
Преглед програмских активности Културног центра Зрењанина до 10. новембра
2022.

„МАРИЈА РУЧАРА“
Представа „Хлеб театра“

- Културни центар Зрењанина
Среда, 2. новембар -  20 часова

-          У среду, 2. новембра у Културном центру Зрењанина публика ће имати прилику да погледа
сценску интерпретацију заборављеног и забрањиваног дела српских надреалистичких песника Душана
Матића и Александра Вуча насталог тридесетих година XX века. Реч је о поеми „Марија Ручара“ која се
бави радничким темама у правом смислу те речи. Данас, сценска интерпретација поеме, представа „Хлеб
театра“  прави  везу  између  положаја  радница  тридесетих  година  20.  века  и  радница  данашњице,
окружених   неолибералним капитализмом и његовим модификацијама. Режију и драматургију представе
је  урадила  Сања  Крсмановић  Тасић  а  у  представи  играју:  Марта  Келер,  Југослав  Хаџић,  Данило
Карапанџа и Сања Крсмановић Тасић. Представу су подржавали (фондација) „Реконструкција женски
фонд“ (РЖФ) и Културни центар Магацин (МКМ).

О представи, темама представе, положају жена, неолобералном капитализму, условима рада…
              Како се наводи:
-           "Марија  Ручара"  је  сценска  интерпретација  неправедно  заборављеног  дела  српских
надреалистичких  песника  Душана  Матића  и  Александра  Вуча.  Поема  је  изашла  у  Књижарници
„Светлост“ Лазара П. Вукићевића у Београду, 1935. године као прва књига едиције „Поезија и критика“,
али је још пре пуштања у продају била забрањена, а неповезани примерци уништени.
-          "Марија Ручара" и у садашњем времену снажно проговара о положају жене, раднице и представља
јасан крик обесправљене жене, као свих нас који смо ућуткани и чије се мишљење и став о граду и земљи
у којој живимо не уважава, већ је најгласнији зов профита а сурово експолоататисање људи, природе,
земље видљиво на сваком кораку.
-          Из “Хлеб театра” наводе да  “Кроз ову тему, желимо да укажемо на потенцијалне перспективе
превазилажења и револуционаризовања услова свакодневног живота у време глобалног неолибералног
капитализма, његових парадигми, политика, техника контроле, застрашивања, услова рада, миграцијских
режима и демократије.”

-          Представа се организује у сарадњи београдског Центра за драму у едукацији и уметности – 
ЦЕДЕУМ, зрењанинског ЦЕКОМ-а и Културног центра.

-          Представа почиње у 20 часова.

-          Улаз је слободан.
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ИЗЛОЖБА АНДРЕЈА ЧИКАЛЕ
Културни центар Зрењанина

Од 3. до 15. новембра
Изложба радова Андреја Чикале отвара се у четвртак, 3. новембра у 19 часова 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   око  двадесетак   цртежа,  скулптура,  објеката,  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…

Више о изложби и  ауторову биографију можете погледати на www  .  kczr  .  org   

-          Изложба ће бити отворена до 15. новембра.

БИОСКОП Културног центра Зрењанина
ДОМАЋИ ФИЛМ „ТРАГ ДИВЉАЧИ“

- Четвртак, 3. и петак, 4. новембар – 20 часова
Након београдске премијере у Културном центру Зрењанина у четвртак, 3. и петак, 4. новембра приказује
се најновије домаће филмско остварење „Траг дивљачи“.  Радња је смештена у 1979. годину у време
комунистичке Југославије у којој перспективни новинар истражује свирепо политичко убиство у малом
сеоском месту у Источној Србији и бива уплетен у мрачну породичну драму препуну скривених тајни...
Филм је режирао Ненад Павловић. Глумачку екипу чине: Радивоје Буквић, Предраг Мики Манојловић,
Нада Шаргин, Милош Тимотијевић, Драган Бјелогрлић, Милена Павловић, Јово Максић, Петар Зекавица,
Мирко Влаховић, Филип Шоваговић и Борис Миливојевић.
Трејлер: https://www.youtube.com/watch?v=VQD4AcZXtS0
- Пројекције почињу 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.

ЗАБАВНИ ПРОГРАМ
МАГИЧНИ СВЕТ ЦИРКУСА

Представа са непоновљивом “магијом” коју стварају акробате, плесачи, мађионичари и
илузионисти

Културни центар Зрењанина
Петак, 4. новембар – 18 часова

У Културном центру Зрењанина у петак,  4.  новембра  Удружење артиста  Србије  “Трапез”  гостује  са
представом “Магични свет циркуса”. Представа је намењена деци од 3 до 14 година а и за све одрасле
који би се радо подсетили детињства. Публика ће имати прилику да буде део непоновљиве “магије” коју
стварају  артисти акробате, плесачи, мађионичари и илузионисти који ће нам показати своје вештине.
Представа почиње у 18 часова и траје сат времена. 
Карте ће се продавати на билетарници Културног центра Зрењанина пре почетка представе,  за децу
по цени од  500 а за одрасле , по цени од 700 динара. 
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ДЕЧЈИ ПРОГРАМ
КУЛТУРНОГ ЦЕНТРА ЗРЕЊАНИНА
-          Субота, 5. новембар  - 10 часова

Фејсбук страна КЦЗР
У суботу, 5. новембра са почетком у 10 часова на Фејсбук страни Културног центра у оквиру дечјег
програма одржава  се  радионица  Тодоровић  центра који  се  у  кругу  свог  рада   бави  пружањем
психолошке,  психотерапијске,  дефектолошке и педагошке помоћи и развијању потенцијала деце
адолесцената, породица и појединаца..

