
ПРОГРАМСКЕ АКТИВНОСТИ КУЛТУРНОГ ЦЕНТРА ЗРЕЊАНИНА
- До 22. септембра 2022.

ДАНИ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ У СРБИЈИ
- Концерт етно групе „Ива“
- Културни центар Зрењанина

- Понедељак, 12. септембар – 20 часова

Манифестација  „Дани  Српске  у  Србији“  представништва Републике  Српске  у  Србији  уз  богат
уметнички програм одржаће се од 8.  до 14. септембра у више градова. Зрењанинска публика ће у
оквиру програма манифестације  у понедељак, 12. септембра моћи да погледа музички наступ етно
бенда „Ива“ из Добоја. У бенду наступају и у програму учествују: проф. Саша Павловић (уметнички
руководилац, клавијатуре), Маријана Симић, Милица Тамамовић, Ана Јовановић и Лејла Хандуковић
(вокали),  Стојана  Марјановић  (виолина),  Игор  Јовић  (електрична  гитара),  Марко  Ковачић  (бас
гитара),  Милан Косић (перкусије),  Саша Ристић (бубањ) и Миодраг Милекић (тонац и музички
продуцент).

- Концерт почиње у 20 часова. Улаз је бесплатан.

О етно групи „Ива“ наводи се следеће:
„Етно група ''Ива'' основана је 2004. године у Добоју као вокално-инструментални ансамбл. Име је
добила по лековитој трави ива (lat. teucrium montanum) која расте на оближњој планини Озрен. ,,Ива" је
данас  ансамбл  који  се  бави очувањем  традиционалног  српског  музичког  блага  кроз  модерне
аранжмане у стилу world music (ethno fusion). На репертоару „Ива“  налазе вокално-инструментална
дела  из  области  српске  народне  и  духовне  музике,  али  и  традиционалне  музике  других  народа  са
простора Балкана. Етно фјужн „Ива“ је одржала велики број целовечерњих концерата и наступа на
разним  манифестацијама,  свечаним  академијама,  хуманитарним  концертима  у  земљи  и
иностранству. Значајно  је  издвојити  и  да  је  целовечерњим  концертима  отворила  међународне  џез
фестивале -  Нишвил 2015 и  Зеленковац 2016. "Ива" је објавила два носача звука под називима „Трава
ива од мртва прави жива“ и „ШљИва – Spiritus movens“ објављени у издању МП РТРС. „Ива“ је данас
један од главних амбасадора културе града Добоја, и један од водећих музичких ансамбала на пољу
очувања традиционалне културне баштине Републике Српске. На крају, етно група „Ива“ се труди да
на својим концертима оправда народну изреку 'Трава ива од мртва прави жива!'.»

Видео најава догађаја https://www.youtube.com/watch?v=ZpkjNIiULeg

ТРИБИНА
- „ПРОТИВ ЗАБОРАВА – СЕЋАЊЕ НА ЖРТВЕ“

- Уторак, 13. септембар – 19 часова
У уторак, 13. септембра на програму је трибина под називом „Против заборава – сећање на жртве“
која ће се бавити  културом сећања на српске жртве зверски убијене у Другом светском рату на тлу
тадашње  НДХ  од  стране  усташа.  Говорници  на  трибини  су  Душан  Басташић  –  председник
удружења  „Јадовно  1941.“ и  Гордана  Достанић  –  председница  УО  удружења  „Огњена  Марија
Ливањска“. Модератор трибине  је  Ђорђо Прстојевић, уредник трибинског програма Културног
центра. Трибина почиње у 19 часова.
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ВЕЧЕ АУСТРИЈСКОГ КРАТКОГ ФИЛМА
- Културни центар Зрењанина

- Среда, 14. септембар – 20 часова
Културни центра Зрењанина у сарадњи са Аустријским културним форумом у среду, 14. септембра
организује  Вече  аустријског  кратког  филма.  Публика  ће  имати  прилику  да  погледа  пет
краткометражних  остварења.  Иначе,  Преглед  аустријског  кратког  филма  (нем. Österreichische
Kurzfilmschau) пројекат је Аустријске филмске академије и Министарства спољних послова Аустрије.
Сваке  године  Културни  форуми  широм света  праве  одабир  филмова  који  су  ушли  у  ужи  избор  за
Аустријску  филмску  награду,  а  међу  њима  може  се  наћи  много  кратких  играних,  документарних,
експерименталних и анимираних филмова, као и музичких спотова.

