
ПРОГРАМ КУЛТУРНОГ ЦЕНТРА ЗРЕЊАНИНА
- ДО 9. ФЕБРУАРА 2023.

- Гостовање Ликовног салона „30X30“, промоција књиге „Живот уме да буде фер“,  концерт,
биоскопске пројекције Културног центра, дечја онлајн радионица, трибина, отварање нове

изложбе...

ЛИКОВНИ САЛОН „30X30“ ОД 1. ФЕБРУАРА У КУЛТУРНОМ ЦЕНТРУ ПАНЧЕВА
Ликовни  салон  „30X30“ од  1.  до  25.  фебруара  представља  се  у  Галерији  савремене  уметности
Културног  центра  Панчева  (ул.  Војводе  Мишића  бр.  1.).  Отварање  салона  заказано  је  у  среду,  1.
фебруара  у  19  часова.  У  оквиру  изложене  целине  која  је  резултат  прошлогодишњег  17.  ликовног
конкурса који расписује зрењанински Културни центар у сарадњи са аутором мр Милутином Мићићем,
представљају се радови 183 аутора, (одабраних од стране трочланог жирија) који су учествовали на
овом међународном ликовном такмичењу. Поред слободне теме, проблемски задатак конкурса дат је
под називом „Преображење човека - Исус је то урадио - Можемо ли и ми?“.
 
-          Након отварања салона, посетиоци могу да погледају изложене радове радним данима од 9 до 13
и од 17 до 20 часова.

ПРОМОЦИЈА НАЈНОВИЈЕ ЗБРИКЕ ПРИЧА ШИМОНА А. ЂАРМАТИЈА
-          „ЖИВОТ УМЕ ДА БУДЕ ФЕР“

- Културни центар Зрењанина
- Петак, 3. фебруар - 19 часова

Након успешно одржане и радо посећене зрењанинске промоције књиге „Љубав у Орловату“ у новембру
прошле  године,  публику  и  читаоце  у  Културном  центру  очекује  у  петак,  3.  фебруара  промоција
најновије  збирке  прича  „Живот уме  да  буде  фер“,  публицисте,  писца,  хумористе,  универзитетског
професора, аутора и коатора великог броја уџбеника, монографија, стручних радова, учесника многих
радијских емисија и телевизијских остварења иначе, рођеног Зрењанинца Шимона А. Ђарматија. Књига
нам доноси нове записе из Ђарматијевог живота,  коју чини скуп прича о времену које је прошло али
чврсто сачуванo у (ауторовом) сећању. Значај оваквих остварења свакако се огледа у осликавању духа
једне епохе од начина живота, интимних доживљаја, одрастању, студентским данима, незаборавним
путовањима, испричано  веселим и одмереним стилом, топлином и неизбрисивим шармом.
 
-          Промоција ће се одржати у Малој сали Kултурног центра Зрењанина у петак. 3. фебруара са
почетком  у  19  часова.  На  промоцији,  поред  аутора  о  књизи  ће  говорити Драгана  В. Тодоресков,
рецензент и Jасмина Буквић, уредница издања из издавачке куће Sezam Book.
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Концерт и промоција албума  Alice in WonderBand: „RikaTaka: New Balkan Rhythm”
-               Петак, 3. фебруар – 20 часова

Домаћи  састав  Alice  in  WonderBand одржаће  промотивну  турнеју  поводом новог  албума „RikaTaka:
New Balkan  Rhythm”,  који  је  4.  новембра  објавила  угледна  немачка  кућа  „CPL-Music”. Зрењанински
концерт и промоција албума одржаће се на великој сцени Културног центра у петак, 3. фебруара са
почетком у 20 часова. Након Зрењанина са новим албумом, састав ће наступати  у Београду, Сремској
Митровици, Сомбору и Панчеву.
 

О албуму,  концерту и саставу наводи се следеће:
«Ово су другачији звуци Балкана! 
На   свом   деби   албуму  „RikaTaka: New Balkan Rhythm” дуо Alice in WonderBand слави   необичну   и
уверљиву жанровску мешавину. Водећи публику на путовање Балканом, двојац се не боји нових звукова.
С  музичком  традицијом  Балкана  спајају   се,   тако,   акустични   звуци  тела   као  инструмента,  при  чему
народне песме из Србије, Хрватске, Босне, Северне Македоније, Бугарске, Молдавије, Грчке,  Турске,
Косова, па чак и Мађарске, буде радозналост за богату музичку традицију регије.
 
-          Албум   се   нашао   на   седмом   месту   децембарске   листе   и   осамнаестом   јануарске   престижног
панела World Music Charts Europe и десетом месту Balkan World Music Chart.
 
Alice in WonderBand су: Ана Врбашки (глас, телесне перкусије) и Марко Дињашки (телесне перкусије,
глас, диџериду, бубњеви). Њихов концертни наступ подразумева и органски уплив семплова, пажљиво
припреманих у студијским условима.»
 