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.)

ФИЛМСКИ ПРОГРАМ
МЕЂУНАРОДНИ ФЕСТИВАЛ ДОКУМЕНТАРНОГ ФИЛМА

 „Белдокс“
Културни центар Зрењанина – Мала сала
- Филм: „Ново јеванђеље“ – 5. новембар

- Филм: „Напољу“ – 10. новембар 
У оквиру турнеје BELDOCS EHO, међународног фестивала докуменарног филма Белдокс (Beldocs) у
Културном  центру  Зрењанина,  у  току  новембра  на  програму  су  два  остварења.   У  суботу,  5.
новембра приказује се филм „Ново јеванђеље“/The New Gospel. Пројекција почиње  у  20 часова. Улаз
је слободан.
       
В  ише о филму:  
Копродукција:  Немачка, Швајцарска, Италија, 2020, 107’
У Матери на југу Италије,  граду у коме су Пазолини и Гибсон снимили своје легендарне филмове о
Исусовом животу, Мило Рау и политички активиста Иван Сагнет заједно стварају библијску причу
која би тешко могла бити актуелнија, с обзиром на избегличку кризу у Европи и светски покрет Црни
животи су важни.
Манифест о солидарности са најсиромашнијима и о побуни за хуманији свет.
Трејлер: https  ://  youtu  .  be  /  xfj  -  QMPhfzE  

У оквиру фестивалске турнеје у четвртак, 10. 11. на програму је филм „Напољу“/Outside који ће се
приказивату  у  термину од 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
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БИОСКОП КУЛТУРНОГ ЦЕНТРА 
- ФИЛМСКИ МАТИНЕ 
- Филм: „Дечак делфин“

- Недеља, 6. новембар – 11 часова  
У оквиру филмског матинеа у биоскопу Културног центра Зрењанина у недељу, 6. новембра
у 11 часова приказује се дечји  анимирани филм: «Дечак делфин» . Филм је синхронизован на
српски језик.

Синопсис:
-  Након  пада  авиона  у  море,  делфин  Данило  спасава  малог  дечака  из  побеснелих  таласа.  Од  тада,
пријатељи, скоро браћа, безбрижно одрастају заједно у чаробним морским дубинама. Све док једног дана
мир њиховог  радосног малог света  не уништи зла  хоботница.  Он протерује  дечака  на копно,  где ће
морати да научи да живи међу људима и схвати тајну свог порекла. Нови пријатељ, добродушни капетан
и делфин Данило помоћи ће дечаку да се носи са свим недаћама - било на дну мора или на мистериозним
далеким острвима. На том путу, очекују вас фантастичне авантуре.

Трејлер: https  ://  youtu  .  be  /_  S  4  LEKGbrZ  0  

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

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.
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„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.

Ускоро у КЦЗР – 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  од 1. новембра 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   

У току
ИЗЛОЖБА „ИСКУШАВАЊА 2“

ЛИКОВНОГ УМЕТНИКА БОЈАНА МИЛОСАВЉЕВИЋА
-          Културни центар Зрењанина

-          До 9. новембра 
Изложба слика „Искушавања 2“ зрењанинског ликовног уметника Бојана Милосављевића отварена
је  у Малом салону Културног центра до 9. новембра. Изложба доноси одабир слика насталих у
периоду  од  2008-2022.  године  инспирисане  библијским  темама  и  митовима  носећи  у  себи
универзалне  истине  о  човеку,  његовим  падовима,  успонима,  љубавима  и  путу  ка  избављењу
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обухватајући теме које чине драму човековог постојања на овом свету – наводи аутор. Публици се
представља 14 слика урађених у техникама уље на платну и уље на лезониту. 
 

-          Бојан Милосављевић рођен је у Зрењанину 1978. године. Звање академског сликара стекао
је  на  Академији  уметности  у  Новом  Саду  на  смеру  сликарства  у  класи  професора  Душана
Тодоровића.  До  сада  је  своје  радове  представљао  у  оквиру  осам  колективних  и  девет
самосталних изложби.
-          О сликарству Бојана Милосављевића и изложбеној целини „Искушавања 2“ прочитајте
више у тексту музејске саветнице Јасмине Туторов на сајту www  .  kczr  .  org   

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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