
ПРОГРАМ КУЛТУРНОГ ЦЕНТРА ЗРЕЊАНИНА
ДО 17. НОВЕМБРА 2022.

ТРИБИНА „КРОНОВА БОЛЕСТ И УЛЦЕРОЗНИ КОЛИТИС“
- Барокна сала Градске куће

- Уторак, 8. новембар – 18 часова
У Барокној  сали Градске куће у уторак, 8.  новембра у 18 часова одржаће се  трибина са темом
„Кронова   болест  и  Улцерозни  колитис“.  Говорници  на  трибини  су  др  Татјана  Јоцић.
гастоентеролог  Клиничког  центра  Војводине,  др  Зоран  Миленковић,  гастроентерохепатолог
Клиничког  болничког  центра  „Др  Драгиша  Мишовић“  из  Београда,  др  Душан  Сланкаменац,
гастроентеролог Опште болнице „Ђорђе Јоановић“ из Зрењанина, Љиљана  Ђаковић, председница
удружења УКУКС Србије и Милица Милошевић, директорка медицинског портала “ Стетоскоп
инфо“.  Модератор  трибине  је  Ђорђо  Прстојевић,  уредник  трибинског  програма  зрењанинског
Културног центра.

Више о трибини
- Културни центар Зрењанина ,Град Зрењанин и Удружење за Улцерозни колитис и Кронову болест
организују стручну трибину на којој ће еминентни стручњаци из те области. Лекари Клиничког центра
Србије , Војводине и Опште болнице у Зрењанину говорити о превенцији болести, правилној дијагнози и
начинима лечења Кронове болести и улцерозног колитиса. На трибини ће се обратити и председник
удружења  болесних  од  Кронове  болести  и  улцерозног  колитиса  Србије,  као  и  директорка
специјализованог медицинског сајта “Стетоскоп инфо”. Такође чућемо искуство нашег суграђанина
Игора Јовића коме је дијагностикован УК а који је и иницирао да се на ову болест обрати пажња и да
се  овом  трибином  пружи  прилика  нашим  суграђанима  да  сазнају  нешто  више  о  самој  болести  и
проблемима са којима се сусрећу болесни и њихове породице.

„СЕВДАХ НА НАШ НАЧИН“
- Концерт

- Културни центар Зрењанина
- Уторак, 8. новембар – 20 часова

„Севдах на наш начин“ назив је музичког програма (концерта) који ће се одржати у Културном центру
Зрењанина у уторак, 8. новембра са почетком у 20 часова. На репертоару су севдалинке али у модернијем
аранжману које ће изводити  Зорица Мердановић уз пратњу две гитаре на којима свирају Емир Хот и
Ђуси  Ковач.  Из  овог  музичког  триа  наводе  да  су  на  програму  нумере  које  никога  не  остављају
равнодушним. 

- Улазнице  за  концерт  продају  се  на  билетарници  зрењанинског  Културног  центра  радним
данима од 10 до 12 и од 18 до 20 часова по цени од 500 динара.



ФИЛМСКИ ПРОГРАМ
МЕЂУНАРОДНИ ФЕСТИВАЛ ДОКУМЕНТАРНОГ ФИЛМА

 „Белдокс“
Културни центар Зрењанина – Мала сала

- Филм: „Напољу“ – 10. новембар 

У  оквиру  фестивалске  турнеје  BELDOCS  EHO,  међународног  фестивала  докуменарног  филма
Белдокс  (Beldocs)  у  Културном  центру  Зрењанина,   у  четвртак,  10.  11.  на  програму  је  филм
„Напољу“/Outside. Пројекција почиње у 20 часова.

- Улаз је слободан.

