
МЕСЕЧНИ ПРОГРАМ
- ОКТОБАР 2022.

- И овог месеца у Културном центру низ програма, велики број садржаја, концерата,
филмских пројекција, трибина, изложби, представа...

ДАНИ АРХИТЕКТУРЕ
- Културни центар Зрењанина

- Од 3. до 7. октобра

«Дани архитектуре» назив је петодневних догађаја посвећених темама из архитектуре, а поводом
Светског дана архитектурe. Од понедељка, 3. до петка, 7. октобра у Културном центру Зрењанина
посетиоце очекује отварање изложбе на коjој ће се јавности представити значајнији реализовани и
нереализовани архитектонски пројекти израђени од стране зрењанинских архитеката, бироа,
аутора и коаутора у периоду од 2015 – 2022. године. Организоваће се трибина на тему становања са
веома занимљивим садржајем и усмерењем а која ће посетиоцима пружити низ експертских савета
о начину и одабиру животног простора. Реализоваће се и ауторско вођење кроз изложбу, предавање
као и шетња уз стручно вођење, разгледање и анализу градских здања.

- Као спој науке, грађевинарства и уметности насталих у складу са људским потребама биле оне
практичног или духовног усмерања, које утичу на начин живота појединца и целе заједнице
архитектура је један од најзначајних везивних елемената која усмерава, осмишљава и у целости
утиче и на квалитет живота.

- Организатори «Дана архитектуре» су Културни центар и Друштво архитеката Зрењанин.

- Називе , учеснике и сатницу програма погледајте у наставку.

ПРОГРАМ ДАНА АРХИТЕКТУРЕ
- Културни центар Зрењанина

Од 3-7.10.2022:
1. Понедељак - 03. 10. 2022. / 19 часова
- Отварање групне изложбе чланова Друштва архитеката Зрењанина, у великом салону Културног
центра
2. Уторак - 04. 10. 2022. / 19 часова
- Трибина ''Стан и становање'', у великом салону Културног центра
Модератори: Стеван Шушак, дипл.инж.арх.
Милица Ковач, дипл.инж.арх.
3. Среда - 05. 10. 2022. / 19 часова
- Ауторско вођење кроз групну изложбу чланова Друштва архитеката Зрењанина, у великом салону
Културног центра
4. Четвртак - 06. 10. 2022. / 19 часова
-Предавање ''Земљана архитектура'', у великом салону Културног центра
Предавач: Драгана Којичић, дипл.инж.арх.
5. Петак - 07. 10. 2022. / 17 часова
- Шетња ''Сецесија Великог Бечкерека/Петровграда /Зрењанина'' Модератор: Бојан Којичић,
дипл.историч.умет.
(Напомена: у случају лошег времена - уместо шетње, предавање ''Међуратна архитектура Великог
Бечкерека'', у великом салону, у 19 часова
Модератор: Бојан Којичић, дипл.историч.умет.)
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БИОСКОПСКЕ ПРОЈЕКЦИЈЕ
- Недељом у 11 часова – Филмски матине

- 13. и 14.  октобра филм „ Страхиња Бановић“

- У биоскопу Културног центра Зрењанина у току октобра приказиваће се пет филмских остварења.
Недељом у оквиру филмског матинеа на програму су следећи филмови:
- 9. 10. – «Финикове авантуре»
Више о филму на: https://mcf.rs/filmovi/finikove-avanture
- 16. 10. – «Аватар»
Више о филму на: https://mcf.rs/filmovi/avatar
- 23. 10. – «Кашеј: крадљивац невести»
Вуше о филму на: https://mcf.rs/filmovi/ka%C5%A1ej-kradljivac-nevesti
- 30. 10. – «Поцрвенела панда»
Више о филму на: https://mcf.rs/filmovi/pocrvenela-panda

- Пројекције почињу у 11 часова у Великој сали Културног центра. Карте се продају на билетраници
Културног центра радним данима од 10 до 12 и од 18 до 20 часова и пре почетка пројекције по цени
од 250 динара.

