
ПРОГРАМСКЕ АКТИВНОСТИ КУЛТУРНОГ ЦЕНТРА ЗРЕЊАНИНА
- До 6. октобра 2022.

ФЕСТИВАЛ «ЕВРОПСКА САРАДЊА: ФИЛМСКА ПРИЧА»
- Пројекције два документарна филма

- Културни центар Зрењанина
- Понедељак, 26. септембар

 
Фестивал документарног филма „Европска сарадња: филмска прича“, биће одржан  у понедељак, 26.
септембра у Културном центру Зрењанина, у организацији Министарства за европске интеграције у
сарадњи са ИНТЕРРЕГ ИПА програмом прекограничне сарадње Румунија – Србија. У оквиру
фестивала приказаће се два филма. У 18 часова заказана је пројекција филма „Теленовела сиво у
колору“, након чега је планиран разговор са редитељем, а од 20 часова приказује се  „Кућа лутака“.
Пројекције су у Великој сали. Улаз је слободан.
 

-         Више о филмовима и фестивалу погледајте у наставку.

26. септембар, 18 часова - ТЕЛЕНОВЕЛА СИВО У КОЛОРУ, режија: Филип Мартиновић
(Србија, 2021, 63')
 Синопсис:

«Рођен у Београду, одрастао у Барселони, Филип поставља себи једно, на први поглед, једноставно
питање- одакле сам? У потрази за одговорима, заједно са Ашом, Етиопљанком чија је прошлост још
компликованија од његове, одлутаће на далека места на којима им се привиђају сцене из шпанских
серија.»
https://www.youtube.com/watch?v=-cVXT6IkXEI
 

26. септембар, 20 часова – КУЋА ЛУТАКА, режија: Тудор Платон (Румунија, 2020, 68’)
 Синопсис:

«Прича о традиционалном годишњем одмору групице 70-годишњих госпођа. Сваке године Цица, Нана и
њихове пријатељице повлаче се у осаму виле у природи, подаље од мушкараца и ужурбане свакодневице.
У њиховом дружењу преплићу се радост живљења и успомене, меланхолија и срећа, трачеви и шале. Све
то им служи како би одржале привид да време не пролази и да су још онако лепе и згодне дјевојке какве
су биле пре 50 година.»
https://www.youtube.com/watch?v=HRvqkr1EEk4

 
О фестивалу

Фестивал „Европска сарадња: филмска прича“ традиционално посвећујемо обележавању и промовисању
Дана европске територијалне сарадње  који је ЕУ установила 2013. године.
Обележавањем овог дана Србија се придружује дешавањима која се овим поводом, током септембра и
октобра, организују у више од 40 земаља широм Европе.
Основни циљ фестивала „Европска сарадња: филмска прича“ је да се пројекцијом три документарна
филма, из различитих европских земаља, укаже на значај територијалне сарадње и повезивања људи у
свим животним сегментима, од привреде до стваралаштва.
Тизер за фестивал можете погледати на следећем линку: https://bit.ly/3QvQQbG
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ТРИБИНА
- Разговор о међународној филозофској размени „Минерва“

- Уторак, 27. септембар – 18 часова
У оквиру трибинског програма Културног центра Зрењанина у уторак, 27. септембра одржаће се
разговор на тему „Међународна филозофска размена 'Минерва'“. Трибина ће се бавити пројектом
ученика Зрењанинске гимназије и немачке Градске гимназије из Херцогенрата који траје више од 10
година. На трибини ће говорити Франк Бекер – професор филозофије из Немачке, Александра
Максић- професорка филозофије, ученици Зрењанинске гимназије и Градске гимназије из
Херцогенрата. Модератор трибине је Ђорђо Прстојевић уредник трибинског програма
зрењанинског Културног центра. Почетак је заказан у 18 часова.

- ПРОЈЕКЦИЈЕ МАЂАРСКОГ ФИЛМА
- - Културни центра Зрењанина

- Уторак, 27. и среда, 28. септембар
- Пројекције филмова "Рано венчање" и "Колико ја знам" у Културном центру Зрењанина, 27.