Више о филму:     
-  Током револуције  2014.  у  Украјини,  13-годишњи  улични  дечак  Рома  брзо  постаје  познато лице  и
маскота  револуције.  Али  иза  маскирне  униформе,  сунчаних  наочара  и  неустрашивости  крије  се
усамљени дечак из сиротишта који пет година касније пуни 18 година и изненада се опет враћа на улицу
без ичега у џепу осим упаљача и ножа. Хоће ли коначно повратити контролу над својим животом?
Трејлер: https://youtu.be/UnZ3xu9ijtE

„ЉУБАВ У ОРЛОВАТУ“
-          Промоција збирке приче Шимона А Ђарматија

-          - Културни центар Зрењанина
-          Петак, 11. новембар – 19 часова

У Културном центру  Зрењанина у  петак,  11.  новембра са  почетком у  19  часова  биће одржана
промоција збирке прича Шимона А. Ђарматија „Љубав у Орловату“.  Књига у себи садржи топле и
нежне приче препуне  емоција, сећања и ауторових  успомена везаних за Банат . Шимон Ђармати
је  поред  свог  универзитетског  рада  створио  и  низ  значајних  остварења  у  области  књижевног
стваралаштва.  На  зрењанинској  промоцији  аутор  ће  заједно  са  Јасмином Буквић  из  издавачке
куће Sezam Book, представити књигу.
 
Да би Вам приближили књигу наводимо пар извода из рецензија.

 

О књизи
Књига је букет емоција,  и она у сваком читаоцу покреће лавину успомена. На родитеље, детињство,
школске дане, другарице и другове, учитеље и наставнике, комшије. Прашњаву улицу. Малу бурегџијску
радњу. И стару врбу на обали реке. У књизи се налазе топле и нежне приче пуне сентимента, које су нам
можда у овом суморном времену потребније неко икада.
 
-          Кад се умире, последњи нестају мириси. Или беху први, па сазнаш да живот више нема смисла ‒
обесмишљен без мириса запршке. И да чили или је већ ишчилио. А причу ваља прочитати, хоћу рећи,
разумети, тачније ‒ осетити чулима. Ево још један пасус из ове потресне приче да то илуструје „Како је
тишина болна. Како су зидови неми. Како је кућа језиво празна.

https://youtu.be/UnZ3xu9ijtE


Поготову ту,  у  равници где  се дан гаси  раније него игде,  где се  са  првим сутоном спуштају зелене
платнене ролетне, навлаче тешке, у зимским вечерима хеклане фиранге и закључавају капије. (Драган
Ускоковић, драмски писац, приповедач и новинар)
 
-          Шимон  Ђармати,  са  росом на  ципелама  и  по  ногавица¬ма,  гази  с  вечери  и  у  праскозорје  по
просторима сећања. А осмех се писцу, па, ’боме и читаоцу, слива низ груди, прелива по раменима и сјаји
у очима. Џабе, ма бадава се читалац стреса, од љубави се не може побећи, чак и кад јунак има целих
девет деценија. Нежна прича „Љубав у Орловату”, ка¬кве и нису све у
сећањима... И баш као његово испало птиче из гнезда, дрхтури. Шта ли ће са њим бити, па тако и ми
слушамо, читамо и оно што је посебна вештина овог писца, док опису¬јући природу, ниже заправо причу
о нама, прича о људским судбинама сакривеним испод тек опалог листа. (Драган Ускоковић, драмски
писац, приповедач и новинар)
 
-          Ведрину и хумор банатски у књигу ће унети насловна при¬ча, једна од најбољих у збирци, а онда
ће се  Шимон Ђармати  позабавити  људском,  па  и  сопственом пролазношћу у  сетној  „Ћумбули”.  На
једном месту он каже: „Завичај (је место) у којем без срама пуштам емоције да вијугају као шарени реп
папирнатог змаја.”  (Васа Павковић. књижевник и књижевни критичар)
 
-          Орући дубоко кроз властита сећања, Шимон Ђармати оживљава једно давно доба илуминацијом
успомена подстичући и наша сећања на свет који још увек живи у нама, мада, фактички нигде не постоји.
Из  тог  топлог  гнезда  расветлиће  се  пред  читаоцем  и  „Банатска  еротика”,  једнако  добро  и  полетно
написана. (Васа Павковић. књижевник и књижевни критичар)
 
„…Са  пуно  топлине  према  завичајном  поднебљу,  др  Ђармати  исписује  сво¬је  уметничке  и
документаристичке прозе. …његове збирке приповедака…одишу романтичним завичајним штимунгом,
истовремено призивајући асоција¬цију на „Апотеозуˮ Црњанског. Говорећи о Ђарматијевим књигама…
Иван  Даников  је  употребио  синтагму  „банатски  Борхесˮ  да  би  указао  на  поетичку  сродност
Ђарматијевих рукописа са де¬лом славног аргентинског писца. (Лист „Зрењанинˮ, 19. јун 2008. године)
 

