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ретроИзложба
ИГОР ХОФБАУЕР, MISTER MORGEN

Музика
ФЕСТИВАЛ НЕАФИРМИСАНИХ 
БЕНДОВА
ФЕСТИВАЛ БЛУЗ БЕНДОВА

Форум
СТАРТ-АП ПОСЛОВИ И 
МОГУЋНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА

АФЦ
Документарни филм ГЛЕДАЈУЋИ 
СМРТ: ВОЈСКА У НОЋИ ИГУАЛЕ

Централа
МОНОПОЛ НА ИСТИНУ 
Радине Вучетић

Филм
ПАНОРАМА ЕВРОПСКОГ ФИЛМА
ЕВРОПСКА САРАДЊА: ФИЛМСКА 
ПРИЧА

Мићунов чошак
ИСТОРИЈА ЏЕЗА 1 Гост ДКСГ Марко Томаш

Представљање књиге ОКУЛТУРА Владимира Ђурића Ђуре

Vintage вашар и размена књига
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Уторак, 6. септембар, 19.00
Клуб-књижара Магистрала
Здрав живот
АЈУРВЕДА - начин живота и систем лечења
(уз дегустацију хране спремљене на индијски начин)
Говори Жарко Тришић/Храну припрема Ајурведа 
центар Земун

Ајурведу (у преводу: наука о животу), најстарији систем 
заштите здравља, Светска здравствена организација је још 
1977. званично признала. Заснована на текстовима старим 
4-5 хиљада година, базира се на повољним и неповољним 
стањима живота, с мерама за достизање повољних. 
Ајурведа прати деловање природе на најсуптилнијем 
- квантном нивоу и упућује човека на прилагођавање 
променама у функционисању природе, наглашавајући 
личне особине, посебно менталне и емотивне факторе. 
Ајурведа се у последњој деценији XX века брзо ширила, 
па ајурведске клинике, универзитети и колеџи постоје у 
Немачкој, Британији, Холандији, Швајцарској, Финској, 
САД, Канади, Бразилу, Русији, Кини… 

Улазнице се могу купити на портирници ДКСГ, по 
цени од 200 динара.

Изложба стрип табли ДРУЖИНЕ ДАРДАНЕЛИ
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14. септембар, 20.00, Летња сцена/Велика сала
SALSA Y PUNTO

Више пута најављивани SALSA Y PUNTO стижу у ДКСГ! 
SALSA Y PUNTO  је интернационални латино бенд, 
састављен од врхунских извођача са Кубе и из Србије. 
Салса вуче корене из афричке румбе, коју су на тло 
Америке донели црни робови. Многи популарни 
музички ритмови које данас познајемо имају исти 
корен: самба, румба, ча-ча-ча, меренге, џез... Салса коју 
данас слушамо и уз коју плешемо настала је у Њујорку, 
у  четврти званој Барио, где су латино емигранти, 
већином Кубанци и Порториканци, кроз музику и плес 
покушавали да ублаже носталгију за родним крајем. 
Таква салса касније се вратила на Кубу, у Порторико, 
Доминиканску Републику, али се и проширила по 
свету, а ове вечери стиже и до вас, у ваш ДКСГ!
19. и 20. септембар, 20.00

Летња сцена/Велика сала
Бунт рок фестивал и ДКСГ представљају:
ФЕСТИВАЛ НЕАФИРМИСАНИХ БЕНДОВА

Први пут на Летњој сцени Дома културе 
Студентски град - јединствена музичка 
манифестација на којој ће се током два дана 
представити најуспешнији српски демо-бендови.

Неафирмисани бендови тешко и ретко налазе 
простор за извођење своје музике, те је овај 
фестивал још један покушај да се ситуација промени. 
Звук младих бендова често одликује потрага за 
сопственим музичким дискурсом, али и једна посебна 
искреност и отвореност према различитом звуку. 
У питању су ауторски састави, без издатог албума. 
Бићете у прилици да чујете бендове: Дегенеза 
(победници Бунт рок фестивала 2016), Empathy Soul 
Project, Ирвас, Дингоспо Дали (победници Бунт рок 
фестивала 2015), Кора и Вране камене.

Фестивал се организује уз подршку Секретаријата за 
културу града Београда.
26. и 27. септембар, 20.00, Летња сцена/Велика 
сала

м а т и н е  с в и р к е  
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ФЕСТИВАЛ БЛУЗ БЕНДОВА

Имате ретку прилику да на једном месту чујете водећа имена 
блуз музике из Србије и окружења. 

Блуз опушта - и онога ко свира и онога ко слуша. Изводи се срцем. Звук блуза 
је звук искрености, једноставности. Због своје непосредности има велики 
број поклоника широм света. На првом фестивалу, 2013. године, наступила су 
реномирана имена наше блуз сцене: Драган Марковић Маре, Зона Б, Сале 
Ранђеловић Ранђа, али и млади састави: Don Giovanni Blues Group и Texas Flood. 
На трећој инкарнацији овог фестивала бићете у прилици да чујете саставе: 
Блуз Машина, Blue Family, Raw Hide, као и пионира наше блуз сцене Драгољуба 
Црнчевића Бакија и његов Dr. Project Point Blank.

Фестивал се организује уз подршку Секретаријата за културу града Београда.
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Четвртак, 29. септембар у 20.00
Амфитеатар/Велика сала
ИВАН ТОМИЋ & 
МАРИАНА АРАНЂЕЛОВИЋ & 
СРЂАН ОЛМАН
Stand-up 

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, stand-up 
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 stand-up 
комедија славље здравог разума и 
безазленог смеха.

позориште 
септембар 2016.

Четвртак, 15. септембар у 20.00 
Летња позорница/Велика сала
Отворено позориште
Нови студио
ТРАГАЊЕ ЗА ПОКРЕТОМ
Презентација радионице 
савременог плеса

Играју: Анђела Поповић, 
Марија Радоман, Вања Ристић, 
Сања Ђуричић, Војкан Протић
Ауторка: Сања Цвркотић

Презентација радионице 
савременог плеса и физичког 
театра, у оквиру које су учесници 
били у прилици да освесте и 
оснаже своје тело, да се упознају 
са различитим плесним техникама 
и искажу своју креативност и 
стваралачку индивидуалност. Кроз 
процес импровизације бавили су 
се питањем шта је савремени плес 
и речником покрета исказали свој 
однос према њему. 

