
ПРОГРАМ КУЛТУРНОГ ЦЕНТРА ЗРЕЊАНИНА 
- ДО 26. МАЈА 2022.

- Преглед програмских активности

КОНЦЕРТ КАМЕРНОГ АНСАМБЛА „ПЕРФЕТО“
- Барокна сала Градске куће

- Уторак, 17. мај 
У  уторак,  17.  маја  у  Барокној  сали  Градске  куће  биће  одржан  концерт  ансамбла
„Перфето“.  Концерт почиње у 19 часова. Улаз је слободан.

- Камерни ансамбл ПЕРФЕТО  основан је у другој половини 2018-те године, са циљем
да промовише композиције писане за гудачке инструменте виолину, виолу и виолончело,
у различитим комбинацијама – као дуо и трио. До сада је одржао више концерата у
различитим градовима у Србији, реализовао је пројекат концерата са делима српских
композитора у  сарадњи са СОКОЈ-ем,  и остварио трајне снимке  за музички архив
Радио  Београда.  Неколико  српских  композитора  је  посветило  своја  дела  овом
ансамблу. Камерни ансамбл ПЕРФЕТО чине Весна Јансенс, виолинисткиња и Душан
Стојановић, виолончелиста. 

Концерт уметничке музике српских композитора за дуо виолина-виолончело
Извођачи: Дуо Перфето – Весна Јансенс, виолина, Душан Стојановић, виолончело

Програм концерта:

Дејан Деспић – Дивертименто  оп.20/1  (2009)

Светислав Божић – Мала Јектенија (2019)    посвећено извођачима

Александар Вујић (1945-2017) -  Игре за дуо виолина-виолончело
Менует-Гавота-Српско коло

Александар Симић – Кадиш (Kaddish) за виолину и виолончело

Смиљана Влајић – Игра Волхова (2019)    посвећено извођачима

- Трајање концерта: до 60 минута без паузе.
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ФИЛМСКИ ПРОГРАМ
- Француски филмски караван

                                  – Циклус „Доба сазревања“ – 18. и 19. мај 
- У сарадњи са Француским институтом у Србији у Културном центру  у току
маја у оквиру Француског филмског каравана приказује се филмски циклус „Доба
сазревања“  (L’âge de raison).  У  среду,  18.  маја  на  програму  је  филм“Пливај  или
потони“  док  се  у  четвртак,  19.  маја  приказује  остварење  „Метеорити“.
Пројекције почињу у 20 часова у Великој сали. Улаз је бесплатан. 

Циклус „Доба сазревања“/ L’âge de raison
- Распоред пројекција – датуми приказивања:

СРЕДА, 18. МАЈ
 „Пливај или потони“/     Marche     ou     cr  è  ve  
Плаховита и бунтовна седамнаестогодишњакиња Елиза жели да ужива у летњем 
распусту на стрмим падинама Веркора, где је одрасла. Међутим, њена мајка одлази 
од куће оставши је да се сама са оцем брине о болесној сестри. Услед велике 
одговорности, љубав се претвара у мржњу, и Елиза губи тло под ногама.
https  ://  www  .  youtube  .  com  /  watch  ?  v  =  PeOz  6  QsBSME  

ЧЕТВРТАК, 19. МАЈ
„Метеорити“/  Les     m  é  t  é  orites  
Нина има 16 година и машта о авантури. У ишчекивању узбуђења, проводи лето у 
месту између свог села на југу Француске и забавног парка у ком ради. Непосредно пре 
сусрета са Морадом, Нина уочава пламени метеорит на небу који пада на планину. 
Све личи на наговештај новог живота.
https  ://  www  .  youtube  .  com  /  watch  ?  v  =  WfGk  7  QPBB  -  g  
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ИЗЛОЖБА ПЕТРА ШУШУЛИЋА
On The Beach

-          Културни центар Зрењанина од 19. до 31. маја
У  оквиру  програма  визуелних  уметности  Културни  центар  Зрењанина  организује
изложбу ликовног уметника Петра Шушулића On  The Beach. Публице се представља
двадесетак  слика  урађених  у  комбинованој  техници  на  којима  се  налазе  пејзажи
насељених обала, морски мотиви и духовно акцентовани табуи. Аутор је добитник
већег броја награда у области ликовног стваралаштва. Публика ће имати прилику да
погледа Шушалићева  ликовна остварења до 31.  маја  а  свечано  отварање  изложбе
одржаће се у четвртак, 19. маја у 19 часова салону Културног центра. 

