРА СА XIX 
БИЈЕНАЛА СТУДЕНТСКОГ 
ЦРТЕЖА СРБИЈЕ, Галерија

Књижевност, О УБИСТВУ КАО 
ЛЕПОЈ УМЕТНОСТИ Томаса де 
Квинсија, Магистрала

Изложба, ВИЗУЕЛНИ 
ИДЕНТИТЕТ & ВИЗУЕЛНА 
НАРАЦИЈА, Велика галерија

БАЛКАНИМА 14. ЕВРОПСКИ 
ФЕСТИВАЛ АНИМИРАНОГ 
ФИЛМА

АФЦ, РЕТРОСПЕКТИВА 
ФИЛМОВА МИЛОЈА 
РАДАКОВИЋА, Мала сала

Позориште, ЧИЧА 
ТОМИЋЕВА КОЛИБА, 
Велика сала

БАЛКАНИМА 14. ЕВРОПСКИ 
ФЕСТИВАЛ АНИМИРАНОГ 
ФИЛМА

Библиотека, 
ПРЕТРАЖИВАЊЕ ОНЛАЈН 
КАТАЛОГА БИБЛИОТЕКЕ, 
Читаоница Е

Књижевност, ПЕТО 
ГОДИШЊЕ ДОБА Ненада 
Рацковића, Магистрала

Изложба књига, 1917 - 
2017 / 100 ГОДИНА ОД 
ОКТОБАРСКЕ РЕВОЛУЦИЈЕ, 
Хол Библиотеке

Књижевност, Изабрана 
дела ИВАНА АЛЕКСЕЈЕВИЧА 
БУЊИНА, Магистрала

Филмски програм, 
ДЕКОДИРАЊЕ - ДЕЈВИД 
ЛИНЧ,  Мала сала

Библиотека, 
ПРЕТРАЖИВАЊЕ 
ЕЛЕКТРОНСКИХ БАЗА 
ПОДАТАКА, Читаоница Е

Поп књижевност, 
ОТПЛОВИЋЕ RЕX  
АРСЕН ДЕДИЋ, Магистрала

Концерт, DINAMIKA MUSIC, 
Велика сала

Концерт, ТРИО ВЕДРАНА 
ФЕРИЗОВИЋА, Велика сала

2 3 4 5

9 10  11 12

16 17 18 19

23 24 25 26

30 31

20.00

18.00

19.00

До
31.10.

19.00

19.00

18.00

19.00

20.00

20.00
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понедељак              уторак          среда                      четвртак                   петак                              субота                              недеља