улаз слободан
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Галерија, 8-17. септембар
Отварање: четвртак, 8. септембар, 19.00
ИЗЛОЖБА ГРАФИЧКЕ КОЛОНИЈЕ МЛАДИХ
+ сито-штампа на вашим одевним предметима

Графичка колонија младих је уметнички 
резиденцијални програм покренут у Пролом Бањи 
2010. године. Бави се истраживањем различитих 
графичких техника, форми и дизајна у савременој 
уметности и теорији. Циљ програма је да представи 
комбинацију старих и нових штампарских техника 
и разноврсних медија, попут књига, постера, 
разгледница, фанзина, украсних папира,...
На отварању ће бити организована бесплатна 
сито-штампа најзанимљивијих мотива са 
овогодишње колоније. Донесите своје мајице, 
торбе, чарапе и друге одевне предмете!

Велика галерија, 13-20. септембар 
Отварање: уторак, 13. септембар, 18.00
ГОДИШЊА ИЗЛОЖБА ЛИКОВНОГ СТУДИЈА ЗА 
МЛАЂИ УЗРАСТ ДКСГ

Мила Растовац, Сара Гардијан, Страхиња Зекановић, 
Лука Спасовић, Сава Радошевић, Јулија Матић, 
Михајило Папић, Лена Царановић, Јана Ћоровић, 
Ева Анна Хопмо Дабић, Александар Свилар, Дејана 
Делић, Виктор Милојевић, Тамара Делић, Урош 
Милојевић, Нева Савковић, Софија Паковић, Теодора 
Арсић, Андрија Секеруш, Леа Танасијевић, Анђелина 
Влајковић, Анка Бараћ, Андреј Гајић, Јана Јаћимовић, 
Милица Тадић, Доротеја Којић, Софија Којић, 
Анастасија Којић
Подстичемо и побољшавамо таленат и машту деце, 
развијамо осећај за визуелну културу, уметност и 
естетику. Уз нашу помоћ деца откривају, развијају и 
изражавају своје креативне способности. 
Програм радионице води: Наталија Дабић, 
дипломирани примењени уметник.

улаз слободан

Галерија, 20-30. септембар
Отварање: уторак, 20. септембар, 19.00
НУСПОЈАВЕ - Никола Марковић

Цртежи, колажи и слике представљени на овој 
изложби настали су у периоду између 2014. и 
2016. године, као резултат процеса уметничког 
стварања, низа међусобно надовезујућих поступака 
рекомбинирања и поновног промишљања онога 
што је постигнуто. Свесни чин реконтекстуализације 
досадашњих уметничких открића на тај начин 
функционише као ауторефлексивни покушај 
одређења ауторске позиције, кроз константно 
истраживање нестабилности процесуалних 
карактеристика дела. 
Никола Марковић је магистрирао сликарство 2008. 
године на ФЛУ у Београду.

ликовни 
програм  септембар 2016.
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НИКОЛА МАРКОВИЋ

ГРАФИЧКА КОЛОНИЈА МЛАДИХ
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Студио 27
Фото-радионица Изван оквира
Суботом, од 12.00 дo 14.00
Води: Марија Коњикушић

ПОЗИВ ЗА ПОРТРЕТ СТУДЕЊАКА!
Позивамо бивше и садашње станаре Студентског 
града да учествују у креирању изложбе Портрет 
Студењака, која ће бити отворена у октобру 
2016. у Дому културе Студентски град. Јавите нам 
се уколико у својим албумима имате фотографије 
Студентског града и живота у њему, без обзира на 
деценију у којој су настале. Вратићемо вам их одмах 
након скенирања! Можете нам и сами послати 
скениране или фотографије у дигиталном формату, 
на мејл адресу: portretstudenjaka@gmail.com. 
Додатне информације могу се добити путем мејла 
или на број: 011/2691-442. Рок за слање фотографија 
је 20. септембар. Јавите се да се упознамо!

На изложби ћемо имати 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. Изложбу ће пратити каталог и интерактивни 
веб-сајт, на коме ће и студенти који сада живе у 
Студентском граду моћи да објављују занимљиве 
фотографије.

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

Велика галерија, 22-30. септембар
Отварање: четвртак, 22. септембар, 20.00 
MISTER MORGEN - Игор Хофбауер 
- Програм фестивала Ново Доба - 

Игор Хофбауер, неприкосновена звезда Фијук 
мреже, један од најузбудљивијих аутора у региону, 
чији су плакати за концерте рок бендова одавно 
постали тражени и препознатљиви, у оквиру 
овогодишњег фестивала Ново Доба представља 
најновију књигу стрипова Mister Morgen. Овом 
приликом биће изложене оригиналне стрип-
табле из књиге, на којима су видљиви принципи 
конструкције и ненаративних наративних захвата. 
Врло постапокалиптично и врло узбудљиво! Тумачи 
дела Игора Хофбауера тврде да су као инспирација за 
стрип послужиле цртице из његовог живота у Новом 
Загребу, Новом Београду и љубљанској Шишки. 
Књига Mister Morgen се у току 2016. појавила у издању 
реномиране француске издавачке куће L’Association, 
а затим и у Загребу, у издању Удружења за развој 
културе УРК, клуба Мочвара и издавачке куће UPI2M 
BOOKS.
Цео фестивалски дан 22. септембар обухватиће, 
поред изложбе, и отворене стрип радионице са 
аутором (од 16.00 праћене DJ сетом), филмски и 
прехрамбени програм.
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Четвртак, 8. септембар, 19.00
Клуб-књижара Магистрала
Представљамо: 
ЈЕДАН ПОГРЕШАН КОРАК 
Наш гост: Марко Поповић

Дебитантски роман Марка Поповића 
доноси напету и узбудљиву причу, 
откривајући да аутор сјајно барата 
постулатима жанра. Само две недеље по 
објављивању (Лагуна, 2016), уврштен је међу 
најпродаванија издања. 