-          Програм  отварања  може  да  се  прати  и  на  Фејсбук  страни  Културног
центра.
-          Више о аутору и ликовном изразу Петра Шушалића можете погледати на
www  .  kczr  .  org  

 
 

О аутору
 

-          Рођен је  1970.   у  Врбасу.  Завршио је  средњу школу за дизајн  „Богдан
Шупут“, дипломирао редовне и постдипломске студије сликарства у класи проф
Јована Ракиџића и проф Халила Тиквеше. Члан је УЛУВ-е. До сада је имао 22.
самосталне  изложбе  слика  у  Новом  Саду,  Сомбору,  Нишу,  Врбасу,  Кули,
Апатину и Суботици. Учесник је многобројних ликовних колонија, радионица и
хуманитарних  акција.  2006.  године  био   је  у  резиденцијалном  (уметничком)
боравку у Паризу Cite International des Arts.

Награде:
1993. Универзитет у Новом Саду - награда за остварене резултате у периоду 1992-1993.
1994.  Јесењи  локовни  Салон  -  1.награда  за  сликарство  (селектор  Светлана
Младенов),Врбас;
1995.  Академија  уметности  у  Новом  Саду  -  1.  награда  за  цртеж  завршне  године
студената(проф. Халил Тиквеша);
1996. Јесењи Ликовни Салон - 1. награда за сликарство(проф Анђелка Бојовић),Врбас;
1997.  Бијенале  младих  уметника  -  2.  награда  за  сликарство  и  цртеж  (проф.  Милан
Блануша), Сремски Карловци;
2000. Новосадски Салон - 1.награда за сликарство(проф. Душан Тодоровић),Нови Сад
2000. Јесењи Ликовни Салон - 1. награда за сликарство (Бела Дуранци),Врбас;
2001. СО Врбас - награда за остварене резултате из области ликовне културе;
2002. ЈЛС - 1. награда за објекат“No More Heroes“(Милош Арсић).
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ПРОМОЦИЈА КЊИГЕ
„КАДА ЈЕ НАЈСЛАЂЕ ИДИ КУЋИ“

- Културни центар Зрењанина
- Четвртак, 19. мај – 19 часова

- У  четвртак,  19.  маја  у  Mалој  сали  Културног  центра  Зрењанина  са
почетком  у  19  часова  биће  одржана  промоција  књиге  –  романа   Дејана
Павлице „Када је најслађе иди кући“.

- О роману
- „Роман  –  хроника  'Када  је  најслађе  иди  кући'  је  редни  приказ  догађаја  из

последње деценије живота Дејана Павлице. Радња почиње у рок клубу у Чикагу,
наставља  се  у  Њујорку,  затим  у  норвешком  селу,  до  коначног  повратка  у
Србију. Догађаји и ликови су описани детаљно колико и осећања и размишљања
која су настала...“. Свака тема је дотакнута кроз ауторова  лична искуства и
осећања.

- О аутору
- Дејан Павлица је дипломирао хемију у Тексасу и у свом досадашњем радном веку

је  био  индустријски  хемичар,  професор  хемије  и  физике  у  средњој  школи,
трговац у  хемијској  индустрији,  и  сељак  –  сточар са  пар стотина оваца и
крава. Данас живи и пише у Београду.

ПРОМОЦИЈА НОВЕ КЊИГЕ
МИЛЕ СТАШЕВИЋ

- Културни центар Зрењанина
- Петак, 20. мај – 19 часова

Промоција књиге „Камен који пева“ Миле Сташевић биће одржана у петак, 20. 
маја у Малој сали Културног центра Зрењанина. У пратећем промотивном 
програму учествоваће: 

Рецитаторска група: " Лирски кристали" из зрењанинског  Дома ученика, међу 
којима су ученице које су се пласирале у тој области до Републичког нивоа.