Белешка о аутору
Др Шимон  А.  Ђармати,  професор  у  пензији,  рођен  је  1952.  године  у  Зрењанину.  Живи  и  ствара  у
Београду.  Аутор  је  и  коаутор  великог  броја  универзитетских  уџбеника,  монографија,  научних  и
стручних радова, фељтона, чланака и учесник многих радио и телевизијских остварења. Најпознатије
књиге  су  му: „А  у  срцу  Банат“ (2003), „Тајна  последњег  гутљаја  -  Отрови,  тровачи  и
отровани“ (2004), „Разорне  силе“ (2004), „Старински  зидни  сат  у  улици  Уроша
Предића“ (2005), „Отровни  Шекспир-  Шекспирови  отрови“ (2006), „Маријаш,  последњи  банатски
разбојник“ (2007), „Тровања  у  Торку“  (2008), „Врачаре,  надрилекари,  вампири  и  зли  дуси  у
Србији“  (2009), „Хајдучка времена  у Србији“ (2009). „Баба Анујка-Банатска вештица“ (2021), „Љубав у
Орловату“  (2021).  Осим  за  одрасле  пише  и  за  децу  и  најпознатији  његови  наслови
су: „Екоколологија“ (2003) и „Имате ли кефало“ (више издања). Свеукупни је
победник 10. Литералног конкурса „Банатско перо“ 2010. године. Објављивао је у следећим новинама и
часописима:  „Галаксија“,  „Фронт“  “Треће  око”  „Политикин  забавник“,  “Шанса”,  „Јеж“,  „Квартал,
“Балкански књижевни гласник”.
Један је од оснивача и чланова Цинцарског ПЕН центра.



ДЕЧЈИ ПРОГРАМ
КУЛТУРНОГ ЦЕНТРА ЗРЕЊАНИНА
-          Субота, 12. новембар  - 10 часова

Фејсбук страна КЦЗР
У суботу, 12. новембра са почетком у 10 часова на Фејсбук страни Културног центра  одржава се
радионица Градске народне библиотеке.

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.)

   Забавни дечји програм  
Дечја мађионичарска представа

 - „ Магична комедија“
- Културни центар Зрењанина

- Субота, 12. новембар – 18 часова
Због огромног интересовања  у суботу. 12. новембра у 18 часова на великој сцени Културног центра
Зрењанина биће изведена представа „Магична комедија“. Како се наводи,  представа је заснована на
врхунској магији и квалитетном хумору a кроз њу ће вас водити Страхиња мађионичар.

О представи
- Страхињин јединствен интерактиван приступ омогућиће деци да буду мађионичари на сцени, а

на крају ће добити и магични поклон.  Од првог до последњег минута и старија и млађа публика
ће седети на ивици столице и без даха гледати илузије у којима никада неће знати шта ће се
десити следеће. Публика може да очекује велики број илузија и ефеката,  специјалног госта из
шешира и бројна изненађења.

О продаји карата
- Карте су доступне на благајни Културног центра Зрењанина   по цени од 500 динара. У цену

улазнице  је  укључен  и  један  онлине  трик  -  мађионичарски  видео  који  се  добија  на  крају
представе. 

Детаљније о представи погледајте на www  .  kczr  .  org   

http://www.kczr.org/
mailto:nikoleta@kczr.org


БЕРЗА ГРАМОФОНСКИХ ПЛОЧА
- Културни центар Зрењанина

Недеља, 13. новембар 
У  недељу, 13.  новембра од  10  до  14  часова  на  Платоу Културног  центра  биће  одржана  БЕРЗА
ГРАМОФОНСКИХ ПЛОЧА (продаја, замена, куповина). Информације: 061/2952592.

БИОСКОП КУЛТУРНОГ ЦЕНТРА 
- ФИЛМСКИ МАТИНЕ 

- Филм: „Баз Светлосни“
- Недеља, 13. новембар – 11 часова  

У оквиру филмског матинеа у биоскопу Културног центра Зрењанина у недељу, 13. новембра
у 11 часова приказује се дечји  анимирани филм „Баз Светлосни“ . Филм је синхронизован на
српски језик.