Марко Поповић (‘78, Београд) је завршио 
драматургију на ФДУ и школу филмске 
режије у Њујорку. Снимао је кратке 
филмове, радио као ТВ сценариста и 
копирајтер у маркетиншким агенцијама. 
Oбјављивао je у часопису Време и на сајту 
b92.net.

Уторак, 13. септембар, 19.00, 
Клуб-књижара Магистрала
Наш гост из Буенос Ајреса: 
Бранко Анђић
Учествују: Бојана Ковачевић 
Петровић, Ненад Шапоња и 
аутор

Боравак у Београду Бранка 
Анђића, једног од наших 
најзначајнијих преводилаца, 
упорног радника на преношењу 
хиспаноамеричке књижевности 
у српски језик, користимо да га 
доведемо у Магистралу, јер је 
Бранко неко ко зна шта ради, ко 
има шта да каже, ко воли то да 
каже, од кога може нешто да се 
научи, а и осети - да лепи далеки 
јужноамерички свет може бити и 
овде негде.
Бранко Анђић (’52, Београд), 
преводилац и писац, уредник 
Писма, Књижевних новина, новинар 
и дописник агенција, сарадник 
медија у Југославији, Шпанији, 
Аргентини, Уругвају, Чилеу и САД, 
од ’90. живи у Буенос Ајресу. Пише 
приче и романе, аутор је неколико 
антологија хиспаноамеричке и 
аргентинске савремене приповетке 
и неуморни преводилац - Борхес, 
Маркес, Фуентес, Љоса, Доносо, 
Шуа, Хер, Гутјерес, Капоти, Седарис, 
Безмозгис...

МАРКО ПОПОВИЋ

БРАНКО АНЂИЋ

Четвртак, 1. септембар
Нову школску годину почињемо - РАЗМЕНОМ КЊИГА
VINTAGE ВАШАР - Плато испред Магистрале, 17.00
РАЗМЕНА КЊИГА - Књижара Магистрала, 19.00
+ Добротворна акција за Свратиште

Трећу размену књига симболично организујемо првог дана школе. 
Све је више тихих књигољубаца у Магистрали и све боље књиге 
поклањамо (прошли смо фазе остатака разних укњижених прича 
о шивењу, сексу, непознатим гуруима и осталим феноменима). 
Књиге које преостану продајемо наредних дана у Магистрали. Сви 
досадашњи учесници добили су заједничку захвалницу од Свратишта, 
коју могу видети на зиду Магистрале.
П.С. Најава доласка на Размену књига није потребна, само се појавите…
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Четвртак, 15. септембар, 19.00, Клуб-књижара 
Магистрала
На данашњи дан пре 126 година рођена је Агата 
Кристи
ЈЕДАНАЕСТ ДАНА - МИСТЕРИОЗНИ НЕСТАНАК 
АГАТЕ КРИСТИ, Џаред Кејд
(Превод Александре Солујић, Admiral books, 2016)
Учествују: Владислава Гордић Петковић и Срећко 
Миловановић

Највећа мистерија краљице злочина, једне од 
најпопуларнијих књижевница свих времена, Агате 
Кристи, био је њен нестанак у децембру 1926. После 
велике медијске буке, пронађена је триста километара 
далеко од своје куће и тврдила је да има амнезију. 
Аутор објашњава како је побегла од свог супруга, а 
открива и одјеке овог нестанка у њеним делима.
Агата Кристи (Торки, 15.9.1890 - Волингфорд, 
12.1.1976), британска ауторка је током каријере, која 
је трајала више од пола века, написала 79 књига, 
продатих у више од две милијарде примерака. Њена 
драма Мишоловка је комад који је најдуже игран 
без прекида у историји позоришта. Проглашена је 
2013. године најбољим писцем детективских прича, а 
Убиство Роџера Акројда најбољим крими романом 
свих времена.

Четвртак, 29. септембар, 19.00, Клуб-књижара 
Магистрала
ДРЖАВНИ НЕПРИЈАТЕЉИ 
Мишел Уелбек и Бернар-Анри Леви
(Превод Владимира Д. Јанковића, Bookа, 2016)
Учествују: Теофил Панчић, Владимир Д. Јанковић и 
Иван Бевц

Хваљени и куђени, обожавани и омрзнути, Мишел 
Уелбек и Бернар-Анри Леви спадају у интелектуалце 
око којих се јавност увек дели у два зараћена табора.
...Леви не може да парира Уелбековој јеткој духовитости. 
Леви пише озбиљније, али је мање забаван, износи 
Лукрецијеву атомистичку теорију, Лајбницову 
монадологију, Левинасову концептуализацију Другог. 
Уелбек му уморно отписује да те књиге није читао и да 
једва чека да се врати у Русију, земљу ноћних клубова 
пуних бујних плавуша...
  Стјуарт Џефриз (Guardian)

Мишел Уелбек (’58, Реунион), најпревођенији 
савремени француски писац, по струци је агроном. 
Због хроничних депресија лечен је у психијатријским 
болницама. Схвативши принципе трговине, напустио 
је државну службу и посветио се књижевности. Поред 
цинизма и провокације, негује необичан изглед. 
Романи: Проширење подручја борбе, Елементарне 
честице, Платформа, Могућност острва, Карта и 
територија, Покоравање…
Бернар-Анри Леви (’48, Алжир), француски филозоф, 
романсијер, есејиста, драматург, пословни човек, 
интелектуалац и хроничар друштвеног и политичког 
живота. Важи за утицајну фигуру на политичкој и 
медијској сцени Француске. Књиге: Божји тестамент, 
Француска идеологија, Ђаво у глави, Последњи дани 
Шарла Бодлера, Сартров век, Дух јудаизма...

АГАТА КРИСТИ 

улаз слободан

МИШЕЛ УЕЛБЕК БЕРНАР-АНРИ ЛЕВИ 
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19.00

19.00
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18.00

19.00

19.00

20.00

20.00

20.00

20.00

19.00

20.00

19.00

20.00

19.00

До 
15.9.