19.00
21.00

20.00

18.00

19.00

19.00
21.00

19.00
21.00
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БАЛКАНИМА 14. ЕВРОПСКИ 
ФЕСТИВАЛ АНИМИРАНОГ 
ФИЛМА

Филм, ПОВРАТАК, Мала сала

Позориште, ЖЕНИДБА, 
Велика сала

Форум, ДЕПРЕСИЈА, 
Велика сала

Књижевност, Уводно 
предавање пре филма 
ШТЕФАН ЦВАЈГ: ЗБОГОМ 
ЕВРОПИ, Мала сала

Филм, ШТЕФАН ЦВАЈГ, 
ЗБОГОМ ЕВРОПИ, Мала сала

Филм, ГАДНА ГОМИЛА, 
Мала сала

Концерт, ABOUT LORNA, 
Велика сала

БАЛКАНИМА 14. ЕВРОПСКИ 
ФЕСТИВАЛ АНИМИРАНОГ 
ФИЛМА

Мићунов ћошак, ДОМАЋИ 
АНИМИРАНИ ВИДЕО - СПОТ, 
Мала сала

Филм, ПОВРАТАК, Мала сала

Форум, ПРЕМА НОВИМ 
МОДЕЛИМА COMMONS-а У 
ЕВРОПИ, Магистрала

Филм, ШТЕФАН ЦВАЈГ, 
ЗБОГОМ ЕВРОПИ, Мала сала

Филм, ГАДНА ГОМИЛА, 
Мала сала

Изложба књига, ПРИЧЕ О 
ВЕЛИКИМ СЛИКАРИМА, 
Хол Библиотеке

Филм, ПОВРАТАК, Мала сала

Филм, ШТЕФАН ЦВАЈГ, 
ЗБОГОМ ЕВРОПИ, Мала сала

Филм, ГАДНА ГОМИЛА, 
Мала сала

6 7 1/8

13 14 15

20 21 22

27 28 29
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Петак, 20. октобар,18.00, Велика сала
Психолошко саветовалиште за студенте
Причајмо о томе и ДКСГ вас позивају на трибину:
ДЕПРЕСИЈА

Све чешће чујемо од људи да су депресивни. 
Међу лаицима депресија означава привремени 
период сниженог нивоа расположења након лоше 
проведеног дана или једноставно - нерасположење. 
Према медицинском речнику, депресија је озбиљна 
болест, која узрокује сметње памћења и осталих 
когнитивних функција, снижено расположење, 
телесне промене и промене понашања. Утиче на 
осећаје, начин размишљања и понашања, сексуални 
живот и спавање. Многим људима, укључујући оне 
који су боловали од депресије, те пријатељима 
и члановима породице оболелог, познате су 
далекосежне последице овог стања. Депресија је 
један од најчешћих медицинских проблема у свету. 
У неком тренутку живота једна од четири особе 
осетиће барем једну епизоду депресије.

Александар Богосављевић, аутор књиге Црни пас, 
разговараће са нашим гостима и публиком о томе 
како је бити млад и имати дијагнозу депресије и 
опсесивно-компулсивног поремећаја, и то у Србији. 
Кроз своја искуства, мисли и осећања, Александар 
нам приближава ова тешка стања. Посебна тема у 
његовом искуству, али и у нашој средини, јесте однос 
друштва, породице, па и самог појединца, према 
менталном здрављу и онима који су у функцији 
заштите и лечења истог. Наши гости, психотерапеути 
и психолози, приближиће нам стручну страну приче 
о депресији.

Субота, 21. октобар, 16.00, Клуб Магистрала
Трибина
ПРЕМА НОВИМ МОДЕЛИМА COMMONS-а У 
ЕВРОПИ

Учесници:
Александар Матковић, Регионални научни центар 
ИФДТ - Нови Сад
Александра Савановић, Нова Искра
Дина Ракин, Европски покрет у Србији 
Ива Марковић, истраживач

Модератор:
Петар Протић, European Alternatives - Београд 

Појам заједничког добра - Commons - улази у 
европски живот, премда још увек на мала врата. 
Појављује се све више иницијатива и пракси 
чији је циљ да се спрече процеси приватизације 
заједничких добара и уради њихова пренамена у 
складу са стварним потребама заједнице, која би 
тим ресурсима требало да управља и да о њима 
брине. Постоји снажна опредељеност да се кроз 
иницијативе одоздо Commons означи као важан 
фактор будућег живота и као важан политички 
фактор.

На трибини ћемо говорити о томе чиме је развој 
заједничког добра условљен, а шта му, са друге 
стране, обезбеђује нову снагу. Како Commons 
функционише на примеру удруживања иницијатива 
културе и уметника? Како се користи зарад дељења 
знања и технологије кроз организоване заједнице? 
Како функционишу праксе co-housing-а, бриге о 
агрикултури и природним ресурсима? У ком смислу 
Commons поспешује демократију и учвршћује 
солидарност и може ли бити сагледаван као нова 
комуна? Најзад, у време када европске институције 
све више губе кредибилитет и ефикасност, те 
увећавају демократски дефицит, може ли Commons 
постати нова политичка алтернатива кроз коју ће 
грађани артикулисати захтеве за решавање хитних 
политичких питања?
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Уторак, 17. октобар, 19.00, Мала сала
ПОСЛЕДЊИ КАНТРИ БЛУЗЕРИ