Филм: „Страхиња Бановић“
- Четвртак, 13. и петак, 14. октобар

- Вишеструко награђивана филмска драма и љубавна прича «Страхиња Бановић» приказиваће се у
великој сали Културног центра у четвртак, 13. и петак, 14. октобра у термину од 20 часова. Филм је
инспирисан чувеном српском епском песмом «Бановић Страхиња» а филмска радња је смештена у
оквир савремене избегличке кризе.
Више о филму на: https://mcf.rs/filmovi/strahinja-banovi%C4%87

- Када се приближи датум пројекције благовремено ћемо вас обавестити о цени улазнице.

КОНЦЕРТ АНСАМБЛА УДАРАЉКИ
АКАДЕМИЈЕ УМЕТНОСТИ У НОВОМ САДУ

- Субота, 15. октобар
Након дужег времена, АУ-АУ (Ансамбл удараљки Академије уметности) из Новог Сада поново долази
у Зрењанин где ће 15. октобра у Великој сали Културног центра одржати завршни концерт у оквиру
своје овогодишње турнеје. Овај концерт је идеална прилика да чујете и упознате шири спектар
ударачких инструмената који се не сме пропустити. Дивљи ритмови бубњева, племените боје
маримбе и вибрафона, мистични склоп два најстарија музичка инструмента, људског гласа и
удараљки, су само неке од ствари које вас очекују на концерту.
- Концерт почиње у 20 часова. Улаз је бесплатан.
- Турнеја анасамбла подржана је од стране Министарства културе и информисања Републике
Србије.

Из ансамбла наводе следеће:
„Наш циљ је, између осталог, да што је могуће већи круг публике упознамо са инструментима из
породице удараљки, тако да ћете, осим већ добро познатих инструмената попут добоша, чинела и
бубњева, на овом концерту имати прилику да видите и мање познате инструменте, попут Маримбе,
Вибрафона, Ксилофона и других. Тиме настављамо праксу популаризације удараљки на простору наше
земљу коју смо започели 2006. године, оснивањем овог ансамбла. Од тада ансамбл одржава годишње
концерте на којима су нам гости били и ударачки ансамбли„Schlagwerk Wien“ (Беч, Аустрија) и „Tolkalci
AG“ (Љубљана, Словенија), као и мешовити хор Академије уметности и гудачки оркестар „Ad-Hoc“.
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Осим тога ансамбл иза себе броји и наступе на другим важним догађајима попут отварања зграде
Ректората Универзитета у Новом Саду, отварање обновљене Галерије Матице српске и других. Осим
концертне активности, бавимо се и едукацијом младих и промоцијом удараљки међу децом. Један од
највећих подухвата у том домену је остварен едукативном турнејом 2008. у којој је ансамбл одржао
концерте у десет градова. У оквиру овогодишње турнеје ћемо концерте одржати у Суботици, Сомбору,
Шапцу, Новом Саду, Сремској Митровици, Вршцу и Зрењанину. „
Рад Ансамбла можете пратити на званичној Фејсбук страни ансамбла:
www.facebook.com/PercussionNoviSad

ДЕЧЈИ ПРОГРАМ
КУЛТУРНОГ ЦЕНТРА ЗРЕЊАНИНА

-         Сваке суботе на Фејсбук страни Културног центра
-         Почетак радионице – 10 часова

У току октобра настављамо са организацијом онлајн дечјег програма који ће се реализовати сваке
суботе  на Фејсбук страни Културног центра Зрењанина са почетком у 10 часова. Реч је о низу дечјих
радионица које развијају свестрасност, обогаћују општу културу а појединачно пружају велики број
практично примењивих знања и вештина која утичу на свакодневни живот.  

СУБОТА, 8. октобар
Блок радионица Културног центра Зрењанина

СУБОТА,  15. октобар
Креативна радионица у Градској башти

СУБОТА, 22. октобар
Радионица школе рачунара ‚‚Нимико‚‚

‚‚Како паметно користити Интернет‚‚

СУБОТА, 29. октобар
Посета резервату Царска бара

Подсетник
У току трајања електронског дечјег програма предвиђено је да 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.)
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ПОЗОРИШНА ПРЕДСТАВА
„У РАЉАМА ЖИВОТА“