17.00

19.00

21.00

19.00

19.00

19.00

19.00

20.00

20.00

20.00

20.00

18.00

19.00

19.00

20.00

Форум, БАЛКАН, ТУРСКА И 
БЛИСКИ ИСТОК, Мала сала

Форум, УНИВЕРЗАЛНИ 
КАРТЕЛ И КРАЈ 
КАПИТАЛИЗМА, Мала сала

ФЕСТИВАЛ НЕАФИРМИСАНИХ 
БЕНДОВА, Летња сцена/
Велика сала

Форум, ИСТОРИЈА 
ДИПЛОМАТИЈЕ, Магистрала

АФЦ, ГЛЕДАЈУЋИ СМРТ, 
Мала сала

ФЕСТИВАЛ БЛУЗ БЕНДОВА, 
Летња сцена/Велика сала

Трибина, АЈУРВЕДА, 
Магистрала

ГОДИШЊА  ИЗЛОЖБА 
ЛИКОВНОГ СТУДИЈА ЗА 
МЛАЂИ УЗРАСТ, Велика 
галерија

Књижевност, БРАНКО 
АНЂИЋ, Магистрала

Изложба, НУСПОЈАВЕ, 
Галерија

ФЕСТИВАЛ НЕАФИРМИСАНИХ 
БЕНДОВА, Летња сцена/
Велика сала

Филм, ПТИЦЕ, СИРОЧИЋИ И 
ЛУДАЦИ, Мала сала

ФЕСТИВАЛ БЛУЗ БЕНДОВА, 
Летња сцена/Велика сала

АФЦ, ПОЉСКИ АНИМИРАНИ 
МУЗИЧКИ СПОТОВИ, Мала 
сала

Форум, СТАРТ АП ПОСЛОВИ, 
Магистрала

Концерт, SALSA Y PUNTO, 
Летња сцена/Велика сала

Форум, МИГРАНТСКЕ ТРАСЕ, 
СРБИЈА И БЛИСКОИСТОЧНА 
КРИЗА, Магистрала

Филм, ПОТОП, Мала сала

Форум, СМИСАО 
ЕГЗИСТЕНЦИЈЕ, Магистрала

Изложба књига, ЧАРЛС 
ДИКЕНС, Хол Библиотеке

VINTAGE ВАШАР + РАЗМЕНА 
КЊИГА, Магистрала

Трибина, ЕЛЕМЕНТИ, Мала 
сала

НОЋ ФИЛМСКИХ ТРЕЈЛЕРА, 
Амфитеатар/Магистрала

Књижевност, ЈЕДАН 
ПОГРЕШАН КОРАК, 
Магистрала

ИЗЛОЖБА ГРАФИЧКЕ 
КОЛОНИЈЕ МЛАДИХ, Галерија

Књижевност, МИСТЕРИОЗНИ 
НЕСТАНАК АГАТЕ КРИСТИ, 
Магистрала

Мићунов ћошак, ИСТОРИЈА 
ЏЕЗА 1, Мала сала

Позориште, ТРАГАЊЕ ЗА 
ПОКРЕТОМ,  Летња сцена/
Велика сала

Изложба, MISTER MORGEN, 
Велика галерија

Филм, У ПОТРАЗИ ЗА СНОМ, 
Мала сала

Мићунов ћошак, SWING, 
Магистрала

Предавање, 
ИНФОРМАЦИОНА 
ПИСМЕНОСТ 1, Читаоница Е

Књижевност, ДРЖАВНИ 
НЕПРИЈАТЕЉИ, Магистрала

Форум, КУЛТ ПРЕДАКА, 
Мала сала
Позориште, ИВАН ТОМИЋ, 
Летња сцена/Велика сала

1

5 6 7 8

12 13 14 15

19 20 21 22

26 27 28 29

понедељак              уторак          среда                      четвртак                   петак                              субота                              недеља

распоред месечног програма  
септембар 2016.
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20.00

20.00

До 
30.9.

20.00

19.00

20.00

20.00  

20.00

20.00

20.00

20.00

Филм, ДЕМОН ПОД 
РЕФЛЕКТОРИМА, 
Амфитеатар/Велика сала

Филм, ДРУГА ЛИНИЈА, 
Амфитеатар/Велика сала

Изложба књига, САВРЕМЕНИ 
РУСКИ РОМАН, Хол 
Библиотеке

Филм, КАЛИБАР 
ЗА СПЕЦИЈАЛИСТУ,  
Амфитеатар/Велика сала

Књижевност, МОНОПОЛ НА 
ИСТИНУ, Магистрала

Филм, КЕМБРИЏ, Мала сала

Филм, СУБУРА, Амфитеатар/
Велика сала

Филм, ВЕЋИНА ДУША КОЈЕ 
ОВДЕ ЖИВЕ, Амфитеатар/
Велика сала

Филм, ЛОВАЦ НА ЈЕЛЕНЕ, 
Амфитеатар/Велика сала

Филм, КОНВОЈ, Амфитеатар/
Велика сала

Филм, ГОДИНА ЗМАЈА,  
Амфитеатар/Велика сала

2 3 4

9 10 11

16 17        18

23 24 25

30

понедељак              уторак          среда                      четвртак                   петак                              субота                              недеља

ФЕСТИВАЛ БАЛКАНИМА
4 - 8. ОКТОБРА 2016.
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септембар 2016.

Понедељак, 12. септембар, 19.00, Мала сала
Европа и исламски свет
БАЛКАН, ТУРСКА И БЛИСКИ ИСТОК
Судар или сарадња култура у ери глобализације

Говори: Мирољуб Јевтић

Стицај околности је створио ситуацију у којој се 
Турска испољила као кључна земља привременог 
сабирања и пријема великих избегличких маса са 
зараћеног окупираног Блиског истока. Савремена 
Турска се очитовала као демополитички актер, 
способан да из властитих стратешких интереса и 
интереса привремених и трајних савезника делује по 
великој дубини према европском копну. Ту дубину 
утицаја и интереса је доскорашњи турски премијер 
Ахмет Даватоглу окарактерисао као стратешку. 
Турска је све важнија за Европу. Европа је, такође, 
веома важна за Турску. Чињеница да је Турска једина 
евроазијска и блискоисточна земља са границом 
према Сирији и ратом опожареним подручјима, 
указује колико на старе толико и на савремене 
животне интересе Анкаре у спољнополитичком 
проблематизовању мигрантске кризе. Моћно 
оружје Турске, која је пре више деценија 
прокламовала жељу да буде део Европске уније, 
управо су избеглице које отуда притичу у Европу. 
Блискоисточни мигранти су израсли у посебну 
манипулативну претњу, којом Турска дипломатија 
шири маневарски простор у политици према ЕУ.