Изворна група: " Вукови бисери" из школе " Вук Караџић", овогодишње 
добитнице дипломе "Лауреат"  из Русије, за неговање традиционалних вредности.

Изворна група: " Завичајни снови"
Неколико песничких нада из нашег града.
Недељко Попара, књижевник из Београда  и
Специјални гост вечери доктор Дарко Станковић- песник и психијатар који у то 

време долази из Аустралије.
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- Програм промовисања ауторкине  четрнаесте књиге " Камен који пева" 
почиње у 19 часова. 

ДЕЧЈИ ПРОГРАМ
КУЛТУРНОГ ЦЕНТРА ЗРЕЊАНИНА

Субота, 21. мај
Фејсбук страна Културног центра

У  оквиру дечјег онлајн програма Културног центра Зрењанина у суботу, 21. маја у
10  часова на  Фејсбук  страни  Културног  центра  биће  одржана  радионица
„Читањац са библиотекарима“.

Подсетник
У току трајања електронског дечјег програма предвиђено је неки од учесника, 
пратећи онлајн програм КЦЗР, уколико желе, сниме свој видео запис на основу датих 
упутстава и учествују у наградној игри у којој најуспешније учеснике очекују вредне 
награде. Видео прилози шаљу се на електронску адресу: nikoleta  @  kczr  .  org  

Покровитељи програма су: Град Зрењанин, „Персу маркети“ и продавница спортске 
опреме и реквизита „Ајрон“ (Iron.)

 
     БЕРЗА ГРАМОФОНСКИХ ПЛОЧА

- Културни центар Зрењанина
Недеља, 22. maj

У недељу,  22. маја од 10 до 14 часова на платоу  Културног  центра  биће одржана БЕРЗА
ГРАМОФОНСКИХ ПЛОЧА (продаја, замена, куповина). Информације: 061/2952592.
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КАРАВАН БАНАТСКЕ БАЈКЕ У БОКИ
- Недеља, 22. мај

Караван Банатске бајке, други по реду за ову годину биче одржан у недељу 22. маја у
насељеном месту Бока  са почетком у 19 часова у дворишту ОШ "Жарко Зрењанин" у
оквиру прославе  Летњег Светог Николе. У програму учествују "Бид бенд" Гагић и
пријатељи,  Зрењанин,  певачка  група  "Херцеговина"  Сечањ,  Женска  певачка  група
Културног центра Зрењанина “Филигран”, певачка гупа "Цицифарк" , Мужља, КУД-
ови :  "ГИК Банат -  Пионир" Зрењанин,  "Јандрија  Томић Ћић" Крајишник и "Владо
Томановић" Сечањ. 

Организатори  су  Културни  центар  Зрењанина,  ТО  Зрењанин  и  ИП  Медиа  023  а
суорганизатори домаћини Општина Сечањ, Образовно културни центар Сечањ и МЗ
Бока. Покровитељ је Град Зрењанин.

ТРИБИНА
- Културни центар Зрењанина

- Уторак, 24. мај – 19 часова
У оквиру трибинског програма Културног центра Зрењанина у уторак, 24. маја
биће одржана трибина под називом „Сарадња Срба и Руса кроз историју“.
Уводничар  је  мр  Петар  Јакшић,  историчар.  Модератор  трибине  је  Ђорђо
Прстојевић, уредник трибинског програма Културног центра. Трибина почиње
у 19 часова у изложбеном салону Културног центра.

БИОСКОПСКЕ ПРОЈЕКЦИЈЕ
-  Претпремијера филма «Топ Ган – Маверик» - среда, 25. мај

- Пројекције филма: четвртак, 26,  субота, 28. и недеља, 29. мај
- Културни центар Зрењанина од 20 часова  

- У оквиру биоскопских пројекција Културног центра у среду, 25. маја публику и
љубитеље чувеног «Топ Гана» очекује наставак овог великог  филмског хита под
називом:  „Топ  Ган  –  Маверик“/  Top  Gun  Maverick.  Претпремијерна  пројекција
филма одржаће се у среду, 25. маја. Филмске пројекције су заказане и  у четвртак,
26,  суботу, 28. и недељу, 29. маја.  Пројекције почињу  у Великој сали Културног
центра у  20 часова.
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- Редитељ филма је Џозеф Косински. Поред Тома Круза играју Вал Килмер,
Џенифер Конели, Џон Хам и Мајлс Телер. 

