
ПРОГРАМ КУЛТУРНОГ ЦЕНТРА ЗРЕЊАНИНА
- До   25  .   августа 2022.  

ЗРОК ФЕСТ
-          Амфитеатар Културог центра Зрењанина

- Субота, 20. август

У Културном центру Зрењанина у току је ЗРОК фест, летња музичка манифестација која је почела
почетком јула очекујући своју фестивалску завршницу  27. августа. У том периоду, за  посетиоце,
сваке суботе у Амфитеатру Културног центра организују се   рокенрол свирке.  Према предвиђеном
распореду,   у суботу 20. августа наступају следећи бендови: Sedativ, Direct Drive, Forgotten Scream.
Наступи почињу у 22 сата. Улаз је бесплатан.

- Овогодишњи концепт организовања, наступи и представљања зрењанинских и гостујућих
музичара (бендова), преглед (музичких) актуелности, извођење бендовских хитова обогаћује
музичку понуду  љубитељима овог звука као и потенцијалним посетиоцима у оквиру овог
летњег зрењанинског  рокенрол феста који изнова садржајно усмерава пажњу на рокенрол
ствараоце и овај музички правац...

Организатор: Културни центар Зрењанина
Покровитељ: Трговински ланац „ПерСу“

МАНИФЕСТАЦИЈА БАНАТСКА БАЈКА – ЛЕТО У ГРАДСКОЈ БАШТИ
Локација: Жупанијски парк (Градска башта)

У зрењанинској  Градској  башти  у  току  је   манифестација  «Банатска  бајка  –  лето  у  градској
башти“. Забавни и уметнички програми за све генерације одржавају се до 28. августа. 

- У настваку  погледајте  распоред  програма  „Банатке  бајке“  која  овог  месеца  улази  у  своју
завршницу.

Распоред програма «Банатске бајке»  од 15. до 25. августа

Понедељак, 15. август - 20 часова - Наступ музичара Драгољуба Грбића из Александрова

Уторак, 16. август -  20 часова -  представљање мале пиваре  „Црна корњача“ из Београда уз наступ дуа
„ Hand Made “

Среда, 17. август  - 19 часова – наступ женског хора Femina Vox  из Суботице

21 сат - представа Великог театра из Јагодине «Хапшење са предумишљајем»

Четвртак, 18. август -  Програм за децу

18 часова – радионица групе «Совице мудрице» 

19 часова представа  Великог театра из Јагодине «Играјмо се позоришта»
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21 сат -  Пројекција филма за децу

Петак, 19.август - 18.30 ч. - Промоција књиге „Маслина и тама“  Жељко Вујадиновића из Лукићева

20 часова -  Музички програм - концерт бенда "Урош и нејаки" 

Субота, 20. август - 18.30 часова -  Књижевно вече и промоција књиге Петра Ћирића из Перлеза а од 20
часова наступа музички састав Бид Бенд «Гагић и пријатељи»

Недеља, 21.август – 21 час -  пројекција филма за децу

Понедељак, 22.август -  20 часова -  Наступ музичара Драгољуба Грбића из Александрова

Уторак, 23. август -  20 часова - Винско вече винарије „Драган и Мирковић“ из Панчева и „Винске
терапије“ Милорада Поповића из Зрењанина уз наступ  дуо „ Hand Made “

Среда,  24.  август  -   20  часова  -  Књижевно  дружење -  учествују  Књижевна  омладина  Србије  из
Београда, Књижевни клубови „Душко Трифуновић“ из Кикинде и „Бранко Радичевић“ из Житиште и
песници и писци из Зрењанина

Четвртак, 25. август  - Програм за децу:

18 часова – представа драмског студија Цеком 

19 часова -  НТЦ радионица

21 сат -  Пројекција дечјег филма

- Улаз на програме манифестације «Банатска бајка» је слободан.
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ИЗЛОЖБА „ШТЕП ЉУБАВИ“
-          Културни центар Зрењанина

-          Од 25. до 30. августа
Изложба плесних костима под  називом "Штеп љубави",  израђених у  периоду од 1983.  до  2021.
године, вештим рукама Гизеле Мартон, биће отворена 25. августа у 19 сати у изложбеном салону
Културног центра Зрењанина. Посетиоци изложбу могу да  погледају  до 30. августа.
 
 

-          Мартон  Гизела  рођена  је  20.  марта  1954  године.  После  завршене  основне  школе
уписује  средњу  школу  за  кројача  женске  одеће.  Након  успешно  завршене  средње  школе
уписује  и  усавршавање  за  моделара  одеће.  Професионалну  каријеру  обављала  је  као шеф
кројачнице и вођа погона у фирмама ‚‚Славица‚‚ , ‚‚ Зита‚‚ , ‚‚Слога‚‚, ‚‚Мидери‚‚, ‚‚Casal“‚‚...
-          У додир са плесним костимима долази 1983. године када њена ћерка почиње да игра
балет.  Тада,  заједно   са  тетка Радом (Радиславка  Дабић-  балетски  педагог) и  после  са
својом ћерком (Николета Видаковић) пуних 40 година штепом љубави оживљавала је разне
земље, животиње, људе, природу. Њене костиме је носило хиљаде деце у више земаља света.
Путем  изложбе  костима,  фотографија  и  једне  видео  приче  представља  се  њен  богат
таленат и  љубав према обликовању и оживљавању тканине.
 