Среда, 14. септембар, 19.00
Клуб-књижара Магистрала
Млади и запошљавање
СТАРТ-АП ПОСЛОВИ И МОГУЋНОСТИ 
ИНВЕСТИРАЊА
Привредни циклуси и искушења света рада

Говори: Љиљана Трајковић

Понедељак, 19. септембар, 19.00, Мала сала
Промене у савременом капитализму
УНИВЕРЗАЛНИ КАРТЕЛ И КРАЈ КАПИТАЛИЗМА
Еволуција капитал односа у корпоративном 
добу

Говори: Љубомир Кљакић

Савремени капитализам је ушао у корпорацијску 
фазу са неизвесним изгледима у будућности. 
Неолиберална формула глобализације у слабије 
развијеним земљама је показала катастрофалне 
резултате. Серија криза које су потресле светску 
економију у последњих десетак година указала је 
на снажну трансформацију светске економије, у 
којој се мења констелација геоекономске моћи. 
За земље светске периферије није свеједно у ком 
ће правцу да се покрене глобална економија, тим 
више што се дужничка омча све јаче стеже око 
националних економија које су зашле дубоко у зону 
неотплативости нагомиланих задужења.
 

Среда, 21. септембар, 19.00
Клуб-књижара Магистрала
Међународне теме
МИГРАНТСКЕ ТРАСЕ, СРБИЈА И БЛИСКОИСТОЧНА 
КРИЗА
Европа и Балкан у демографским променама

Говори: Слободан Јанковић

Мигрантску или азилантску кризу, како се најчешће 
назива, није могуће посматрати изоловано од 
других, такође жестоких криза, које су се догодиле 
и још увек се догађају на европском тлу - у Украјини, 
Грчкој, Турској - и изван њега - у Сирији, Ираку, 
Авганистану. Ако се има у виду дубока финансијска 
и економска криза која је погодила свет и Европу 
2008. и 2011. године, изазвавши продужено 
рецесионо дејство у економској структури Европе, 
очигледно је да су се подједнако конфликтни 
геополитички и геоекономски поремећаји сустекли 
и у демографском супстрату. Европљани су додатно 
узнемирени развојем мигрантских дешавања, која 
још увек нису сагледана у целини.
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Понедељак, 26. септембар, 19.00, Мала сала
Међународне теме
ИСТОРИЈА ДИПЛОМАТИЈЕ
Еволуција дипломатских метода у политичкој 
историји
Представљање књиге Давида Дашића

Учествују: Ђорђе Лопичић, Милисав Пајић и 
аутор

Веома користан прилог проучавању места и 
улоге дипломатије у прошлости и садашњости. 
На занимљив начин, користећи се утврђеним 
чињеницама, приказан је пут дипломатије од њених 
најранијих дана, с циљем да данашњем читаоцу 
помогне да боље разуме улогу мирних средстава 
у решавању комплексних односа међу државама. 
Највише простора даје се улози савремене 
дипломатије, у којој је аутор и сам учествовао као 
дипломата и истовремено био у прилици да има на 
располагању значајну документацију.
    
                                                   Драгољуб Живојиновић

Среда, 28. септембар, 19.00
Клуб-књижара Магистрала
Филозофске теме
СМИСАО ЕГЗИСТЕНЦИЈЕ, КРИЗА 
ХУМАНИЗМА И РЕЛИГИЈА
Савремени човек на распућима цивилизације

Говори: Зоран Видојевић

Смисао живота у савременој цивилизацији много 
чешће се претпоставља него што се пропитује. 
Људски однос према другима захтева и људскост 
према себи и вредностима на хоризонту 
сопственог живота. Отуђеност и поствареност 
у хипертехнологизованом окружењу доводе 
индивидуу до нехуманих рубова смисла. Премисе 
поверења се претварају у веру која може да 
досегне религиозне димензије избављења. 
Обећање спаса је, дакле, један од наговештаја 
превазилажења индивидуалне драме егзистенције. 

Четвртак, 29. септембар, 19.00
Клуб-књижара Магистрала
Културолошке теме
КУЛТ ПРЕДАКА
Шинтоизам и будизам у јапанској духовној и 
световној традицији

Говори: Душан Пајин

У Јапану је култ предака старија традиција и 
од шинтоизма и од будизма. Може се рећи да 
шинтоизам (први векови наше ере) и будизам (од 
6. века) укључују у свој систем веровања и обреда 
аспекте култа предака. Друго тумачење каже да 
је култ предака био првобитни облик шинтоизма, 
који се битније мења са доласком будизма, када се 
јасније уобличују ликови богова. Будизам је у Јапан 
пренет у 6. веку, али се учвршћује и добија подршку 
цара у 8. веку. Са будизмом су уведени и ликови 
небеских буда, који су били једнаки боговима 
у другим религијама, као и бодхисатви (слични 
полубожанствима). Јапан је имао коегзистенцију 
традиција, при чему су, у зависности од историјских 
прилика, шинтоизам и будизам наизменично 
односили превагу. Историја религиозности у 
Јапану је занимљива и за разумевање религија 
у Европи, посебно Србији, где се култ предака 
задржао и до данас (задушнице - одавање поште 
прецима). И хришћанство, као у Јапану будизам, 
делом је потиснуло, а делом преобликовало култ 
који му је претходио.
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ПАНОРАМА ЕВРОПСКОГ 
ФИЛМА*
Амфитеатар/Велика сала, од 20.00

Петак 2.9. 
ДЕМОН ПОД РЕФЛЕКТОРИМА
р: Николас Виндиг Рефн
ул: Џена Малоун, Кијану Ривс
Француска, САД, Данска, 2016, 118’, 

Када се Џени, модел жељан славе, досели у Лос 
Анђелес, њену младост и виталност почињу да 
прождиру жене опседнуте лепотом. Она постаје 
угрожена у свету у коме циљ оправдава средство.