Распоред  зрењанинских  пројекција  и  више  о  насловима  који  ће  се  приказивати,  погледајте  у
наставку:

Филм: „Живот на рогу“/ Life on the Horn, 2020, 25 мин.
Деценијама се отровни отпад илегално одлаже на обале Сомалије. Цунами 2004. године оштетио је
затроване контејнере, што је довело до ширења болести...
Филм: „Веш машина“/ Die Waschmaschine, 2020, 25 мин.
 У вези истрошеној рутином, продаја покварене машине за прање веша преко интернета постаје важно
питање расизма и морала. 
Филм: «Оехл: Преко ноћи», 2019, 4:38 мин
Већина људи сада добро зна какав је осећај провести цео дан сам код куће, слично главној јунакињи у
вештом црно-белом видеу Руперта Холера, сниманом као спот за групу Оехл. 
Филм: Иста врста рибе»/ Fische,  2021, 17 мин.
 Говорити о смрти блиског члана породице није лако. Поготово не када је сестра преузела бригу о
болесној мајци, а брат побегао у иностранство из страха од одговорности.
Филм: «Ноћни чувар»/ Der Wächter, 2019, 30 мин.
 Након што фабрика у којој је радио као техничар пресели производњу у иностранство, аустријски
завод  за  запошљавање  приморава  Рафаела  да  прихвати  посао  ноћног  чувара,  пошто  је  у  његовим
годинама постао сувишан за привреду.

(Информације о филмовима и пројекту преузете су са сајта Аустријског културног форума.)

Филмови ће се приказивати у Великој сали Културног центра Зрењанина са почетком у 20 часова.
Сви филмови су титловани на српски језик. Улаз је бесплатан.

ФЕСТИВАЛ СТРИПОЛИС
- Културни центар Зрењанина

- од 15. до 17. септембра
Овогодишњи  (тринаести)  фестивал  стрипа  „СТРИПОЛИС“  одржаће  се  у  Културном  центру
Зрењанина од 15. до 17. септембра. Посетиоци могу да очекују бројне госте попут стрип аутора који
ће  осим  разговора  и  цртати за  публику,  првог  фестивалског  дана  велики  број  издавача  („Чаробна
Књига“, „Комико“, «System comics», „Бесна Кобила“, „Сталкер“, „Форма Б“...)  представитће своја
најновија стрип издања,  штампарија  „Дигинет“  ће радити сито-штампу (за публику) на лицу места,
а биће изложен и велики избор  колекционарских фигура.  Организује се и берза старих стрипова као и
промоција најновијег броја часописа ауторског и интернационалног стрипа «Стриполис» у оквиру којег
су публиковати радови  домаћих и страних стрип цртача на преко 160 страна. Као и сваке године у
оквиру фестивалског програма одржаће се  радионице, изложбе, округли столови а у припреми су и
многа друга изненађења.
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- Отварање фестивала заказано  је  у четвртак 15. септембра у 19  часова.