 

Званични спотови на YouTube каналу:
Ergen Dedo
Mesečinka

Uči me, majko, karaj me

- Улаз на концерт је  слободан, а сваки посетилац може да приложи донацију у складу са 
могућностима.
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https://youtu.be/JqQ941i6cjs
https://youtu.be/BLIL37TbzKA
https://youtu.be/uGaISGe8k7k


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.    Од тада па 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“.

- 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.

- ПОЗОРИШНИ ПРОГРАМ
ПРЕДСТАВА „ОНЕ СТВАРИ“

- Културни центар Зрењанина
- Уторак, 14. фебруар – 20 часова

Представа   „Оне  Ствари“     врло   актуелна   едукативна   прича   о  животним   и   сексуалним   проблемима
брачних   партнера,   проткана   врхунским   хумором   који   фантастично   дочарава   Др.   Агољуб   Мићко
Љубичић биће изведена у Културном центру Зрењанина у уторак, 14. фебруара са почетком у 20 часова. 

О представи се наводи следеће:
„Представа  игра   већ  целу  деценију   годину  са  великим  успехом  и  имали  смо  прилику  да  упознамо
позоришне посетиоце који су представу гледали и по 7 пута, док су 2-3 гледања сасвим нормална појава.
Сам Др.Агољуб о представи каже: Кабаре-семинар „ОНЕ СТВАРИ“ јесте представа, али је много више –
терапија. И то успешна терапија, јер моја публика, односно моји „пацијенти“ после завршетка излазе
задовољни и насмејани из ординације... пардон, из сале.“

О представи детаљније погледати на:
https   ://   www   .  facebook   .  com   /  GMR   .  BGD   
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*Карте се продају на билетарници Културног центра Зрењанина радним данима од 10 до 12 и од 18 до
20 часова. Цена улазнице је 1200 динара.

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.   

ДЕЧЈИ ПРОГРАМ
КУЛТУРНОГ ЦЕНТРА ЗРЕЊАНИНА

Фејсбук страна КЦЗР 
-  Током  фебруара  настављамо  са  онлајн  радионицама  Културног  центра,  сваке  суботе
пратиоци   наше  Фејсбук  стране  могу  да  очекују  нова  знања,  вештине,  практичне  савете,
едукативне и забавне садржаје намењене најмлађима...
-  У  суботу,  4.  фебруара  у  10  часова  на  програму  је  радионица  «Паметно  коришћење
Интернета», школе рачунара «Нимико».

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.)

БИОСКОПСКЕ ПРОЈЕКЦИЈЕ КУЛТУРНОГ ЦЕНТРА ЗРЕЊАНИНА

Филмски матине
Недеља, 5.  фебруар – 11 часова

Дечји анимирани филм „Невероватни Морис“
- У оквиру филмског матинеа у недељу. 5. фебруара  у 11 часова у  Културном центру приказује

се   дечја   анимирана   авантура   „Невероватни  Морис“.   Екранизована   прича   Терија   Прачета   о
уличном мачору који   предводи банду својих школских пацовских другара и вара лаковерне
грађане док не упозна девојку Малицију...

-  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.
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Садржај:
„Пацови! Они су свуда... У корпи за хлеб, плешу по столовима, краду пите кувару испред носа.
Дакле, шта је потребно сваком граду? Добар фрулаш да их намами. Ту на сцену ступа Морис,
улични мачак са савршеном преваром за зараду новца. Сви су чули за приче о фрулашу и граду
пуном глодара. Дакле, Морис је пронашао свог личног фрулаша и пацове који преносе кугу, како
би преварио лаковерне грађане да му дају много новца. Све иде по плану док не стигну у удаљено
село  Палачинковачка  бања  где  упознају  Малицију,  девојку  опседнуту  књигама,  која  тражи
њихову помоц́ да разреши мистерију.“

- Трејлер: https  ://  youtu  .  be  /  ORibcKZd  -  cg  

ИГРАНИ ФИЛМОВИ
- Културни центар Зрењанина
- НЕДЕЉОМ У 20 ЧАСОВА

Филм „Стриц“
- Недеља, 5. фебруар – 20 часова

Филмски  трилер  „Стриц“  приказује  се  у  биоскопу  Културног  центра  Зрењанина  у  недељу,  5.
фебруара у 20 часова.  Режију и сценарио  потписују Давид Капац и Андрија Мардешић. У главним
улогама играју Предраг Мики Манојловић,  Ивана Рошчић, Горан Богдан и Роко Сикавица.

Синопсис:
„Породица са узбуђењем дочекује вољеног стрица (Мики Манојловић), који се из Немачке враћа кући за
празнике. Стриц дели вредне поклоне, па следи традиционални божићни ручак – ћурка с млинцима и
француском  салатом.  Одједном,   за   трпезом  се,   осим  хране,   ножем може   сећи  и   тензија  и  убрзо   се
поставља питање: да ли је ово прави Божић и  још важније, да ли је то прави стриц.“

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

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

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.
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https://www.youtube.com/watch?v=USxCoJMsYYE
https://youtu.be/ORibcKZd-cg


- - 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

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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http://www.kczr.org/
https://www.youtube.com/watch?v=bn4TvcMvdk0