 
Изложбу организује плесни студио „Free Dance“ у сарадњи са Културним центром Зрењанина.

У току

ИЗЛОЖБА МИЛАНЕ ЛАНЕ ПАУНОВИЋ РАЈШИЋ
„ФОТОГРАФИЈА – ЗАУСТАВЉЕНИ ПЕРФОРМАНС“

Изложба радова Милане Лане Пауновић Рајшић, добитнице прве награде прошлогодишњег ликовног
конкурса "30X30", (који расписује Културни центар Зрењанина у сарадњи са аутором пројекта мр
Милутином Мићићем),  под  називом „Фотографија  – заустављени перформанс“   до 16.  августа
отворена је  у Малом салону зрењанинског Народног музеј. На изложби су заступљене фотографије
из различитих периода ауторкиног стваралаштва настале од 2008 – 2022. године. Милана Лана
Пауновић Рајшић свој уметнички израз ствара користећи комбиноване технике, фотографију, body
art,  body paint,  фотомонтажу, пројекције и скулптуре.  На свакој фотографији постоји неки вид
ауторкине интервенције. На изложби се представљају радови из три ауторкина циклуса. Како се
наводи једна од важних одлика Миланиног стваралаштва је моћ трансфортмације мотива кроз
време, структуру и медијску реализацију...  Милана Пауновић до сада је имала 14 самосталних и
учествовала је на преко 70 групних изложби у земљи и иностранству.
 
-  У  наставку погледајте  видео  прилог,  краћи разговор са  Миланом Ланом Пауновић о  њеним
радовима и  утисцима о  конкурсу  као  и  разговор са  Милутином Мићићем –  аутором пројекта
„30X30“.
 
https  ://  www  .  youtube  .  com  /  watch  ?  v  =  z  4  T  28  bcHW  4  M  
 
 

3

https://www.youtube.com/watch?v=z4T28bcHW4M


О ауторки
-          Краћи биографски запис

Милана Лана Пауновић, мултимедијална уметница, рођена је у Београду 1976. године. Дипломирала је на
сликарском одсеку у класи професора Моме Антоновића на АЛУ, у Београду 2022. Чланица је УЛУС-а и
УЛУПУДС-а. Живи и ствара у Београду.
 
 

Организатори изложбе
-          Изложбу  организује  Културни  центар  Зрењанина  у  сарадњи  са  Народним  музејом
Зрењанин.

У току
ИЗЛОЖБА

„ЗНАМЕНИТИ СРБИ  ДАЛМАЦИЈЕ“
-          Културни центар Зрењанина

-           До 23. августа 
 

Изложба фотографија „Знаменити Срби Далмације“ аутора Милорада С. Кураице  отворена је   у
Културном центр Зрењанина до 23. августа.  Изложба је посвећена знаменитим Србима који су
пореклом из Далмације.  Овај   својеврсни омаж обухватио је 105 великана који  су  на  свој  начин
допринели стварању културног идентитета и  културне баштине у области науке и културе, свог 
дипломатског,  књижевног,  публицистичког,  академског,  уметничког  или  спортског  рада.
Анализирањем већег временског распона од пар векова систематизована целина  даје увид у широк
оквир деловања и стваралачког рада великог броја људи од Бранко Жежељ (20.  век), грађевинског
инжењера, конструктора, иноватор и академика, Петра Трифуновића, познатог шахисте (20. век),
једног  од  најзначајнијих  политичара  из  19.  века  Саве  Бјелановића,  Руђера  Бошковића  чувеног
дубровачког  астронома,  математичара,  физичара,  песника  и  дипломате  из  18.  века,  правника,
историчара и публицисте Бошка Деснице (19/20. век), песника Ивана Гундулића  (16/17. век), писца
Јована Радуловића (20. век),  Луја Војновића (19/20. век),  правника, адвоката, дипломате, Марина
Држића драматурга, песника и писца (16. век), писца Симе Матавуља (19/20. век), архимандрита
Герасима Зелића (18/19.  век),  епског  јунака  Вука  Мандушића  (17.  век),  вајара и  академика Томе
Росандића (19/20. век), глумица Аленке Ранчић и Олге Спиридоновић (20. век) до Цвијете Зузорић,
племкиње и песникиње које је живела крајем 16. и почетком 17. века, само су нека од имена која
идентификујемо и памтимо због значајне заовставштине а упоредо везујемо   и за далматинско
порекло.
 
Изложбу  организује  Завичајно  удружење  „Далмација“  из  Суботице  у  сарадњи  са  Културним
центром Зрењанина.
 
Изложба је отворена  до 23. августа сваког дана од 8 до 20 часова.
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Организатор задржава право измене програма.

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

Пријатељ Културног центра Зрењанина
Трговински ланац ПерСу

Добро дошли!
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