Године 1989. времешни Џон Ли Хукер је албумом 
The Healer започео серију чудесних издања. За 
неколицину млађих а већ славних блузера сарадња 
на појединим песмама је била круна каријере. Ван 
Морисон и Сантана су се чак јавно расправљали 
који је од њих ближи старом мајстору. Има неке 
ироније у томе: педесетих су музичари избегавали 
Џонија јер је мењао темпо како му се ћефне, ако 
им закаже телепатија не би могли да га испрате. 
Неки критичари су својевремено замерали Хукеру 
да је (испод урбаног R’n’B премаза) превише 
рудиментаран - многе песме се заснивају на једном 
или два акорда, мрмљање и стењање интензивира 
ритам који се стално понавља. Погрешно! Радило се 
о моћној комбинацији сировости и префињености, 
људи су то осетили. Деведесетих су откривени и Р. 
Л. Бурнсајд, Џуниор Кимбро, Ти Модел Форд, сви 
у осмој деценији живота и до тада мало познати 
изван области северног Мисисипија. Ови фармери 
и повремени музичари (из оправданих разлога, 
двојица су служила казне због убистава) одједном су 
почели да наступају и снимају са Иги Попом, Џоном 
Спенсером и The Black Keys. У њиховој комбинацији 
хипнотички репетитивних ритмова, дисторзије 
истовременог брујања више тонова, беше неке 
исконске снаге која може да исцели пренапете 
житеље модерних градова.

мићунов ћошак 
октобар 2017.

Субота, 7. октобар, 16.00, Мала сала
ДОМАЋИ АНИМИРАНИ ВИДЕО-СПОТ

Ива Ћирић је аниматорка, предаје на Факултету 
примењених уметности, недавно је докторирала. 
Мићун јој није ни пацијент ни асистент, него су пар 
пута заједно прошетали кроз историју анимираног 
видео-спота, од Lucy In the Sky With Diamonds Битлса 
до Wanderlust Бјорк. Ива је причала о аниматорима 
(Фреду Вулфу, Џералду Скарфу, Мацамотоу...) и 
поступцима којим су реализовали спотове, Мићун о 
песмама и музичарима. Обоје су мерили колико су 
дух времена и технолошки развој утицали на крајњи 
резултат. Публика ће моћи да види и чује снимљени 
сажетак та два предавања, а дуо се овог пута окреће 
домаћим ауторима.

Радови гостију, Николе Мајдака јуниора и Милоша 
Томића, за Darkwood Dub односно Репетиторе, 
већ су класика. Уз афиримисане мајсторе ће се 
наћи и Уна Исаиловић. Она тек сто је завршила 
студије, а анимираним спотом за I Wish You the Very 
Worst Ортодокс Келтса најавила је лепу будућност. 
Госте можете да питате све што вас занима о овој 
теми, ако то остаје у границама пристојности. Ива 
је одговорна, па ће она да одговара, а Мићун ће, 
питали га - не питали, рећи своје. 
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12 – 31. октобар
1917 - 2017/ 100 година од Октобарске 
револуције
ИЗАБРАНА ДЕЛА ИВАНА АЛЕКСЕЈЕВИЧА БУЊИНА

Аутор изложбе: Растко Марковић

Ове године навршава се 100 година од Велике 
октобарске социјалистичке револуције, прве 
марксистичко-комунистичке револуције у историји. 
Иван Алексејевич Буњин (1870-1953) био је један 
од великих противника нове совјетске власти, 
прогоњен и приморан да емигрира како би умакао 
стрељању. Његова дела била су забрањена у 
СССР-у од 1929. до 1954. Данас веома цењен писац, 
добитник Нобелове награде за књижевност 1933. 
године. Изложба прати истоимени књижевни 
програм у Клубу Магистрала.

ИЗЛОЖБЕ КЊИГА У ХОЛУ БИБЛИОТЕКЕ

1 - 11. октобар
ПРИЧЕ О ВЕЛИКИМ СЛИКАРИМА

Аутор изложбе: Растко Марковић

Животи славних сликара одувек су били 
интересантни за читалачку публику. Мемоарска 
проза, биографски и аутобиографски романи 
сведоче о томе колико су ови славни људи били 
занимљиви и генијални и колико су њихове 
животне прилике утицале на њихову уметност. 
Ова прозна дела откривају занимљивости из 
живота старих мајстора, као што су Ван Гог, 
Леонардо, Каравађо, Јоханес Вермер и многи 
други, али и узбудљиве приче о животу њихових 
ремек-дела. 