Поводом  овогодишњег  „Стриполиса“  Бранко  Ђукић,  аутор  пројекта  и  уредник  истоименог
часописа навео је следеће:
„На овогодишњем фестивалу  стрипа  под  називом СТРИПОЛИС који ће  се  одржати од  15.  до  17.
септембра у Културном  центру Зрењанина десиће се низ занимљивих догађаја везаних за овај медиј.
Очекује се  спектакуларно отварање уз  џиновског  робота,  ласере,  музику,   косплејере  и многе  друге
атракције. Цртачи стрипа ће публици по жељи цртати њихове омиљене јунаке, издавачи ће продавати
своја најновија издања уз фестивалске попусте цена, а биће места и за фигурицестрип јунака, ликова из
серија и филмова. Одржће се чак две радионице чији ће учесници бити основци и средњошколци. 
Једна под називом „Стрип Лабораторија“ у којој ће се кроз презентовање својих радова (сценарија,
цртежа,  стрипова,  илустрација...)  учесници  имати  прилику  да  поставе  питања,  дискутују,  добију
савете и инструкције из струке.  Друга под називом „Анимација на твом телефону“ где ће се полазници
уз помоћ свог мобилног телефона и бесплатне апликације „Stop Moutin Studio“ упустити у магију стоп
трик анимације и оживети своје цртеже или радове од пластелина.
Фокус фестивала  биће усмерен на историјски осврт и феноменологију  стрип издаваштва када су
тиражи  магазина  доносили  стална  радна  места,  редовне  плате,  станове  и  друге  бенефите
запосленима... О томе и многим стварима „иза кулиса“ разговараћемо са актерима и учесницима тога
периода који ће бити гости фестивала.
И ове године излази из штампе нови,  четрнаести по реду,  часопис СТРИПОЛИС који на 160 страница
доноси низ нових ауторских стрипова из земље и иностранства.“

Организатор фестивала:
Културни центар Зрењанина

Покровитељи:
- Град Зрењанин

- Покрајински секретаријат за културу, јавно информисање и односе са верским заједницама
- Министарство културе и информисања Републике Србије

Пријатељи фестивала:
Трговински ланац „ПерСу“

ДЕЧЈИ ПРОГРАМ
КУЛТУРНОГ ЦЕНТРА ЗРЕЊАНИНА

-          Субота, 17. септембар
-          Почетак радионице – 10 часова

У току септембра 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 и појединачно пружају велики број
практично примењивих знања и вештина које утичу на свакодневни живот.  
 
 
У  суботу,  17.  септембра  са  почетком  у  10  часова  на  Фејсбук  страни  Културног  центра биће
одржана креативна радионица  Луча атељеa коју ће водити Санела Дунђерски.
 

3



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.)

БИОСКОП КУЛТУРНОГ ЦЕНТРА ЗРЕЊАНИНА
Пројекција филма: „Света Петка – Крст у пустињи“

- Недеља, 18. септембар – 20 часова
У биоскопу Културног центра Зрењанина у недељу, 18. септембра приказује се нови домаћи филм
„Света  петка  –  Крст  у  пустињи“ редитеља  Хаџи-Александра  Ђуровића.  Главну  улогу  тумачи
Милена Предић. Сценарио за филм урађен је по роману „Петкана“ Љиљане Хабјановић Ђуровић.

- Карте се продају на билетарници Културног центра Зрењанина сваког радног дана и пре
почетка пројекције по цени од 250 динара.

- Пројекција почиње у 20 часова у Великој сали Културног центра.

Синопсис
„Побожна девојка Параскева, напушта свој живот међу људима у граду Константинопољу и одлази у
Јорданску пустињу где проводи наредних 40 година свог живота борећи се са искушењима, гресима и
унутарњим  демонима.  Пратимо  њен  пут  од  обичне  девојке  до  највољеније  и  најпоштованије
Светитељке Православља. 
Бочна прича нам говори о две жене (арапкињи Зејнеби из бедуинског племена и Параскеви) које потичу
из различитих културних,  социјалних и верских средина,  али деле исте људске емоције,  вредности и
стварају  необично  пријатељство  својим  чистим  срцима.  Током  боравка  у  пустињи,  Зејнеба  је
Параскевин једини пријатељ, али и огледало и одраз спољњег света који је Параскева напустила. 
Филм је настао по истинитој причи и роману "Петкана" Љиљане Хабјановић Ђуровић.
Ова прича нам говори како људи могу да победе своје слабости. Теме филма су универзална морална
питања човечанства, што га чини актуелним и данас, било где на свету.“
Трејлер: https://www.youtube.com/watch?v=hxj7FuP9OcA

