
 ПРОГРАМ КУЛТУРНОГ ЦЕНТРА ЗРЕЊАНИНА
- До 23. марта 2023.

ДЕЧЈИ ПРОГРАМ
КУЛТУРНОГ ЦЕНТРА ЗРЕЊАНИНА

Фејсбук страница  КЦЗР 
– Субота, 18. март

- У суботу, 18. марта у 10 часова на Фејсбук страни Културног центра одржаће се радионица
под  називом ``Са  психологом  на  ти``  коју  ће  водити  Тања  Тодоровић  психотерапеут  и
дефектолог.

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.)

ПРОМОЦИЈА КЊИГЕ „ПРЕВЕНЦИЈА И САМОИСЦЕЉЕЊЕ“
- Културни центар Зрењанина
- Субота, 18. март – 18 часова

Промоција  књиге  „Превенција  и  самоисцељење“ Душка  Гацина,  одржаће  се  у  Малој  сали
Културног центра у суботу, 18. марта са почетком у 18 часова.

О књизи
„Аутор ће овом приликом поделити са нама  како природним путем доћи до доброг имунитета,
своју формулу здравља и младости. Публици је од раније познат по својој методи "Здравље у пет
корака" која штити, опоравља и регенерише целокупан организам.“
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Дани франкофоније/Ziua Francofoniei
-          Културни центар Зрењанина

- Културни центар Вршца
-          Филмске пројекције – субота, 18. и понедељак, 20 март – 20 часова

Поводом обележавања Дана франкофоније (Ziua Francofoniei) и тридесетогодишњице од када је
Румунија постала пуноправна чланица Међународне организације Франкофоније у Културном
центру  Зрењанина  и  Културном  центру  Вршца,   Генерални конзулат  Румуније  (Consulatul
General al României)  и Румунски институт за културу из Букурешта (Institutul Cultural Român din
București)  публици  у  Зрењанину  и  Вршцу представиће  два  успешна  остварења   румунске
кинематографије.  У  зрењанинском Културном  центру  у  суботу,  18.  марта  приказује  се
вишенаграђивани играни   филм „Метроном“ (”Metronom”) а у понедељак,  20.  марта вршачка
публикa имаће прилику да погледа филм „Две срећке/Два лоза“ (”Două lozuri”). Пројекције, у
оба града,  почињу у 20 часова. Улаз је слободан.
-          Партнери  ове  културне  манифестације  из  Републике  Србије  су:  Град  Вршац, Град
Зрењанин, Културни центар Зрењанина, Завод за културу војвођанских Румуна, недељник на
румунском језику „Libertatea“  из  Панчева  и  Редакција  програма  на румунском језику Радио
телевизије Војводине.
 

О филму који се приказује у зрењанинском Културном центру
Субота, 18. март - филм „Метроном“/  “  Metronom  “   ( режија: Александру Белц, 2022.)   
„Док  Циријак  и  Настасе  играју  финале  Дејвис  купа  против  Америке  1972.  године,  двоје
заљубљених средњошколаца пишу писма за емисију Метроном Слободне Европе. Ана зна да ће,
када њен дечко  добије одобрење  да напусти земљу за стално,  заједно са породицом, морати да
се  раздвоје  али  нису очекивали да  ће  последњи заједнички дани постати  одлучујући за  цео
њихов живот…”
 
Трејлер: https://www.youtube.com/watch?v=7w3kHVfG8ic

БЕРЗА ГРАМОФОНСКИХ ПЛОЧА
- Културни центар Зрењанина

Недеља, 19. март
У  недељу, 19.  марта   од  10  до  14  часова  у  Културном  центру  Зрењанина  биће  одржана  БЕРЗА
ГРАМОФОНСКИХ ПЛОЧА (продаја, замена, куповина). Информације: 061/2952592.
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БИОСКОПСКЕ ПРОЈЕКЦИЈЕ  КУЛТУРНОГ ЦЕНТРА ЗРЕЊАНИНА

Недеља, 19. март – 11 часова
- Филмски матине

- Дечји анимирани филм: „Бамзи и громопуц“
- У оквиру филмског матинеа у недељу, 19. марта на програму је дечји анимирани филм

„Бамзи и громопуц“. Пројекција почиње у 11 часова.

О филму:
„Бамзијеви пријатељи крећу у потрагу за Громопуцом, тајним састојком који чини Бамзија
јаким.  У  међувремену,  Рејнард  се  претвара  да  је  добар  момак  којиће  заменити  Бамзија,
постати градски херој иосвојити срце Микелине.“

- 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.

Недеља, 19. март – 20 часова
Филм: „Антмен и оса: Квантуманија“

Амерички научнофантастични филм „Антмен и оса: Квантуманија“, филм о суперхоријима, заснован на
Марвеловим ликовима Скоту Лангу (Антмену) и Хоуп Ван Дајн (Оси) у ком играју Пол Рад (Paul Rudd) и
Евенџелин Лили (Evengeline Lilly), Мајкл Даглас и Мишел Фајфер, приказује се у биоскопу Културног
центра у недељу, 19. март у 20 часова.  У филму главни јунаци,  заједно са родитељима,   телепортују се у
Квантни свет, област са чудним створењима и неочекиваном стварношћу,  упуштајући се у авантуру која
ће их гурнути изван граница онога што су замишљали да је могуће...