библиотека 
октобар 2017.

Прозор Шангаја
ШКОЛА КИНЕСКОГ ЈЕЗИКА
Предавач: Марина Поп-Ценић

Упис је у току!
Настава почиње у другој половини октобра.
Пошаљите своје пријаве на имејл: 
biblioteka@dksg.rs.
Наведите име и презиме, контакт телефон, назив 
факултета и број индекса.
Путем имејла ћете бити обавештени о распореду 
предавања.

Школа је бесплатна, а право уписа имају сви 
редовни студенти основних студија.
Поред учења језика, Културни центар вам 
омогућава да се упознате са кинеском 
цивилизацијом, културом, обичајима, традицијом 
и свим битним и занимљивим аспектима живота у 
Кини, кроз бројна предавања и активности.
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Четвртак, 19. октобар, 18.00, Читаоница Е
ПРЕТРАЖИВАЊЕ ЕЛЕКТРОНСКИХ БАЗА 
ПОДАТАКА

Предавач: Обрад Вучковац, библиотекар

Тема ове радионице је KoBSON сервис, који 
омогућава приступ најбољим и најпознатијим 
научним часописима, књигама и цитатним индексима 
из целог света. Кобсон омогућава претрагу 
35.000 часописа и око 100.000 књига. Технике 
претраживања, прикупљања и начини цитирања 
литературе биће објашњени на примерима две 
најпознатије базе података - EBSCO и Science Direct. 

Пријавите се за радионице на: biblioteka@dksg.rs

Препоручује Обрад Вучковац, библиотекар
Свет открића: приповест о човековој потрази 
за спознајом света и себе самог / Данијел Џ. 
Борстин ; превели са енглеског Раша Секуловић…
[et al.]

…Уз живописну позадину коју чине биографије 
истраживача из различитих епоха, упознајемо се 
не само са великим и важним открићима, већ и са 
тиме како је до њих дошло. Имена Колумба, Балбое, 
Магелана и Кука, Коперника, Галилеја и Кеплера, 
Парацелзуса, Галена, Верзалија и Харвија нису само 
симболи у Борстиновој књизи; они на страницама 
Борстинове књиге оживљавају са свим својим 
врлинама али и манама, тежњама и стрепњама 
због којих заувек остају то што јесу...  (преузето са 
корице)

РАДИОНИЦЕ
ИНФОРМАЦИОНА ПИСМЕНОСТ 

Четвртак, 5. октобар, 18.00, Читаоница Е
ПРЕТРАЖИВАЊЕ ОНЛАЈН КАТАЛОГА 
БИБЛИОТЕКЕ

Предавач: Обрад Вучковац, библиотекар

Данас готово свака библиотека поседује 
електронски каталог доступан онлајн. Библиотека 
ДКСГ се заједно са око 160 српских библиотека 
налази у систему COBISS - Кооперативни онлајн 
библиографски системи и сервиси. База садржи 
податке о приближно 1,6 милиона књига, 780.000 
чланака, 70.000 часописа и новина, итд. Претрагом 
каталога можете доћи до информација о жељеној 
публикацији: подаци о аутору, издавачу, години 
издања, доступности и слично, као и у којој 
библиотеци се налази жељена публикација. На овој 
радионици савладаћете основне и напредне технике 
претраживања каталога.
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ПАНОРАМА*
19.00 и 21.00, Мала сала

13, 14, 15. октобар
ПОВРАТАК
р: Михајло Јакшић
ул: Лазар Роквуд, Ник Манкузо, Дубравка Мијатовић, 
Милорад Мандић, Мајкл Паре
Србија, 2017, 90’

Филм Повратак је својеврсна психолошка студија, 
испричана трилерским жанровским обрасцем, о повратнику 
који након 40 година у тајности долази у родни крај, у коме 
више нема никог свог. За њим из Америке долазе његови 
пријатељи, не би ли га, сваки из свог разлога, вратили назад. 
Прича истовремено говори о животу појединца у туђој 
земљи, али и о трагичној позицији припадника малог народа 
примораног да велико иностранство прихвати као једину 
алтернативу материјалном сиромаштву, не знајући, при томе, 
ни да ли се враћа кући тиме што долази у завичај или тиме 
што ће се из завичаја вратити тамо где је и провео читав 
живот - у туђину.