ПРОЈЕКЦИЈЕ ДОМАЋЕГ  ФИЛМА
Од 22. до 25. септембра

- Играни филм: „Ала је леп овај свет“
- Велика сала КЦЗР – 20 часова

- Најновије  домаће   остварење  „Ала  је  леп  овај  свет“   пред  зрењанинском  филмском
публиком премијерно ће приказивати  у Културном центру Зрењанина од четвртка,  22. до
недеље,  25. септембра. Ова филмска прича у режији Филипа Чоловића говори о љубави
која преображава и о могућности промене сваког човека на боље или на горе, у зависности
од тога чиме се напаја. Главне улоге у филму играју Андрија Кузмановић, Анђелка Прпић
и Никола Пејаковић. Филмске пројекције почињу у 20 часова у Великој сали.  Карте се
продају на билетарници Културног центра Зрењанина сваког радног дана и пре почетка
пројекције по цени од 250 динара.
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О филму:
„Филм је премијерно приказан на 46 фестивалу филмског сценарија у Врњачкој Бањи док је биоскопска
дистрибуција заказана од 22 септембра 2022. 
Прича  о  љубави  која  преображава  и  о  могућности  промене  сваког  човека  на  боље  или  на  горе,  у
зависности од тога чиме се напаја. Љубиша, добро надземаљско биће чији је задатак да споји људе у
брачну  заједницу,  већ  дуго  је  неуспешан  у  свом  послу.  Овог  пута  се  зарекао  да  ће  спојити  Бату,
неафирмисаног и исфрустрираног филмског редитеља и Уну Лазаревић, најпознатију тв водитељку и
површну мега звезду, ауторку чувене помодарске емисије Шетња с лавом. 
Шепртљасти Љубиша ствара околности које би их сјединиле, те Уна интервјуише Бату у његовом
стану.  После  напетог интервјуа,  сукоба и разбукталих страсти,  плин експлодира и стан одлети у
ваздух.  Њих  двоје  преживе,  но  страда  Батина  комшиница.  Инспектор  Тришић  хапси  Бату  због
нехотичног убиства и покушаја убиства Уне. Бата бива осуђен и доспева у затвор, где покушава да
преживи и временом постаје сурови криминалац...»

- Трејлер:    https://www.youtube.com/watch?v=Rc7sH6o7EhY

ТРИБИНА
- „ФЕСТИВАЛ НАУКЕ, КУЛТУРЕ И УМЕТНОСТИ ЕУРИАДЕ“

Уторак, 20. септембар – 19 часова
У  Културном центру Зрењанина у  уторак,  20.  септембра на трибини под  називом „Фестивал
науке,  културе и уметности Еуриаде“ говориће се о фестивалу који се одржава у Холандији са
циљем промовисања науке, културе и уметности међу младима и који је намењен младима из целе
Европе и посебним освртом на промоцији дијалога међу различитим културама и народима. Такође,
чућемо  и  искуства  наших  гимназијалаца  који  су  учествовали  на  фестивалу  и  имали  значајно
представљање.  Говорници на трибину су Александра Максић, професорка филозофије и учесници
фестивала - ђаци  Зрењанинске  гимназије.  Модератор  је уредник  програма, Ђорђо  Прстојевић.
Трибина почиње у 19 часова.