и 28. септембра

У Културном центру Зрењанина у уторак, 27. и среду, 28. септембра приказују се филмови на мађарском
језику. У уторак, 27. 9. на програму је филм «Рано венчање» а у среду, 28. септембра филм «Колико ја
знам». Пројекције почињу у 20 часова у Великој сали Културног центра. Улаз је бесплатан. - - Програм
организује Отворени универзитет Суботица у сарадњи са зрењанинским Културним центром.

- Више и програму и о филмовима погледајте у наставку.

Зрењанин је један од четири града у којима се приказују филмови на мађарском језику као део великог
прекограничног пројекта инситуција из Суботице и Сегедина "FILMYing". Публика у нашем граду имаће
прилику да у уторак, 27. септембра и у среду 28. септембра, погледа два филмска остварења "Рано
венчање" и "Колико ја знам", награђивана на европским филмским фестивалима. Оба филма укључују и
титл на српски језик.
Ово је јединствена прилика да се погледају филмови који се не налазе на редовним биоскопским
репертоарима у нашем граду. Након пројекције филмова предвиђен је краћи разговор са гостима који ће
такође бити превођен. За љубитеље филмова и младе који желе да се баве филмом и постану део
филмске индустрије, овај сусрет са професионалцима из те области представља могућност да добију
важне смернице и одговоре на сва питања. Улаз је бепслатан.

"РАНО ВЕНЧАЊЕ", 27. 9. 2022. у 20 часова, Културни центар Зрењанина - Велика сала

- У овој драми у режији Тамаша Олта и Чабе Векеша радња филма прати будућег оца који је приморан да
остави своју трудну жену у поквареном аутомобилу и оде у град да пронађе доктора. Трчећи по помоћ
човек унапред планира живот своје нерођене девојчице али мора да се суочи и са чињеницом да би могао
да је изгуби.
Трајање филма: 1h 15мин.

Трејлер: https://www.youtube.com/watch?v=hwAfD8T0cuM
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"КОЛИКО ЈА ЗНАМ", 28. 9. 2022. у 20ч. - Културни центар Зрењанина - Велика сала

Филм у режији Лоринц Нандора доноси драматичну причу базирану на истинитим догађајима. Радња
прати брачни пар који се суочава са чињеницом да је жена силована а услед недостатка доказа случај не
може да се процесуира. Ситуација у којој су се нашли тестира њихов однос.
Трајање филма: 2h 3мин.

Трејлер: https://www.youtube.com/watch?v=_8SX7c0Y2Yg

ДЕЧЈИ ПРОГРАМ
КУЛТУРНОГ ЦЕНТРА ЗРЕЊАНИНА

-          Субота, 1, октобар
-         Почетак радионице – 10 часова

У суботу, 1. октобра у оквиру дечјег програма Културног центра са почетком у 10 часова на Фејсбук
страни  одржаће се дечја радионица Градске народне библиотеке «Жарко Зрењанин».
 

Подсетник
У току трајања електронског дечјег програма предвиђено је 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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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 коja 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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Ускоро
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

У току
ИЗЛОЖБА ФОТОГРАФИЈА

„ЖЕНА ЈЕ ЖЕНА“
фотографа Еда Иглича

-         Културни центар Зрењанина
-         До 30. септембра

 До 30. септембра публици се представља изложба фотографија Еда Иглича који се налази на првом
месту листе 10 најуспешнијх аутора – чланова Фото савеза Србије у 2021. години. Реч је о ауторовој
трећој самосталној изложби која  се организује у Културном центру Зрењанин у оквиру Фестивала
фотографије Фото савеза Србије.
 

-         Изложба је замишљена као фото есеј на тему еволуције жене од младалачког доба до
старости, њеном месту и улози у свакодневном животу и портрету и састоји се од 42
фотографије у боји (на којима су девојчице, девојке, жене, старице) настале већином у Србији у
последњих дванаест година, од 2011. до 2022. 
-         Изложба се организује у сарадњи Фото савеза Србије, зрењанинског Културног центра и
фото клуба ЦД13.
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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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