
ПРОГРАМ КУЛТУРНОГ ЦЕНТРА ЗРЕЊАНИНА
- До 10. август 2022.

ИЗЛОЖБА МИЛАНЕ ЛАНЕ ПАУНОВИЋ РАЈШИЋ
„ФОТОГРАФИЈА – ЗАУСТАВЉЕНИ ПЕРФОРМАНС“

-          Мали салон Народног музеја
-           Од 1. до 16. августа 2022.

Изложба радова Милане Лане Пауновић Рајшић, добитнице прве награде прошлогодишњег ликовног
конкурса 30X30, под називом „Фотографија – заустављени перформанс“ биће отворена у Малом
салону зрењанинског Народног музеја у понедељак, 1. јула у 19 часова. 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.

 
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.
 
Од награда издвајамо:

-          Прва награда ликовног конкурса 30X30 „Успела - неуспела цивилизација“
Културни центар Зрењанина, 2021. Рад: Children of war

-           Прва   Награда   публике   на   изложби   „Мали   формат“   сликарско-графичке   секције
УЛУПУДС-а

Галерија „Сингидунум“, Београд. Рад: „Ђаволак“
-          Прва награда за слику на Зимском салону сликарско-графичке секције УЛУПУДС-а, 

Галерија „Прогрес“, Београд, 2001. Рад: Peel me
 
Одабране самосталне изложбе:

-          Мултимедијална изложба „Па ти немој да дојиш!“
Галерија „Сингидунум“, београд, 2014.

-          Мултимедијална изложба „Ambivalence“
Срећна галерија СКЦ-а, Београд, 2011.

-          Изложба слика „Ољушти ме, отвори ме, оголи ме!“
Галерија „Сингидунум“, Београд, 2008.

-          Изложба слика „У себи Ја“, 
Галерија Дома војјске“, Београд, 2006.
 
Више о изложби и ауторкином уметничком раду можете погледати на сајту www   .  kczr   .  org   
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Опште информације везане за изложбу
 

-          Милана Лана Пауновић Рајшић добитница је прве награде XVI ликовног конкурса 30X30
који расписује  Културни центар Зрењанина у сарадњи са аутором пројекта мр Милутином
Мићићем.
-           Изложбу   организује   Културни   центар   Зрењанина   у   сарадњи   са   Народним   музејом
Зрењанин.

ИЗЛОЖБА ФОТОГРАФИЈА ДАНИЈЕЛЕ САВИЧИЋ
„ДЕТИЊСТВО КРОЗ МОЈЕ ОЧИ“

-          Културни центар Зрењанина
-          Од 4. до 9. августа

- Изложба фотографија по називом "Детињство кроз моје очи" ауторке Данијеле Савичић, биће
отворена у четвртак,  4. августа  у 19 часова у изложбеном салону Културног центра Зрењанина.
„Ово  је  Данијелина  прва  самостална  изложба,  која  је  замишљена  као  ретроспектива
петогодишњег, врло богатог, опуса наше суграђанке. Данијела се бави фотографијом већ дужи низ
година али је овај период од последњих пет година  одабран као период у којем су настале управо оне
фотографије које су дефинисале и које најбоље презентују стил и правац у фотографији којим се ова
ауторка бави. У питању су фотографије које за тему углавном имају децу и породицу са нешто
наглашеним "ретро"  стилом и  интересантним,  веома креативним сценографијама.  Наглашена
креативност  сцене,  композиције,  колорит и способност да  'извуче'  максимум из  малих  модела
карактеришу изложбу. С обзиром на тему представљених фотографија претпостављам да ће се
публика врло лако 'пронаћи' и да ће свако моћи да изложене радове сагледа и доживи из неког свог
личног угла, било да је то сећање на сопствено детињство, осврт на децу из своје околине или пак
на било које детињство и дете.» - навео је Александар Жарков из зрењанинског фото клуба ЦД13.
Изложбу  чини  111  фотографија  мањег  формата  и  шест  фотографија  великог  формата.  За
поменутих шест  фотографија   треба  напоменути да  ће  се  након  завршене  изложбе  оне  наћи
трајно изложене, као донација, у Зрењанинској болници.
- Изложба ће бити отворена до 9. августа.
 
- Изложба се организује у оквиру програма визелних уметности Културног центра Зрењанина.
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ЗРОК ФЕСТ
-          Амфитеатар Културог центра Зрењанина

- Август 2022.
-          Наступи бендова – сваке суботе од 22 сата

 
У Културном центру Зрењанина у току је ЗРОК фест, летња музичка манифестација која је почела
почетком јула  са трајањем  до  27. августа. У том периоду  посетиоце сваке суботе у Амфитеатру
Културног  центра   очекују   рокенрол  свирке.   У  суботу,  6.  августа  наступају  бендови  MIST и
„Непалац“. Улаз је бесплатан. 

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“.  Културно   уметнички  програми   за   све   генерације   одржаваће   се   до   28.   августа.  Детаљан
прграмски садржај објављује се на страници   https   ://   www   .  facebook   .  com   /  Banatska   -  Bajka   -  Leto   -  U   -  Gradskoj   -  
Ba   %   C   5%   A   1  ti    1341842445907622/   .   Манифестацију   организују   Културни   центар,   Туристичка
организација и ИП Медиа 023 Зрењанин. Покровитељ манифестације је Град Зрењанин.

Распоред програма «Банатске бајке»  

Понедељак, 1. август – 20 часова – наступ музичара Драгољуба Грбића из Александрова

Уторак,    2.  август  –  20    часова   -    Пивско  вече  –  представљање    Мале Пиваре  „Црна корњача„  из
Београда уз наступ  дуа „Hand Made“

Среда,   3.  aвгуст  –   20  часова   -    промоција   књиге   „Аврамови   из  Паноније“   Биљане  Димитријевич
Мартинов – ауторка и пријатељи - 

Четвртак,     4.   август  -  У  18  часова     студио Цеком    реализује  радионицу анимације,   од  19  часова
организује се радионицадечјег центра „Смајли“  а од 20 часова радионица „Планета“ Креативног  центра
„Дечије царство“. У 21 сат на програму је  пројекција филма за децу «Усршњи зека».

Петак, 5. август – 20 часова - наступ Милице Досковић са гостима

Субота, 6. август – 20 часова – вече удружења "Српско-руско-белоруског пријатељства"  из Зрењанина

Недеља, 7. август  - 21 сат  - Пројекција дечјег филма „Време је за санкање“
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- Улаз на програме манифестације «Банатска бајка» је слободан.

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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