Субота 3.9.
СУБУРА
р: Стефано Солима
 ул: Пјерфранческо Фавино, Грета Скарано
Италија, Француска, 2015, 130’

Италијански неоноар филм, настао по новели Карла 
Бонинија и Ђанкарла де Каталда, режирао је Стефано 
Солима, редитељ познате италијанске серије о мафији 
Гомора. Мафијаш познат по надимку Самурај жели 
да градић у околини Рима претвори у нови Атлантик 
Сити. На своју страну привукао је корумпираног 
политичара и веома моћног кардинала. Сви локални 
мафијаши раде заједно на испуњењу овог циља, али 
мир не траје дуго. Дивљи рат између банди прети да 
уништи Самурајев велики сан.

Недеља 4.9.
КОНВОЈ
r: Фредерик Шендорфер
ул: Беноа Межимел, Реноа Керићи
Француска, 2016, 102’

Организовани на брзину, трговци покушавају да 
превезу велике количине кокаина из Шпаније у 
Француску. Гранична контрола их открива и паника 
ускоро преузима конвој. Опкољена са свих страна, 
издана, угрожена од ривалског тима - група се растура. 
Алекс, вођа банде, долази да спаси терет и своје људе.

Четвртак 1. септембар, 21.00-24.00
Амфитеатар/Клуб-књижара Магистрала
МОНДО БИЗАР - НОЋ ФИЛМСКИХ ТРЕЈЛЕРА
Вишечасовна аудио-визуелна екстраваганца ће вас одвести у време прљавих, задимљених поноћних биоскопа, 
у којима су бескрајни маратони јефтиних филмова сумњивог квалитета и моралних вредности забављали, 
згражавали и шокирали публику, померајући границе пристојности и укуса. Неретко интересантнији од самих 
филмова које су најављивали, трејлери су постали аутономна форма, есенцијални за комерцијални успех 
филма на све засићенијем биоскопском тржишту, где су границе између порнографије и мејнстрима бивале све 
порозније. Гледаћемо најбоље, најбизарније, најшокантније и најсмешније трејлере из целог света. Самураји, 
чудовишта, акциони хероји, ванземаљски освајачи, гангстери, кунг-фу мајстори, проститутке, бајкери, вештице, 
демони, природне и натприродне катастрофе - из филмова у којима је све дозвољено...

* Цена улазнице 200 дин / Велика сала   ** У случају да се пројекције одржавају у Амфитеатру улаз је слободан
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МЛАДИ ДУХ ЕВРОПЕ
Амфитеатар/Велика сала, од 20.00
Гости: Петар Митрић, селектор
Браћа Бухаров и Ненад Милошевић, аутори

Петак 9.9. 
ДРУГА ЛИНИЈА, Документарни филм
р: Ненад Милошевић
Србија, 2016, 108’

Друга линија је резултат дугогодишњег истраживања 
неоавангардне културне и уметничке сцене с краја 
60-их и током 70-их година у Новом Саду, која је до 
данас остала маргинализована. Током свог кратког 
и продуктивног деловања, под окриљем Трибине 
младих, куће новосадске авангарде, овај уметнички 
покрет је био у директној спрези не само са важним 
уметничким центрима тадашње Југославије, него и 
део светских уметничких токова. Државни апарат 
је сурово интервенисао, забрањени су часописи, 
смењено руководство... Како то да је ретроградни 
механизам гушења и уклањања најкреативнијих и 
најрепрезентативнијих прогресивних импулса у 
нашој средини тако актуелан и данас?
+Кратки филмови

Субота 10.9.
ВЕЋИНА ДУША КОЈЕ ОВДЕ ЖИВЕ
р: Игор и Иван Бухаров
ул: Багдине Ковач Марија, Дурст Петер
Мађарска, 2016, 92’

Чувени учитељ анархизма гроф Ервин Батхиањ 
појављује се поново, 100 година након смрти. 
Покушава да оживи своје теорије и схвата да свет 
није испао онакав каквим га је замишљао. Не постоји 
Утопија, друштво без владара. Уз помоћ неколицине 
истомишљеника проналази нову слободну школу 
и почиње да образује нову генерацију која верује у 
солидарност и сарадњу, а не у репресивни систем. 
Али, идеали слободе и једнакости у кореографима 
моћи буде исте страхове као и пре 100 година.
+Кратки филмови

улаз слободан



18 филм 
септембар 2016.

ОМАЖ МАЈКЛУ ЋИМИНУ
Амфитеатар/Велика сала, у 20.00
Уводна реч: Горан Терзић, филмски критичар,
редовни професор ФДУ

Петак 16.9.
КАЛИБАР 20 ЗА СПЕЦИЈАЛИСТУ
р: Мајкл Ћимино
ул: Клинт Иствуд, Џеф Бриџис
САД, 1974, 115’

Редитељски деби Мајкла Ћимина је роуд-муви који 
повезује искусног криминалца и варалицу Џона 
са младим крадљивцем аутомобила Лаконогим. 
Заједно се упуштају у низ авантура, током бекства 
са неизвесним крајем... Оскар за најбољу споредну 
мушку улогу 1974.

Субота17.9.
ЛОВАЦ НА ЈЕЛЕНЕ
р: Мајкл Ћимино
ул: Роберт де Ниро, Кристофер Вокен
САД, 1978, 183’

Мајкл, Стивен и Ник су пријатељи из детињства, 
друга генерација руских емиграната. Живе у малом 
индустријском месту у Пенсилванији. Још као 
средњошколци слободно време су проводили у 
лову, за који их везују дивне успомене. Добитник 5 
награда Оскар.

Недеља18.9.
ГОДИНА ЗМАЈА
р: Мајкл Ћимино; ул: Мики Рурке, Џон Лоун
САД, 1985, 134’

Полицијски трилер у коме се амбициозни детектив 
упетља у низ убистава у Кинеској четврти и 
нерашчишћене рачуне између Тријада и Мафије...