-  Цена улазнице је 250 динара а карте ће се продавати на билетарници Културног
центра радним данима од 10 до 12 и од 18 до 20 часова и пре почетка пројекције. 

Синопсис
„Након више од 30 година служења у Морнарици, као један од најбољих пилота, Пит
“Маверик”  Мичел  (Том  Круз)  је  тамо  где  и  треба  да  буде.  Не  преза  да  пробије
баријере као храбар тест пилот и избегава да прихвати унапређење које би га заувек
спустило на земљу. Када је почео да подучава вод младих пилота који су на обуци за
специјалне мисије, какве ни један живи пилот никада још није видео, Маверик среће
поручника  Бредлија  Бредшоа  чији  је  надимак  “Рустер”,  син  мавериковог  покојног
пријатеља, официра за пресретање радара, поручника Ника Бредшоа, званог “Гус”.
Суочавајући  се  са  неизвесном  будућношћу  и  са  духовима  прошлости,  Маверик  се
упушта  у  борбу  са  својим  највећим  страхом,  што  ће  кулминирати  мисијом  која
захтева велику жртву свих који буду изабрани да у њу полете.“

Трејлер: https  ://  youtu  .  be  /  emzrSTyV  -  Yw  

ПРОМОЦИЈА КЊИГЕ АЛЕКСАНДРА ТОКОВИЋА
- Културни центар Зрењанина
- Среда, 25. мај – 19 часова

Двадесета  јубиларна  промоција  књиге  песама  и  прича  „Сећања  и  љубави“  Александра
Токовића биће одржана у Културном центру Зрењанина у среду, 25. маја у 19 часова. Аутор ће
уз гитару говорити и певати своје стихове. Гости вечери су Никола Божовић,  новинар, Јасна
Васић, прим.тамбура и ВИС „Веселице“. Модератор је Маја Пандуров.

ПОЗОРИШНА ПРЕДСТАВА „ХИСТЕРИЈА“
Културни центар Зрењанина

Петак, 27. мај – 20 часова

У Културном центру Зрењанина у  петак,  27.  mаја биће изведена позоришна представа
„Хистерија“. Комедија аутора Терија Џонсона за коју је својевремено освојио и престижну
британску позоришну награду „Лоренс  Оливије“  је  режирао Иван Вуковић,  и за коју  се
наводи да је уједно урнебесно мрачна и језовито смешна, улази у категорију црних водвиља
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у којој  гледамо сусрет две стварне историјске личности Сигмунда Фројда и Салвадора
Далија.  У представи играју Младен Андрејевић, Горан Јевтић, Сузана Лукић и Небојша
Љубишић.

-  Представа почиње у 20 часова.

- Карте се продају на билетарници Културног центра Зрењанина радним данима од 10
до 12 и од 18 до 20 часова по цени од 1000 динара. За организовану куповину 10 и више
карата могуће је остварити и попуст од 20%. Додатне информације о продаји карата
на 023/566-712.

- Продаја карата почиње у понедељак, 16. маја.

О представи 
– Реч редитеља:

„Хистерија је  црни водвиљ.  Гледамо сусрет две стварне историјске личности – Сигмунда
Фројда и Салвадора Далија. Фројд у поодмаклој фази рака вилице прима терапију и строга
упутства да мора да мирује – од стране свог пријатеља др. Јахуде, а заплет настаје око
девојке која долази у пола ноћи куцајући Фројду на прозор, оптужујући га и нападајући његове
теорије. А када и Дали дође, да ода почаст свом идолу Фројду, гужва у кабинету постаје
надреално духовита. Испод и изнад хумора у овом комаду крију се страшне истине личних
прошлости и свеобухватне будућности, јер година је 1938.“

Видео најава: https://www.youtube.com/watch?v=YnKdmkzxEDM

Организатор задржава право измене програма.

Пратите нас путем ФБ странe, сајта -
www.kczr.org  као и преко нашег YоuТubе канала
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Пријатељ Културног центра Зрењанина
Трговински ланац ПерСу
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