- Недеља, 13. новембар – филм „Баз Светлосни“  
- Баз Светлосни је научно-фантастични анимирани филм и прича о пореклу База Светлосног.

Ово је херој који је био инспириација за настанак играчке. Цртани открива како је млади пилот
постао свемирски ренџер како га данас познајемо.

               Трејлер: https  ://  youtu  .  be  /  oDDFuRD  __  TA  

Недеља, 13. новембар- 20 часова
- Домаћи филм: „Џем од кавијара“ 

У недељу, 13. новембра у биоскопу Културног центра на програму је домаћи филм „Џем од кавијара“.
Режисер филма је Ивица Видановић.  Пројекција почиње у 20 часова.
- Карте се продају на билетарници Културног центра Зрењанина радним данима од 10 до 12 и од 18 до
20 часова и пре почетка пројекције по цени од 250 динара.

У филму играју: 
Андрија  Кузмановић,  Ања  Шевић,  Бранислав  Чубрило,  Данило  Петровић,  Игор  Ђорђевић,  Јасминка
Хоџић, Јелица Ковачевић, Јована Гроздановић, Марко Гверо, Мина Стојковић, Нађа Костић, Ненад Ј
Поповић, Никола Угриновић, Тамара Шустић и Зорана Бечић.

Синопсис:
“Џем од кавијара” је маестрална комедија о мушко-женским односима, са некада топлим, а некада
урнебесним приступом. Прича почиње случајним сусретом Аце и Сашке, двоје младих који се на први
поглед заљубљују. Њиховој љубави на пут може само стати Гвозден – шармантни, заводљиви ласкавац
и преварант. Човек који добро скрива свој прави идентитет и користи своје заводничке способности не
би  ли  нешто уграбио  више  за  себе…можда неки динар,  можда неку  афекцију  или  интиман однос.
Гвозденова љубавница Љиља и жена Ружа – два света, два сензибилитета, али жене са истим циљем,
показују невероватну женску солидарност не би ли раскринкале Гвоздена, који их вероватно вара са
трећом, и сазнале да ли њихова деца, Аца и Сашка, имају будућност као пар, или су ипак род. Ту су
наравно и Мики, Љиљин вечити удварач, чувар амбасаде, гинеколог и Ацин друг сликар Пеки који хтели –
не хтели деле њихову свакодневницу, и невероватно се добро уклапају у комично-апсурдну атмосферу
главних актера и тиме праве целину ове изнванредне глумачке поставе. Потпуно непредвидиви Гвозден,
успеће још једном финално да изненади све актере, и тиме овој узбудљивој комедији донети неочекивани
расплет.

https://youtu.be/oDDFuRD__TA


- Трејлер: https  ://  youtu  .  be  /24  JGiZv  6  e  9  Y  

ГОДИШЊА ИЗЛОЖБА ЗРЕЊАНИНСКОГ ФОТО КЛУБА ЦД13
„Зрењанинска фотографска сцена 2022.“

Отварање: Четвртак, 17. новембар – 19 часова
Изложбени салон Културног центра

Десета годишња изложба Фото-клуба ЦД13 под називом: „Зрењанинска фотографска сцена 2022.“,
биће отворена 17. новембра у 19 часова у изложбеном салону Културног центра Зрењанина. 

О изложби:
Традиционално, изложба се организује са намером да презентује радове зрењанинских фотографа који
су настали током претходне четири године. Тим поводом из фото клуба наводе да је ово  јединствена
прилика  да  се  наше  колеге  фотографи,  својим  најбољим радовима,  представе  нашим  суграђанима.
Фотографија  је  у  последњих  10-ак  година  све  присутнија  на  зрењанинској  уметничкој  сцени.
Зрењанинци умеју и знају да цене добру фотографију – закључују у клубу.