20, 21, 22. октобар
20. октобар, 19.00
Пре пројекције филма уводно предавање Јелене Костић 
Томовић о Штефану Цвајгу.

ШТЕФАН ЦВАЈГ, ЗБОГОМ ЕВРОПИ
р: Марија Шредер
ул: Јозеф Хадер, Барбара Сукова
Аустрија, Немачка, Француска, 2016,106’

Филм тематизује године егзила у животу Штефана Цвајга, 
једног од најчитанијих писаца на немачком језику свога 
времена - између Буенос Ајреса, Њујорка и Бразила. 
Као јеврејски интелектуалац, Цвајг покушава да заузме 
одговарајући став према догађајима у нацистичкој Немачкој, 

успут тражећи дом у новом свету. Овај визуелно запањујући 
и емотивно моћан филм истражује шта значи бити 
избеглица и поставља тешко питање - да ли рећи наглас 
свој став или је боље ћутати у тешким временима тираније.
Баварска филмска награда за најбољи филм 2016.

27, 28, 29. октобар
ГАДНА ГОМИЛА
р: Ана Лили Амирпур
ул: Џејсон Момора, Кијану Ривс, Џим Кери
САД, 2016, 118’

Радња филма Гадна гомила, смештена у врелим пустињским 
динама, фокусира се на Арлен, која неславно завршава у 
дистопијској забити ван граница цивилизације. Неснађена, 
она постаје заробљеник једне групе канибала и док се 
Арлен прилагођава животу међу гадном гомилом, схвата да 
одабир зла или добра углавном зависи од тога поред кога 
се налазиш.

* Цена улазнице 200 дин  



улаз слободан

Уторак, 10. октобар, 19.00, Мала сала 
Циклус предавања 

ДУГО И НЕТРЕМИЦЕ: ПОГЛЕД НА 
ЛИКОВЕ У ДОКУМЕНТАРНОМ 
ФИЛМУ
Аутор: Владимир Шојат, филмски аутор и продуцент

У последњој деценији вртоглави успех документарних 
филмова огледа се у наглом повећању броја гледалаца, како 
у комерцијалним биоскопима тако и на специјализованим 
фестивалима. Нове околности отвориле су простор за 
промишљање и анализу елемената филмског израза у овој 
филмској форми. Да ли предмети, биљке и животиње могу 
бити филмски ликови? Како убедити злочинца да јавно 
говори о свом злочину, иако му за тај злочин није суђено? 
Да ли ништа може да буде филмски јунак? Ко је заправо био 
Аиртон Сена? Како снимити филм о илегалним емигрантима 
а да их полиција не депортује после пројекције? Како се 
рефлектују одлуке државних органа на локалне заједнице? 
Али и више од тога - на ком нивоу једна, широј јавности 
непозната прича, може добити универзалну вредност?

Серија од 12 предавања садржи пројекције примера из 
филмова, дискусију и сусрете са ауторима. Такође, овај 
циклус представља и скромни омаж Душану Стојановићу, 
нашем најзначајнијем филмском теоретичару.

Предавање са пројекцијом примера 
из документарног филма
СЕНА
р: Асиф Кападиа
Француска, Велика Британија, 2010, 106’
Победник Санденс фестивала 2010.