ДАНИ СЛОВАЧКОГ ФИЛМА
У сарадњи са Амбасадом Словачке

Уторак 27. септембар, Велика сала, 20.00
ПТИЧИЦЕ, СИРОЧИЋИ И ЛУДАЦИ
р: Јурај Јакубиско; ул: Јиржи Сикора, Филип Аврон
Чехословачка, 1969, 78’

Адолесценти ратна сирочад уживају у анархији 
свакодневног живота необуздане младости. Помало 
бизарно, надреално ремек-дело Јураја Јакубиска, 
класика чехословачке кинематографије, често 
називаног Фелини источноевропског филма.



Фестивал документарних филмова

ЕВРОПСКА САРАДЊА: 
ФИЛМСКА ПРИЧА
21-23.9. Мала сала, од 20.00

Тродневни фестивал организује се на иницијативу 
Канцеларије за eвропске интеграције Владе 
Републике Србије, поводом 21. септембра, 
Дана eвропске територијалне сарадње, који се 
обележава у 40 земаља Европе. Овај инструмент 
ЕУ повезује људе суседних држава са циљем да 
се превазиђу заједничке препреке у различитим 
областима и унапреди живот са обе стране границе. 
Кроз пројекцију три дугометражна документарца 
указаћемо на значај регионалне сарадње и 
повезивања људи у свим животним сегментима, од 
привреде до стваралаштва. 

Среда 21.9.
ПОТОП
р: Јелена Јовчић
Србија, 2016, 62’

Душе. Снови. Прошлост. Сећања. Шта остане када 
оно што волимо не може више да се додирне, 
нити види? Када прошлост постане живља од 
садашњости? У име прогреса Југославија је 1971. 
потопила град на Дунаву. Изградња хидроелектране 
је била циљ, а стари Доњи Милановац и његови 
мештани су му се нашли на путу...
Након пројекције са ауторком разговара 
Светлана Парошки.

Четвртак 22.9.
У ПОТРАЗИ ЗА СНОМ
р: Младен Митровић
Србија, БИХ, Хрватска, 2015, 127’

Југославија се распала по етничким шавовима. 
Највеће последице је осетило само срце земље, 
Босна и Херцеговина. Конфликт Бошњака, Срба и 
Хрвата резултирао је стотинама хиљада жртава и 
променио судбине многих људи, разносећи их као 
избеглице по целом свету. Много година касније, 
удар цунамија, једна тек завршена песма и позив 
за прославу годишњице матуре, покренуће ток 
догађаја који ће редитеља након вишегодишње 
самоизолације вратити филму. У жељи да крене 
испочетка, одлучује да пронађе глумце из свог првог 
филма, тада десетогодишњаке, које је вихор рата 
однео из родног града. 
Петал 23.9.
КЕМБРИЏ
р: Елеонора Трајкова
Бугарска, 2015, 64’

Доњи Цибар је велико село у северозападној 
Бугарској, најсиромашнији део Европске уније, а 
99% становника су Роми. Због њихове жеље да се 
образују у медијима је ово село иронично названо 
Ромски Кембриџ. Филм прати свакодневни живот 
овог места током године.

улаз слободан
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Среда, 7. септембар, 20.00, Мала сала
Анимирана среда
ПОЉСКИ АНИМИРАНИ МУЗИЧКИ СПОТОВИ 
(2011-2015)

У протеклих 5 година анимирани музички спотови 
су постали најзанимљивији и најразноврснији део 
анимиране сцене у Пољској, која је позната као 
земља са богатом и препознатљивом традицијом 
ове релативно младе уметности. Неспутана слобода 
израза, типична за кратке видео-музичке форме, 
показала се као идеална симбиоза са анимираним 
техникама у настанку спотова. Од експеримента, 
преко класичне 2Д, до лутка анимације, овај програм 
је богат необичним визуелним акробацијама. Неки 
од аутора чији су спотови уврштени у овај програм 
већ су етаблирани уметници (Tomek Ducki, Monika 
Kuczyniecka, Łukasz Rusinek), а ту су и нова имена 
(Bogna Kowalczyk, Marcin Ożóg, Anna Pytlik), класичари 
(Karolina Głusiec, Kamila & Mirek Sosnowscy), али и 
мајстори експеримента (Kijek/Adamski).
У укупном трајању од 90 минута, биће приказана 
22 анимирана музичка спота пољских и европских 
музичара и бендова (We Cut Corners, Kapela Ze Wsi 
Warszawa, ZHU).
Дођите да уживате у слици и звуку!

академски филмски центар  
септембар 2016.

Понедељак, 26. септембар, 20.00, Мала сала
Документарни филм
ГЛЕДАЈУЋИ СМРТ: ВОЈСКА У НОЋИ ИГУАЛЕ
Режија: Coitza Crecko, 90 минута, Мексико, 2016. 

У току ноћи 26. септембра 2014. године, 43 студента 
Учитељског факултета из Ајоцинапа, који су пошли на 
комеморацију поводом масакра студената и цивила 
из 1968. године, киднаповани су и вероватно убијени 
у Игуали, држава Гереро у Мексику. Пронађено је 
неколико тела са знацима мучења. Тачне околности 
овог ужасног злочина остају нејасне, као и судбине 
жртава, али докази указују на директну умешаност 
корумпиране мексичке полиције, војске и државе, 
који су предали студенте локалном нарко картелу...
У знак сећања на жртве, овај филм ће бити приказан 
у исто време у преко десет светских градова. За 
пројекцију су обезбеђени титлови на српском.

ZHU-PARADISE AWAITS

улаз слободан
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Четвртак, 1. септембар, 19.00, Мала сала
ЦПН представља часопис: ЕЛЕМЕНТИ

Први домаћи илустровани научно-популарни 
часопис, који издаје Центар за промоцију науке, у 
летњем броју обрађује темат о пореклу човека и 
мистерији ишчезавања свих његових најближих 
сродника. Ту је и прича о планети шећера, студија 
о вероватноћи у свакодневном животу, феномен 
читања у себи, астрономија Едгара Алана Поа...
Учествују: Никола Здравковић, филозоф науке са 
London School of Economics и аутор Елемената, 
Немања Ђорђевић, директор Центра за промоцију 
науке и илустратор, Слободан Бубњевић, уредник 
Елемената.