О конкурсу:
Изложби претходи конкурс који је клуб расписао крајем октобра месеца. На конкурсу могу учествовати
не  само  чланови  клуба  већ  и  фотографи  и  пријатељи  фотографије  из  Зрењанина  и  околине.  Тема
конкурса  је  слободна,  а  учесници  могу  да  шаљу  радове  у  две  категорије  (колор  и  монохроматска
фотографија). О пристиглим радовима одлучиваће селектор изложбе. 

За све додатне информације, о конкурсу, можете се обратити на  мејл: photoclubcd13@  gmail.com  

Изложба ће бити отворена до 6. децембра сваког дана од 8 до 20 часова у салону КЦЗР.
Изложбу организује фото клуб ЦД13 у сарањи са зрењанинским Културним центром.

Ускоро 
ПОЗОРИШНА ПРЕДСТАВА

- Монодрама:
„КЊИГА О МИЛУТИНУ“

- Културни центар Зрењанина
- Петак, 25. новембар – 20 часова

На великој  сцени Културног центра Зрењанина у петак,  25. новембра  биће изведена представа
београдског Звездара театра  „Књига о Милутину“. Представа је урађена у режији Егона Савина
према истоименом роману Данка Поповића.

О представи 
Главни протагониста је ненадмашни Ненад Јездић. Како се наводи улога Милутина му је савршено легла
и његов сјајни перформанс на сцени је лако уочљив. Овај главни јунак је обичан сељак из Шумадије, који
не може да не зажмури на страдање свог народа. Његов морал и јунаштво му омогућавају да сам себи
постави питања којих се раније бојао да постави. Сада, у овој монодрами постепено наводи и гледаоце
да размисле о разлозима због којих се  вреди борити за своју  земљу и све  што јој  је  од Бога дато.
Како и сам редитељ Егон Савин истиче, дужност позоришта јесте да се одужи великим делима српске
књижевности, а адаптација приче ‘Књига о Милутину’ је пун погодак у нестабилним временима. Рат
никоме  ништа  није  добро  донео,  а  Милутин  Остојић  свој  антиратни  став  јасно  изражава  кроз
осећања, искуства и дела којим се његови потомци могу поносити. Истоимена књига је објављена 1985.
године и убрзо је постала најчитанија књига у Србији.

mailto:photoclubcd13@gmail.com
https://youtu.be/24JGiZv6e9Y


- Представа која  привлачи  рекордан  број  гледалаца, у  Зрењанину  се  изводи  у  организацији
удружења  „Светосавље“  и  „Петровград“,  а   поводом  обележавања  значајног  датума  у
историји српског народа,  дана када је 25. новембра 1918. године, Велика народна скупштина
донела  одлуку  о  присаједињењу  Баната,  Бачке  и  Барање  Краљевини  Србији  –  наводе  из
удружења.

 
- Карте ће  се продавати  на билетарници Културног центра од 8. новембра,  радним данима од 10
до 12 и од 18 до 20 часова по цени од 1200 динара.
 
Више о представи погледајте на https://zvezdarateatar.rs/predstava/knjiga-o-milutinu-deo-prvi/10/

- Представа почиње у 20 часова.

У току
ИЗЛОЖБА АНДРЕЈА ЧИКАЛЕ

Културни центар Зрењанина
 До 15. новембра

Изложба  радова  Андреја  Чикале отварена  је  до  15.  новембра  у  изложбеном  салону  Културног
центра Зрењанина. Изложба се организује  под називом Emotional     Renaissance   и део је истоименог
пројекта који је зачет пре више од једне деценије. Аутор наводи да је замисао ове његове изложбене
целине све до недавно била у стању „инкубације“.  Након сазревања уметничке идеје, Андреј Чикала
јавности представља  преко двадесетак  цртежа, слика и мултимедијалних радова. Аутор  је до
сада у својој уметничкој пракси учествовао на више од 30 самосталних и групних изложби, учесник
је ликовних колонија, аутор и модератор уметничких радионица и добитних награда из области
ликовног стваралаштва за пројектне идеје, видео инсталације, цртеж и скулптуру…

- Погледајте снимак отварања: https://www.youtube.com/watch?v=wRccere1b8s

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!

http://www.kczr.org/
https://www.youtube.com/watch?v=wRccere1b8s
https://zvezdarateatar.rs/predstava/knjiga-o-milutinu-deo-prvi/10/