Документарни филм приказује живот и смрт троструког 
првака Формуле 1 Аиртона Сене. Филм започиње Сениним 
доласком у Формулу 1, током сезоне 1984. у Толеману и 
Лотусу. Документарац се концентрише на време док је био у 
британском тиму Мекларен. Описује његов успех до светске 
славе, добијање титуле светског првака, супарништво са 
тимским колегом Аланом Простом и политичке борбе са 
шефом ФИСА-е Жан-Мари Балестреом. Филм тематизује и 
врхунац њиховог супарништва током сезоне 1989. и 1990, 
где су Сена и Прост били укључени у контроверзне борбе 
за титулу светског првака.

Четвртак, 12. октобар, 19.00, Мала сала 
Циклус предавања

ДЕКОДИРАЊЕ
У овом циклусу предавања, кроз опусе Николаса Роуга, 
Дејвида Кроненберга, Теренса Малика, Дејвида Линча 
и Алехандра Ходоровског, покушаћемо да исцртамо 
креативни процес ових, већ одавно култних стваралаца, 
и откријемо скривене токове утицаја који су обликовали 
њихова дела.

Предавач: Драган Димчић, доцент на Катедри за 
монтажу Факултета драмских уметности у Београду

4. део: ДЕЈВИД ЛИНЧ

Нелагода, медитација, проклето добра кафа и изгубљени 
путеви који воде у Црвену собу. Шта је психогена фуга и где 
је клуб Силенцио? Довољно за једно предавање о Дејвиду 
Линчу...
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3 - 7. октобар 2017.
14. ЕВРОПСКИ ФЕСТИВАЛ АНИМИРАНОГ 
ФИЛМА БАЛКАНИМА 

Среда, 25. октобар, 20.00, Мала сала
РЕТРОСПЕКТИВА ФИЛМОВА МИЛОЈА 
РАДАКОВИЋА

Милоје Радаковић (Вршац, 1954), писац, филмаџија, 
филмски и фудбалски критичар, укључио се 
у ентузијазам АФЦ-а касних 70-их, заједно са 
Андријом Димитријевићем и Драганом Ерцегом, 
у време када је плодна генерација Радослава 
Владића, Николе Ђурића, Ивка Шешића и Миодрага 
Милошевића доминирала продукцијом. У АФЦ-у је 
снимио 14 кратких алтернативних филмова, а два 
дугометражна у Канади. Тренутно живи и ради у 
Торонту (Канада), Београду (Србија), Брни (острво 
Корчула, Хрватска). Књижевна дела: Скоковит 
рез, Све што небо допушта... Уреднички радови: 
Пансини - антифилм, Режија Војислав Нановић - 
последњи пионир. 

На програму ће бити 16 Радаковићевих филмова, 
од првог Ту ту ру ту ту (1979) до филма Смрт у 
Хавани (2010).

Инфо
Фестивал Балканима представиће грчкој публици 
програм рецентне српске анимације на фестивалу 
анимираног филма у Солуну, који ће бити одржан 
од 19. до 22. октобра. 

На престижном међународном фестивалу 
документарног филма у Јихлави, Република Чешка, 
у оквиру пратећег програма биће приказани 
краткометражни филмови из депоа Архива медија 
Академског филмског центра (филмови Душана 
Макавејева, Љубомира Шимунића, Николе Ђурића 
и Игора М. Тохоља). Такође, организатор АФЦ-а 
Милан Милосављевић биће учесник конференције 
Фасцинације - о дистрибуцији експерименталног 
филма и имаће прилику да презентује фестивале у 
продукцији АФЦ ДКСГ - Алтернативе Филм/Видео 
и Балканима.

академски филмски центар 
октобар 2017.



Изложба Графичке колоније младих из Пролом Бање, (UN)NATURAL ENCOUNTERS, фото Душица Стојановић

22 ретро

Циклус Поп књижевност Мухарема Баздуља, ДАЛМАЦИЈА У МОМ ОКУ, фото Душица Стојановић

Представљање филмског колектива VOLATILE WORKS, фото Душица Стојановић
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Изложба ПЕЈЗАЖ У КУТИЈИ У ПЕЈЗАЖУ, фото Душица Стојановић

КОНЦЕРТ ХОР СТУДЕЊАК И РИТАМ СТУДЕНТСКОГ ГРАДA, фото Душица Стојановић
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