Ц Е Н Т РА Л А

Петак, 23. септембар, 19.00
Клуб-књижара Магистрала
Представљање књиге Радине Вучетић
МОНОПОЛ НА ИСТИНУ

Књига Радине Вучетић представља теоријско и 
емпиријско истраживање које осветљава феномен 
цензуре без цензуре и доноси ново разумевање 
културно-политичког контекста Србије и Југославије. 
Монопол на истину је целовито и заокружено дело 
о институционалној и ванинституционалној цензури 
у Србији у социјалистичкој Југославији. Полазећи од 
проучавања феномена цензуре у земљама реалног 
социјализма (иза Гвоздене завесе), ауторка се 
фокусира на Југославију/ Србију, као земљу у којој 
самоуправни систем доноси другачије перспективе, 
али у којој партијски апарат налази сопствене 
механизме цензорског деловања.
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ПРОЗОР ШАНГАЈА
Школа кинеског језика
Предавач: Марина Поп-Ценић

Од октобра нови циклус часова. Упис у току.
Бесплатна школа кинеског намењена је искључиво 
редовним студентима основних студија. 
Заинтересовани студенти могу послати своје податке 
на e-mail: biblioteka@dksg.rs (име и презиме, контакт 
телефон, и-мејл, факултет, број индекса). Полазници 
ће накнадно бити обавештени о тачном датуму 
почетка школе.

Препоручујемо за читање

ПЛАВИ ЈАХАЧ - Изабрани радови из теорије 
уметности
Василиј Кандински; превели с руског Људмила 
Јоксимовић, Анђелина Мићић, Радослав Божић. 
– Београд: Логос, 2015.

Зборник обухвата најзначајније теоријске радове 
о сликарству и уметности уопште великог руског 
сликара 20. века Василија Кандинског, творца 
апстрактног правца у сликарству. Између осталог, 
ту су и његови најпознатији радови: О духовном у 
уметности, Тачка и линија на равни, Степенице... 
(Записи једног сликара)

ИЗЛОЖБЕ КЊИГА У ХОЛУ БИБЛИОТЕКЕ

1-15. септембар
ЧАРЛС ДИКЕНС
Аутор: Растко Марковић

Најпознатији приповедач викторијанског доба 
и најзначајнији енглески романописац XIX века. 
Његов непролазни реализам био је узор многим 
писцима, све до данашњих дана. Од Оливера Твиста 
до Великих очекивања - његови упечатљиви ликови 
заокупљају нашу пажњу.

16-30. септембар
САВРЕМЕНИ РУСКИ РОМАН
Аутор: Растко Марковић

Волимо и добро познајемо руске класике, али и 
савремена руска књижевност има представнике који 
са великим успехом парирају чувеним писцима.

РАДИОНИЦЕ И КУРСЕВИ

29. септембар, 18.00, Читаоница Е
ИНФОРМАЦИОНА ПИСМЕНОСТ 1 - ОСНОВЕ 
ПРЕТРАЖИВАЊА ЛИТЕРАТУРЕ
Предавач: Обрад Вучковац, библиотекар

Радионице су намењене студентима који уче да 
пишу семинарске, дипломске и мастер радове. 
Претраживање литературе је први корак - 
радионица ће вам помоћи да на најбржи, најлакши 
и најефикаснији начин дођете до релевантне 
литературе за писање свог рада.

библиотека 
септембар 2016.

ШКОЛА 
ИКОНОПИСА

Доњи хол Велике сале
Суботом и недељом 
од 16.00 до 19.00

Школу води 
Југослав Оцокољић

улаз слободан
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Четвртак, 22. септембар, 19.00
Клуб књижара Магистрала
SWING 

Гитара је потиснула бенџо, контрабас тубу, 
саксофон је скинуо трубу са трона...

Године 1935. оркестар Бенија Гудмена је наступио у 
плесној сали Паломар у Холивуду. Публика је из чиста 
мира полудела. Наредних десетак година обележило 
је лудило за свингом: створени су нови плесови, 
посебан начин облачења и сленг којим су публика 
и музичари збуњивали све који би остали изван тог 
круга. Биг бендови су формирани безмало сваке 
седмице, а иза најбољих - оних које су предводили 
Чик Веб, Џими Лансфорд, браћа Дорси, Глен 
Милер - остало је и нешто добре музике. Део њиховог 
успеха се заснивао на репертоару који је комбиновао 
хот свирку и sweet, тј. романтичне песме које су 
износили певачице и певачи (Ела Фицџералд, Пеги 
Ли, Синатра...). Бејсијев оркестар је одржао везу са 
кореном, блузом. Елингтонов је био омиљен, иако 
су и звук и композиције били захтевни. Сцену за еру 
свинга припремили су економска депресија и рат, а 
испада да је баш у овом периоду џез био популарна 
музика у пуном смислу речи. У ери свинга аранжер 
је постао битан играч, блистали су изузетни солисти...

мићунов ћошак  

Четвртак, 15. септембар, 19.00
Мала сала
ИСТОРИЈА ЏЕЗА 1

Предавање са видео-пројекцијама је и прича о два 
града, јер се њуорлеански стил у пуној мери развио 
у Чикагу

Из бар пет градова са југа САД допиру гласови који 
упорно доказују да је баш у њима настао џез. Ипак, 
као место рођења општеприхваћен је Њу Орлеанс. 
Сматра се да су џез углавном створили црни музичари, 
а најранији хероји су и били или Афроамериканци 
или Креоли. Многи од њих су се бавили и другим 
пословима. По једном мишљењу, то су били обични 
људи који би се кроз музику у тренутку надахнућа 
спојили са вечношћу. Они о којима ће бити речи - Кинг 
Оливер, Луј Армстронг, Џели Рол Мортон, Сидни 
Беше - тешко да су били обични. Импровизујући уживо 
пред публиком, расли су из извођача у ауторе. Опет, 
џез је постао национална, а затим и светска музика тек 
од часа када је снимљена плоча. Прву је издао Original 
Dixieland Jass Band. Израз диксиленд су употребљавали 
бели џезери који су своју варијанту њуорлеанског 
стила пренели на север. Бикс Бајдербек је био први 
белац са оригиналном џез концепцијом заснованом на 
форми диксиленда. 
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