
ПРОГРАМ КУЛТУРНОГ ЦЕНТРА ЗРЕЊАНИНА
- ДО 16. ФЕБРУАРА 2023.

ТРИБИНА
„Први и Други светски рат изазов за пријатељство Срба и Руса“

- Уторак, 7. фебруар – 18 часова
Трибина под називом „Први и Други светски рат изазов за пријатељство Срба и Руса“ биће одржана у
Културном  центру  Зрењанина  у  уторак,  7.  фебруара.  Предавач  је  мр  Петар  Јакшић,  историчар.
Модератор је Ђорђо Прстојевић, уредник програма. Трибина почиње у 18 часова.

- О трибини
Драматична  дешавања  у  Првом  и  Другом  светском  рату  и  изазови  за  пријатељство  два  блиска
словенска  народа  Срба  и  Руса,  биће  учињени  јаснијим  на  трибини  посвећеној  управо  тим славним
историјским данима. Предавач је угледни зрењанински историчар  мр Петар Јакшић.   

У току
ИЗЛОЖБА АЛЕКСАНДРА БАЈУНОВИЋА

„БАЛКАНСКА КУЛА“
- До 7. фебруара 

 У  Културном  центру  до  7.  фебруара  отворена  је   изложба  „Балканска  кула“  ликовног  уметника
Александра Бајуновића. Основна ауторова  ликовна идеја инспирисана је чувеном сликом „Вавилонска
кула“.  Своје  интересовање усмерио је ка незавршеним балканским кућама које, по аутору, представљају
утопију. Аутор у исто време преиспитује  руралну средину, патријахалну заоставштину и улогу оца у
времену глобалистичких, политичких и економских превирања. За ликовни стил Бајуновића наводи се да
своје сликарство ствара на искуствима поентилизма и наивног сликарства.

- Девет слика – уља на платну представљају се  сваког дана од 8 до 20 часова.

- - Како је настала идеја за изложбену целину "Балканска кула", где је тренутно усмерена 
ликовна пажња Александра Бајуновића, о изложбеној теми, начину рада и ликовног 
промошљања погледајте у разговору са аутором:
https://www.youtube.com/watch?v=bn4TvcMvdk0

- Отварање нове изложбене поставке
ИЗЛОЖБА АЊЕ ПРЕРАДОВИЋ – „ИНТРОСПЕКЦИЈА“

- Културни центар Зрењанина од 9. до 21. фебруара
Изложба Ање Прерадовић „Интроспекција“ отвара се у салону Културног центра Зрењанина у четвртак,
9. фебруара у 18 часова.  До 21. фебруара, публици се представљају радови ове ликовне уметнице, млађе
генерације, који су настали у периоду од 2021-2022. године. Поставку чини 14 слика и два видео рада
односно уља на платну, слике рађене у акварел техници, видео радови и две слике у изради.  Изложба је
састављена од три целине. За прву целину ауторка је користила слику као медиј за  приказ  процеса
интроспекције у којем је кроз аутопортрете вршила процес посматрања себе и својих менталних стања и
доживљаја.  Изложени акварели биће из серијала „Муве“ док видео радови чине целину под називом
„Трансформација мисли“.
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- Краћи биографски запис
Ања Прерадовић,  рођена је  1999.  године у  Новом Саду.  Завршава  средњу школу за  дизајн  „Богдан
Шупут“, на смеру ликовни техничар. Академију уметности на Новосадском универзитету уписује 2019.
године, у класи професора Драгана Матића.
2015. године осваја награду за колекцију фотографија у Фото кино и видео савезу Војводине, затим 2016.
године осваја прву награду за појединачну фотографију на Омладинској изложби „Иваново 2016.“

Досадашње изложбе
- Самостална изложба „Интроспекција“ 2022.
- Колективна изложба EXP пројекат студената Академије уметности под називом „Сан“.
-  Учествује  у пројекту „Виртуелне нити“ у организацији Атељеа 61 (2022),  затим у пројекту

„Разлике“ (2022). Такође, узима учешће у пројекту „Отићи или остати“ у организацији Bel Art
галерије и излаже (уметничку) заставу на тргу јарбола у Новом Саду (2022).

- 2022. године одржава прву самостално изложбу у Студентском културном центру Нови Сад.

ДЕЧЈИ ПРОГРАМ
КУЛТУРНОГ ЦЕНТРА ЗРЕЊАНИНА

Фејсбук страна КЦЗР – Субота, 11. фебруар
- У суботу, 11. фебруара на Фејсбук страни Културног центра са почетком у 10 часова на програму је
дечја радионица на тему емотивне интелигенције коју ће водити Јасна Јахура.