Културни центар Зрењанина
Уторак, 11. октобар – 20 часова

На великој сцени Културног центра Зрењанина у уторак, 11. октобра биће изведена представа
Београдског драмског позоришта „У раљама живота“. Представа је урађена у режији Андреја
Носова према роману Дубравке Угрешић а у драматизацији и адаптацији Биљане Србљановић.
Истоимени филмски класик Рајка Грлића након 40 година оживљава у театру. Штефицу Цвек,
најпознатију улогу Витомире Лончар одиграће млада и перспективна уметница Ива Илинчић којој
ће се на сцени придружити одлична глумачка екипа у којој играју Весна Чипчић, Вања Ненадић,
Лука Грбић, Александар Вучковић, Дуња Стојановић, Милош Петровић Тројпец и Марко Тодоровић.
Карте се продају на билетарници Културног центра радним данима од 10 до 12 и од 18 до 20 часова
по цени од 1200 динара.

Више о представи погледајте на https://bdp.rs/predstave/u-raljama-zivota/

Додатне информације о продаји карата на број телефона:
023/566-712
063/562-783

ИЗЛОЖБА ПОСВЕЋЕНА ХИДРОЛОГУ И НАУЧНИКУ ВУЈИЦИ ЈЕВЂЕВИЋУ
-         Културни центар Зрењанина

-         Отварање – 12. октобар – 18.30 ч.
 

У Културном центру Зрењанина у среду, 12. октобра у 18.30 часова отвара се изложба „Професор  др
Вујица Јевђевић, хидролог светског гласа“ Оливере Ћосовић (MSc). Изложба се организује у оквиру 
43. Међународне конференције „Водовод и канализација '22“ која ће се одржати у Зрењанину од 11.
до 14. октобра. Изложбу организује Савез инжењера и техничара Србије и Удружење инжењера
Полимља у сарадњи са Културним центром а под покровитељством Града Зрењанина. Поставку о
раду једног од најзначајнијих хидролога и научника светског гласа посетиоци ће моћи да погледају до
18. октобра.
 

О поставци, значају и раду  проф. др Вујице Јевђевића:
„Проф. др Вујица Јевђевић је једно од најзначајнијих имена српске хидрологије и научник светског
гласа. Рођен у Прибоју, школовао се у Београду, а титулу доктора грађевинских наука добио је од 
Српске академије наука 1955. године. Радио је на планирању хидроенергетских система и
стратешким решењима свих већих хидроенергетских објеката у Југославији. На Грађевинском
факултету у Београду предавао је предмете Хидрологија и Коришћење водних снага. Први је
директор Института «Јарослав Черни» и имао је значајну улогу у његовом оснивању. Велики део свог
радног и животног века провео је у САД, радећи као професор на Грађевинском факултету
Универзитета државе Колорадо и као професор, истраживач и директор Водопривредног
института на Универзитету „Џорџ Вашингтон”. 
Проф. Јевђевић је партиципирао у раду инжењерске асоцијације Србије од тренутка обнављања
њене активности, након Другог светског рата, па све до одласка из земље. Његов први научни рад је
објављен у првом броју часописа „Техника“ издању Савеза инжењера и техничара давне 1946. године.
Партиципирао је на првим састанцима редакције, учестовао на скуповима и конгресима, дајући
тиме свој допринос развоју инжењерске асоцијације.
Имајући дужност и обавезу да помогну да се име лик и дело проф. Јевђевића сачувају од заборава
Савез инжењера и техничара Србије и Удружење инжењера Полимља ушли су у реализацију 
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пројекта који је обухватао одржавање конференције и изложбе посвећених овом великану наше и
светске хидрологије.“
 

-         Као што смо и навели изложба се организује у оквиру 43. Међународне конференције
„Водовод и канализација '22“ која ће се одржати у Зрењанину од 11. до 14. октобра.
-         Више о конференције погледајте на: http://www.ingkomora.org.rs/vesti/?s=26-09-2022-001

ИЗЛОЖБА СЛИКА И ЦРТЕЖА ЂОРЂА СЛАВКОВИЋА
Културни центар Зрењанина

Изложба у трајању: од 20. октобра до 1. новембра

Од 20. октобра до 1. новембра у Културном центру Зрењанина публици се представља изложба
„Састајалишта“ ликовног уметника Ђорђа Славковића. Изложбу чине уља на платну и цртежи
настали у периоду од 2020 - 2021. године на којима је ауторово ликовно виђење везе човека и машина,
о њиховој улози у свакодневном животу  где поред  функција садрже и одређени естетски карактер.

