
ПРОГРАМ КУЛТУРНОГ ЦЕНТРА ЗРЕЊАНИНА
ДО 23. ЈУНА 2022.

- Преглед програмских активности

У току
- 17. завршна изложба ликовних радова ученика средњих школа

Културни центар Зрењанина до 15. јуна

17. завршна изложба ликовних радова ученика зрењанинских средњих школа отворена
је у Културном центру Зрењанина  до 15.  јуна.   Публици се представља преко 100
радова,  50  аутора  -  ученика  из   ХПТШ „Урош  Предић“,  Зрењанинске  гимназије,
Музичке школе „Јосиф Маринковић“, Средње пољопривредне школе, Техничке школе,
ЕГШ „Никола Тесла“,  ЕТШ „Јован Трајковић“,  Медицинске школе и Дома ученика
средњих школа “Ангелина Којић - Гина“.
Радови су  урађени у различитим ликовним техникама и медијима: оловка, угљен, туш,
акварел,  пастел,  темпера,  колаж,  фотографија,  дигитална  слика  и  скулптура  и
представљају расноврсност ученичких интересовања и савладавања ликовних техника. 
- Припрему и реализацију изложбе помогли су ментори ученика: Ана Станар,  Мира
Топличевић,  Бранко Ђукић,  Валентина Венцел,  Јована Соломун, професори ликовне
културе  у  средњим школама  и  дому ученика.  Координаторка  и  ауторка  изложбе  је
професорка  ликовне  културе  Душанка  Ђорђевић  која  у  својој  биографији  бележи
организацију  и  реализацију  низа  значајних  догађаја  и пројеката  везаних за  ликовну
културу, младе и целокупно уметничко стваралаштво.
У оквиру отварања изложбе одржана  је  и  модна  ревија  коју  су  чине две  колекције
одевних предмета за сезону пролеће - лето. Све моделе, осмислили су и реализовали
ученици  образовног профила –  Моделар одеће,  предвођени  својим  наставницама-
менторкама Јадранком Живковић и Биљаном Шунтић.
-  Организатори  изложбе  су  Хeмијско  -  прехрамбена  и  текстилна  школа  “Урош
Предић” и Зрењанинска гимназија у сарадњи са Културним центром Зрењанина.

Погледајте видео прилог са отварања: https://www.youtube.com/watch?v=MlhwJ4_XHlE
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ИЗЛОЖБА ТАТЈАНЕ МАРТИЦКИ
„ПЕЈЗАЖ – ФРАГМЕНТИ И ТЕКСТУРЕ“

- Изложбени салон Културног центра Зрењанина
- Поставка у трајању од 16. јуна до 5. јула 2022.

У оквиру изложбеног програма Културног центра Зрењанина организује се изложба
уметнице Татјане Мартицки која у својој ликовној целини истражује мотиве из
природе, исказује их и представља сопствено виђење у форми слике, инсталације и
уметничке књиге. Како се наводи, концепција радова је заснована на селекцији и
прикупљању различитих биљних плодова,  као и  употреби материјала природног
порекла,  који  даљом  уметничком  интервенцијом  формирају  апстраховане
структуре  пригушеног  колорита  и  наглашених  тактилних  квалитета,
асоцирајући  на  микро  приказе  земљиног  тла. Поред  формалног  поигравања
текстуралним  квалитетима  различитих  материјала,  реализована  дела
представљају  и  једно  ауторкино  лично  пропитивање  сопственог  положаја  у
контексту саживота човека и природе и последица нарушавања те равнотеже.
Изложбу  чине  13  слика,  1  инсталација  и  1  експонат  у  виду  књиге.  Татјана
Мартицки до сада је имала три самосталне и учествовала је на 28 селектованих
групних изложби. 
 *Зрењанинска  изложба  под  називом  «Пејзаж  –  Фрагменти  и  текстуре»  биће
отворена у Културном центру Зрењанина од четвртка, 16. јуна до уторка, 5. јула.
Свечано отварање поставке, ауторкино обраћање и разговор са публиком  заказан/о
је  у  четвртак,  16.  јуна  у  19  часова  у  изложбеном  салону  Културног  центра.
Програм отварања публика ће моћи да прати и уживо, на Фејсбук страни КЦЗР.