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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БИОСКОПСКЕ ПРОЈЕКЦИЈЕ КУЛТУРНОГ ЦЕНТРА ЗРЕЊАНИНА

Филмски матине
Недеља, 12.  фебруар – 11 часова

Филм: „Певајмо 2“
- У оквиру филмског матинеа у недељу. 12. фебруара  у 11 часова у  Културном центру приказује

се  дечја  анимирана  авантура  «Певајмо  2».  Карте  се  продају  по  цени  од  250  динара  на
билетарници Културног центра радним данима од 10 до 12 и од 18 до 20 часова и пре почетка
пројекције.

О филму:
„Ново  филмско  поглавље  у  сјајној  анимираној  франшизи  компаније  Illumination стиже  са  великим
сновима и спектакуларним хит песмама, док се увек оптимистична коала, Бастер Мун и његова екипа
извођача  припремају  за  свој  најблиставији  сценски  перформанс  до  сада,  који  се  дешава  у  светској
престоници забаве. Постоји само једна потешкоц́а: прво морају да наговоре најзабавнију рок звезду на
свету - коју глуми глобална музичка икона Боно, по први пут у анимираном филму - да им се придружи.
Бастер  је  претворио  је  Ново  муново  позориште  у  локално  хит  место,  али  он  има  веће  амбиције:
дебитовање нове представе у позоришту Кристал Тауер у гламурозном Редшор Ситију. Али без икаквих
пословних веза,  Бастер и његова глумачка екипа коју чине уморна мајка свиња Розита,  рокерка Еш,
горила  Џони,  стидљива  слоница  Мина  и  наравно  свињски провокатор Гинтер морају  се  ушуњати у
светски познате  канцеларије  Кристал  Ентертејмента,  којима  управља  немилосрдни могул-  вук Џими
Кристал.  У  очајничком  покушају  да  привуче  пажњу  господина  Кристала,  Гинтер  спонтано  износи
нечувену идеју која Бастера брзо обузима, обец́авајуц́и да ц́е у њиховом новом шоуу глумити легенда
рока  лав  Клеј  Каловеј  (Боно).  Проблем је  што  Бастер  никада  није  упознао Клеја,  уметника  који  се
склонио од света пре више од 10 година након губитка супруге. Још горе, Бастер није прозрео да је
господин Кристал егоцентрични гангстер који би радије некога бацио с крова зграде него да трпи лажи.
Док Гантер помаже Бастеру да оствари сан о позоришном ремек-делу изван овог света,  притиску (и
злокобним претњама)  Г.  Кристала,  Розити  узимају  главну улогу  у  шоуу и  дају  је  размаженој  ц́ерки
господина Кристала, Порши. Очајнички желец́и да спаси представу и свој живот, Бастер крец́е у потрагу
за проналажењем Клеја и наговара га да се врати на сцену. Оно што започиње као сан о великом успеху,
постаје емотивни подсетник на моц́ музике која лечи и најсломљенија срца.“

Режија синхронизације: Драган Вујић Вујке
Улоге: Matthew McConaughey, Reese Witherspoon, Scarlett Johansson, Taron Egerton, Tori Kelly, Nick Kroll,
Bobby Cannavale, Halsey, Pharrell Williams, Letitia Wright, Eric Andre, Chelsea Peretti i Bono.
Гласови  синхронизација: Слободан  Стефановић,  Драган  Вујић  Вујке,  Ива  Манојловић,  Милан
Антонић,  Предраг  Дамњановић,  Марко  Марковић,  Драгана  Милошевић,  Паулина  Манов,  Ања  Мит,
Марко Стојановић Лоуис, Лако Николић, Ђурђина Радић, Милан Тубић, Никола Немешевић, Дубравко
Јовановић,  Ива  Штрљић,  Александар  Глигорић,  Дуђица  Новаковић,  Кристина  Јовановић  и  Небојша
Љубишић.

Сценарио: Garth Jennings 

Трејлер: https  ://  youtu  .  be  /41  buiywi  2  EI  
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ИГРАНИ ФИЛМОВИ
- Културни центар Зрењанина

- Недељом у 20 часова

- У сусрет Дану заљубљених
Филм: «Карта за рај»

- Недеља, 12. фебруар – 20 часова
У сусрет Дану заљубљених у биоскопу Културног центра у недељу, 12. фебруара приказује се роматична
комедија «Карта за рај» са Џорџом Клунијем  и Џулијом Робертс  у главним улогама. 

О филму:
«Добитници Оскара Џорџ Клуни ((George Clooney)  и Џулија Робертс (Julia Roberts)  поново се удружују
на великом платну као бивши партнери који се налазе на заједничкој мисији да спрече своју заљубљену
ц́ерку  да  не  направи  исту  грешку  коју  су  и  они  сами  некада  направили.Студији Working Title,
Smokehouse Pictures и  Red Om Films, представљају нам филм "Карта за рај",  романтичну комедију о
слатком изненађењу које доноси друга шанса.»
Режија: Ol Parker
Трејлер: https://youtu.be/WwZC8JHibT4

- Карте се продају по цени од 250 динара на билетарници Културног центра радним данима од 10 до 12
и од 18 до 20 часова и пре почетка пројекције.

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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