- Свечано отварање поставке заказано је у четвртак, 20. октобра у 19 часова у Великом
салону зрењанинског Културног центра.

О поставци аутор је навео следеће:
„Тема радова обухвата питање машина од самог почетка постојања и функције у нашим животима.
Поред функција које обављају за човека, машине садрже и естетски карактер који нам је све уочљивији,
будући да су у великој мери део нашег свакодневног простора. Техником уљаног сликарств/асамблажа
истиче се ликовност машине и отварају нова размишљања између функције и чисто естетског
карактера. Назив „Састајалишта“ полази од идеје о скуповима међусобно функционално зависних или
независних елемената у заједничку сликарску целину, представљену зарад приказа ликовности и
постављања несвакидашње тачке посматрања предмета чиме им се приписује нова улога.»

Краћи биографски запис:
Ђорђе Славковић је рођен 1994. у Крагујевцу. Завршио је Средњу уметничку школу у Краљеву.
Дипломирао је на филолошко - уметничком факултету у Крагујевцу на Одсеку за примењену уметност,
студијски програм „Зидно сликарство“ у класи проф. Горана Ракића. Мастер студије завршио је на
истом факултету под менторством проф. др ум. Бојана Оташевића. Тренутно ради као наставник
ликовног у основној школи Милутин и Драгиња Тодоровић у Крагујевцу.

До сада je излагао на групним изложбама од којих наведимо ауторов ужи избор:
•Институт Сервантес Београд / „Идентитет шугавог папагајчића“
•Мали ликовни салон Народног музеја /  „Топлина камена“
•Галерија Арт / 9. новогодишња изложба Крагујевачких уметника
•Културни центар Зрењанина - 14. Ликовни салон „30х30“
•Нишки цртеж, Свакодневица - Официрски дом Ниш,  2021.
•17. Пролећна изложба цртежа Удружења ликовних уметника Крагујевца/Градска галерија Мостови
Балкана, Крагујевац
•02. Међународно бијенале уметности АРТиЈА у Крагујевцу
•Пулско бијенале цртежа ХДЛУ Истре 2021.

КОНЦЕРТ КУД ГИК „БАНАТ-ПИОНИР“
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- Недеља, 23. октобар
У недељу, 23. октобра на Великој сцени Културног центра Зрењанина биће одржан концерт
Културног уметничког друштва ГИК „Банат-Пионир“. Концерт почиње у 20 часова.

- Више о концерту када се приближи датум одржавања.

ТРИБИНА О РОДИТЕЉСТВУ
- Културни центар Зрењанина

- Уторак, 25. октобар – 18 часова
Трибина под називом „Родитељство“ биће одржана у Културном центру Зрењанина у уторак, 25.
октобра са почетком у 18 часова. Говори Соња Вујаковић оснивач удружења
„Колорино-Стваралаштво“. Модератор трибине je Ђорђо Прстојевић уредник трибинског програма
Културног центра. На трибини ће се говорити о неопходности едукације родитеља школске деце и о
њиховим потребама. Начинима рада са децом и прихватања презентованог градива у школама кроз
функционално знање које деца треба да примењују, емотивним стањима кроз која деца пролазе у
одрастању, као и о техникама и радионицама креативног центра „Колорино- Стваралштво“
подједанко намењених родитељима и деци.

КОНЦЕРТ ГРУПЕ „МАГАЗИН“
- Културни центар Зрењанина

- Петак, 28. октобар – 20 часова
- Концерт поп групе „Магазин“ биће одржан на Великој сцени Културног центра Зрењанина у

петак, 28. октобра са почетком у 20 часова. Позната по великом броју албума, синглова,
фестивалских хитова од оснивања до данас, група „Магазин“ својом музиком како шаљивим
тоном, подједнако ефектним текстовима и јаком емоцијом плени срце публике стварајући
музику за све генерације.

- Карте се продају на билетарници Културног центра Зрењанин од 5. октобра, радним
данима од 10 до 12 и од 18 до 20 часова. Цена улазнице је 2000 динара.

- Додатне информације о продаји карата на број телефона:
- 023/566-712
- 063/562-783

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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