Трејлер: https  ://  youtu  .  be  /  gZCd  -  rb  -  iWI  

- 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.
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ПРОМОЦИЈА КЊИГЕ ПЕСАМА ВЕСЕЛИНА МАНДАРИНА
- Културни центар Зрењанина

- Понедељак, 20. март – 19 часова
Промоција прве  збирке песама  Веселина Мандарина „Вечност је крива“  биће одржана у Културном
центру Зрењанина у понедељак, 20. марта у 19 часова.  Поезија Мандарина окренута је ка љубави као
основној поетској теми и  како се наводи,  аутобиографска је и интимна  а лирски субјект наликује
романтичарским идеалима.  Књига  је  објављена  у  оквиру издавачке  продукције  Банатског  културног
центра из Новог Милошева а до сада,  промовисана је у Београду, Иђошу и Кикинди.

ИЗЛОЖБА МАЈЕ ПОЉАК ПЕТРОВИЋ
„ПУСТИЊСКА РУЖА“

- Културни центар Зрењанина од 23. марта до 4. априла 
Изложба „Пустињска ружа“ Маје Пољак Петровић добитнице друге награде прошлогодишњег
17. Међународног ликовног конкурса „30X30“ биће отворена у Културном центру Зрењанина у
четвртак, 23. марта у 19 часова. Радови су  настали  у протеклих 20 година током ауторкиног
живота у две земље – Србији и Уједнињеним Арапским Емиратима. Инспирисани су нашим
поднебљем,  пашњацима а  настали  су  у  комбинацији  са  пустињским  окружењем.  Њихова
ликовна  симбиоза  публици  ће  се  представити  на  20  радова,  слика  и  цртежа,  који  ће  бити
изложени до 4. априла. 

-  Биографски запис
Маја Пољак Петровић рођена је 1977. године у Панчеву. Дипломирала је на сликарском одсеку
Факултета Ликовних уметности у Београду, у класи професора Гордана Николића. Примљена је
за редовног члана УЛУС-а, 2006. године. У статусу самосталног уметника  je од 2021. године.
Излагала je самостално дванаест пута. Излагала je  на великом броју групних изложби у Србији
и иностранству. Излагала je самостално на сајму уметности у Уједињеним Арапским Емиратима.

НАГРАДЕ/ ДОСТИГНУЋА: Гран  При за цртеж, 3. Међународно бијеале уметности АРТиЈА,
Спомен парк  Крагујевачки октобар, Крагујевац, 2022.  II награда за слику, 17. Ликовни салон
30X30, Културн центар Зрењанин, 2022. Специјална похвала за цртеж, 35. Октобарски ликовни
салон Ковин, Културни центар Ковин, 2021. номинована за  Global Art Awards,  Дубаи,  UAE ,
2018. Друга награда за најбољег регионалног соло излагача, World Art Dubai, UAE,  2017. Јавна
похвала за цртеж, Цртеж 2 International fine art on-line juried competition, USA,  2016. Ужи избор
за цртеж, International Emerging Artist Award, The Best of Dubai, UAE,  2016.  награда 26th Mini
Print Internacional of Cadaques , Шпанија, 2006. Прва награда за сликарство на 24. Октобарском
ликовном салону у Ковину, 2006. Награда Перспективе XXX, Београд, 2003. награда за цртеж на
XII Бијеналу студентског цртежа СЦГ, Београд, 2003. Награда за сликарство из Фонда Петар
Лубарда за школску 2000/01. годину, Београд, Србија. Награда за сликарство из Фонда Петар
Лубарда  за  школску  2001/02.  годину,  Београд,  Србија.  Прва  награда  за  сликарство  на  тему
„Пирамиде и модерна технологија“, Интернационална изложба – „Глас Египта“, Београд, 1999. 

ИЗЛОЖБЕ: Изложба, 2-Man Show , “Пустињска ружа“ / “Индустрија у креативној уметности”,
Дом културе Долово, 2023. Самостална Изложба, Цртежи-Слике, “Глас љубави од пашњака до
пустиње”, Градска библиотека Панчево, Србија, 2022. Изложба “Цртежи-Слике”, Моја ћерка и
Ја, Дом културе Старчево, Србија, 2022. Самостална Изложба “Цртежи” Дом културе Старчево,
Србија, 2022. Самостална Изложба “Цртежи и слике” Центар за културу Ковин, Србија, 2021.
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Самостална Изложба “Цртежи” Дом културе Банатско Ново Село,  Србија,  2021.  Самостална
Изложба “Цртежи” Народни Музеј Панчево, Србија, 2021.  Самостална Изложба“Nature Against
War” Art Couture Gallery, Дубаи, UAE,  2018. Самостална изложба/Соло Артист, Art Fair - World
Art Dubai, UAE, 2017. Изложба “Green Art” Green Art Festival, Art Couture Gallery, Дубаи, UAE,
2014.  Слике,   3-Man  Show,  Dialogue  with  Nature,  Russische  Haus,  Берлин,  Немачка,  2011.
Самостална изложба,  Радови на  папиру,  Галерија  Боем,  Старчево,  Србија,  2007.  Самостална
Изложба, Mini Prints, Taller Galeria Fort, Cadaques , Шпанија, 2007. Самостална изложба, Слике,
Галерија Мадам, Панчево, Србија, 2007. Минијатуре, 2-Man Show, Bahrain Art Society Gallery ,
Бахраин, 2005. Самостална изложба, Цртежи, Галерија КНУ, Београд, Србија, 2005. Самостална
изложба, Цртежи, Галерија Боем, Старчево, Србија, 2002.