- О ауторки -
- Краћи биографски запис

Татјана, Мартицки, рођена 1996. године у Новом Саду. Основне академске студије,
модул Графика, завршила 2019. године на Академији уметности у Новом Саду у класи
проф. Анице Радошевић Бабић, а мастер академске студије завршила је 2021. године
на истом модулу. Од 2020. године је члан СУЛУВ-а. До сада је свој рад приказала на
више самосталних и групних изложби у земљи и иностранству. Учествовала је у више
пројеката и радионица, као и на неколико ликовних колонија (Смедерево, Богданци у
Северној Македонији). Добитница је неколико награда и похвала за свој рад од којих се
издвајају «Сребрна игла» -  XV Међународног графичког бијенала „Сува игла“ – Ужице
(2021), Годишња награда департмана ликовних уметности за најуспешнији уметнички
рад из уметничке дисциплине -  графика, Академија уметности у Новом Саду (2019), и

2



Похвала  XIV Међународног  графичког  бијенала  –  «Сува  игла»  у Ужицу  (2019).
Добитница је  Награде из задужбинских фондова Матице српске за најбоље ђаке и
студенте завршних година школа и факултета (2020).

- ДЕЧЈИ ПРОГРАМ  
- КУЛТУРНОГ ЦЕНТРА ЗРЕЊАНИНА

- Субота, 11. јун
- Фејсбук страна Културног центра

- У  оквиру дечјег онлајн програма Културног центра  у суботу, 18. јуна у 10
часова на Фејсбук страни Културног центра одржаће се радионица школе
рачунара «Нимико» на тему савремених технологија.

- „МОНЕОВЕ МУЗИЧКЕ БОЈЕ“
- Културни центар Зрењанина

- Недеља, 19. јун

Музички  програм   под  називом  „Монеове  музичке  боје“  представиће  се
зрењанинској  публици  у  недељу,  19.  јуна  у  20  часова.  Концерт  се  одржава  у
Великој сали Културног центра Зрењанина.  Улаз је слободан.

- Пројекат „Монеове музичке боје“ иницирала је београдска харфисткиња
Ирина Пејоска која је окупила око себе надарене и амбициозне студенте
Факултета музичких уметности у Београду, које пре свега везује љубав
према музици, музицирању и јавном извођењу класичне музике. Како се
наводи  реч  је  о  концерту  импресионистичке  музике.  Жеља  младих
уметника  је  да  се  кроз  процес  извођења  и  профилисаним  одабиром
композиција  и  самог  састава  инструмената  слушалац   уведе  у  један
бајковит  свет  пун  боја  и  звукова.  Концерт  је  комбинација  аудио-
визуелних елемената, пратиће га и фотографије баште чувеног сликара
Клода Монео. Концерт је спој више духовних доживљаја.
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Програм концерта – «Монеове музичке боје»

- К. Сен-Санс: Фантазија за флауту и харфу
- К. Дебиси: Соната за флауту, виолу и харфу 1. Pastorale

2. Interlude
3. Final

- К. Дебиси: Духовна и световна игра за соло харфу и гудачки квартет
- М. Турние: Фери – Прелид и игра за соло харфу и гудачки квартет

- М. Равел: Интродукција и Алегро за соло харфу, флауту, кларинет и гудачки
квартет

Извођачи:
Харфа: Ирина Пејоска

Флаута: Страхиња Радоичић
Виола: Немања Адамовић

Прва виолина: Никола Божић
Друга виолина: Наталија Татић
Виолончело: Вук Оваскаинен