КАРАВАН БАНАТСКЕ БАЈКЕ У БОТОШУ
- Среда, 21. септембар

Караван Банатске бајке, пети и последњи за ову годину биће одржан у Ботошу у среду 21.септембра са
почетком у 19 часова,  у  оквиру прославе дана села -  Мала Госпојина, у  Сали биоскопа.  У програму
учествују: Женска певачка група Културног центра Зрењанина «Филигран», КУД "Пионир" Зрењанин,
Бид бенд "Гагић и пријатељи",  Златомир Сремац,  уредник "Ботошких новина", Жељко Вујадиновић,
писац из Лукићева и млади и истакнути спортисти из Ботоша.
- Организација: Културни центар, Туристича организација и ИП Медиа 023 Зрењанин у сарадњи са
Саветом МЗ "Ботош". Покровитељ је Град Зрењанин.
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У току
Изложба ликовног уметника Виорела Флоре – до 13. септембра 

 У Културном центру Зрењанина у среду, 7. септембра  отворена је изложба ликовног уметника
Виорела Флоре под називом „Виорел Флора – 50 година професионалног рада“/Viorel Flora - 50 de ani
de activitate profesională.  Поред  аутора  публици  се  обратио  и  Горан  Маринковић,  директор
Културног центра, Тодор Урсу, в.д. директор Завода за културу војвођанских Румуна као и Снежана
Вучуревић, помоћница градоначелника. Поставку чини ретроспективни преглед ауторових цртежа
урађених  пастелом  и  осталим техникама као  и  уља  на  платну.  На  изложби су  заступљени  и
уметникови радови који су настали у сарадњи са румунском националном заједницом и Заводом за
културу војвођанских Румуна у  виду  ликовних илустрација  бројних публикација које  су  између
осталог, красиле и корице насловних страна. 

- Изложбу организује Завод за културу војвођанских Румуна у сарадњи са Културним центром
Зрењанина.

-
- Изложба је отворена  до 13. септембра, сваког дана од 8 до 20 часова.

 Погледјате видео прилоге са отварања Флорине изложбе.
- Прилог на српском језику: https://www.youtube.com/watch?v=psygqDaUw6M
- Прилог на румунском језику: https://www.youtube.com/watch?v=nXV2BjBgRIs

У току
ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ НА РАДИОНИЦАМА ФЕСТИВАЛА СТРИПОЛИС

- Пријаве до 14. септембра

У оквиру 13.  фестивала „Стриполис“ који ће се одржати од 15. до 17. септембра у Културном
центру  Зрењанина  који  је  и  организатор  догађаја одржаће  се  и  две  радионице:  „Стрип
лабораторија“ и „Анимација у твом телефону“.  Прву радионицу  ће водити познати уметник и
стрип цртач Слободан Ковачевић а  другу  радионицу  реализоваће студио  „Дом анимације“.
Позивају се заинтересовани суграђани и суграђанке, свих генерација, да се пријаве за учешће до
14. септембра на мејл Културног центра Зрењанина: kczr@kczr. org  

- Број полазника је ограничен.
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Детаљније о радионицама

- “СТРИП ЛАБОРАТОРИЈА” 
Кроз презентовање својих радова (сценарија, цртежа, стрипова, илустрација…) учесници имају прилику
да поставе питања, дискутују, добију савете из “струке” и   пронађу “лек” за своје проблеме везане за
процес креирања стрипова. Радионицу ће водити познати уметник и стрип цртач Слободан Ковачевић.

- “АНИМАЦИЈА У ТВОМ ТЕЛЕФОНУ”      
Подухват  је инспирисан  крилатицом “Боље да се деца играју филма, него филм децом”. Овом приликом
полазници ће се уз помоћ свог мобилног телефона и бесплатне апликације “Stop Motion Studio”, упустити
у магију стоп-трик анимације и оживети своје цртеже или радове од пластелина. Радионицу води Студио
„Дом aнимације“.   

Радионице  су заказане за петак и суботу, 16. и 17. септембар са почетком у 12 часова у Културном
центра Зрењанина.
- Материјал је обезбеђен од стране организатора.

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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