Кларинет: Владимир Станишић

Организатор концерта: Културни центар Зрењанина
Покровитељ концерта: Министарство културе и информисања Републике Србије
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МАНИФЕСТАЦИЈА „БАНАТСКА БАЈКА - ЛЕТО У ГРАДСКОЈ БАШТИ“

Зрењанинска  манифестација  «Банатска  бајка  –  лето  у  градској  башти“  биће
одржана по шести пут у периоду  од 11. јуна до 28. августа.  До сада је у претходним
годинама организовано  преко тристотине  разноврсних  програма са  великим бројем
учесника из Зрењанина. Упоредо са тим, организована су  гостовања и представљања
уметничких програма, културних и забавних  садржаја и из других градова и средина.
И  за  ову  годину  припремљен  је  свакодневни  вечерњи  програм  намењен  свим
генерацијама који је  бесплатан за посетиоце.  Детаљан програм ће бити објављен на
страници „Банатска бајка – лето у градској башти“ https  ://  www  .  facebook  .  com  /  Banatska  -  
Bajka  -  Leto  -  U  -  Gradskoj  -  Ba  %  C  5%  A  1  ti  -1341842445907622/   на  којој,  иначе,  можете
погледати  и  информисати  се  о  организованим  програмима   из  претходних  година,
сатницу  манифестације,  најаве,  као  и  снимке  и  фотографије  реализованих  догађаја.
Исто  тако  редован  програм  можете  пронаћина  и  на  сајту  зрењанинског  Културног
центра и Фејсбук страницама IP Media 023 и Visit Zrenjanin.

Манифестацију организују Културни центар, Туристичка организација и ИП Медиа
023 Зрењанин. Покровитељ манифестације је Град Зрењанин.

Предвиђени распоред одржавања програма
До 23. јуна 2022.

Понедељак, 13. јун 20 часова - наступ музичара, клавијатуристе Драгољуба Грбића из
Александрова
Уторак, 14.  јун 20 часова -  Винско вече „Тарашки виногради“ и наступ дуа „Hand
Made“
Среда, 15. јун 20 часова – програм: «Кикинда у Зрењанину», промоција туриститичких
и гастрономских потенцијала Кикинде
Четвртак,  16.  јун  18  часова  -  наступ  Градског  дечијег  хора  Кулутурног  центра
Зрењанина,  18.30 ч. - Концерт плесног  студија  Free Dance, од 21 сат -  пројекција
филма «Чаролија месеца» 
Петак,   17.  јун  20  часова  -   музички  програм -  наступ  Милице  Досковић,  вокалне
солисткиње са гостима
Субота,  18. јун 20  часова - музички програм Бид Бенд „Гагић и пријатељи“ 
Недеља,  19 јун - 21.30 часова - пројекција филма „Звездани пси“ 
Понедељак,  20. јун –18 часова – Матурско вече ОП „2. октобар“; 20 часова - музичко
вече Драгољуб Грбић, музичар, клавијатуриста 
Уторак,  21. јун -  18 часова "Распустилиште" - приредба ученика 1/2 из ОШ "Јован
Јовановић  Змај"  у  Зрењанину,  учитељица  Радмила  Комленић;   Вече  крафт  пива  –
„Лион пуб Зрењанин“ и дуо  „Hand Made“
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Среда,  22.  јун - Ревија фолклора - 19 часова – наступају: КУД „Перлас“ Перлез, КУД
„Урош Предић“ Орловат , КУД „Арсеније Теодоровић“ Перлез, КУД „Лола“ Перлез-
Стајићево, КУД „Ђерђеф“ 
Четвртак,  23. јун 18 часова – Концерт дечјег   хора „Сањалице» под називом: «Сви
смо ми солисти» , 21 сат - пројекција филма: «Моје слатко чудовиште»

Организатор задржава право измене програма.

Пратите нас путем ФБ странe, сајта -
www.kczr.org  као и преко нашег YоuТubе канала

Пријатељ Културног центра Зрењанина
Трговински ланац ПерСу
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