ПРЕДСТАВА „ОНЕ СТВАРИ“
- Културни центар Зрењанина
- Уторак, 4. април – 20 часова

Због  великог  интересовања, након  фебруараског  извођења,  представа  „Оне  Ствари“  врло  актуелна
едукативна  прича  о  животним  и  сексуалним  проблемима  брачних  партнера,  проткана  врхунским
хумором који  фантастично  дочарава  Драгољуб  Мићко  Љубичић биће поново изведена  у  Културном
центру Зрењанина у уторак, 4. априла са почетком у 20 часова. 

О представи се наводи следеће:
„Представа игра већ целу деценију 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://ganemuzickaradionica.rs/

*Карте се продају на билетарници Културног центра Зрењанина радним данима од 10 до 12 и од 18 до
20 часова. Цена улазницa, у зависности од места седења,  је 1200 и 1400  динара.
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У току
ИЗЛОЖБА „ДЕКОНСТРУКЦИЈА“ ДАНИЈЕЛЕ ДИМКОВИЋ

- Културни центар Зрењанина
-  До 21. марта 2023.

Изложба „Деконструкција“ Данијеле Димковић  отворена је у оквиру програма визуелних уметности
зрењанинског  Културног  центра  до  21.  марта.  Публици  се  представља  девет  цртежа  и  пет
инсталација/скулптура  реализованих  у  челичном  лиму.  Радови  који  се  представљају  зрењанинској
публици  су део пројекта који је, како наводи ауторка, покренут са циљем сагледавања памћења и сећања
у  представљању  важног  концепта  на  основу  кога  се  установљава  и  почива  конструкција  простора,
архитектура сећања и меморијализација Холокауста... 
Данијела Димковић је  дипломирала на Факултету примењених уметности у Београду, звање доктора
наука уметности и медија стекла је 2018. године.

- Више о изложби, концепту и изложеној целини као и биографију ауторке можете погледати на
сајту Културног центра Зрењанина www  .  kczr  .  org   или у настваку текста.

 

- Сажети концепт изложбе:
„Циљ овог  пројекта  је  сагледавање  памћења  и  сећања  у  представљању важног  концепта  на
основу  кога  се  установљава  и  почива  конструкција  простора,  архитектура  сећања  и
меморијализација  Холокауста.  Одређени  примери  меморијалних  центара  као  визуелне
уметности у евокацијама Холокауста указују на промену идеолошке слике памћења и приступу
схватања европског наслеђа после пада Берлинског зида. Архитектонски, меморијални простори
стварају  систем  алузија,  кодирања  реалних  простора  и  нових  налаза  који  су  саставни  део
реализације и презентације архитектуре сећања.
Сећање је стално актуелни проблем, онај који нас повезује са вечитом садашњицом, док историја
представља  само  репрезентацију  прошлости.  Сећање  је  апсолутно  са  својим  извором  у
конкретном, просторима, гестовима, представама и предметима. Трансформација сећања чешће
се  базира  на  психолошким  него  на  историјским  принципима,  на  субјективној  перцепцији
различитих порука. У оквиру таквих тежњи настају простори сећања који према Пјеру Нори
имају три нивоа: материјални, симболички и функционални. Може се сматрати да је садржај
сећања и простора неодвојив, јер се сећање не може развити без присуства унутрашњих записа
које могу материјални, друштвени и симболички оживети.
Меморијални  комплекси  представљају  медиј  и  начин  комуникације,  носиоци су  заједничког
памћења, заправо су опредмећена меморија. Све више се јавност сусреће и узда у способност
архитеката  и  ликовних  уметника  да  обликују  достојне  репрезентације  прошлости.  Деловање
сећања кроз архитектуру, представља нам архитекта Данијел Либескинд на музеју Холокауста а
уједно и жељу Берлина и Немачке за поновном изградњом и помирењем два народа. Одустајући
од правог угла грађевине, реализацијом шупљина, празног простора, празнина, простор позива
природу човека, уметника да ту празнину попуни, домашта, реши...“

- Краћа биографија
Данијела  Димковић (1976)  је  дипломирала на  Факултету  примењених уметности  у  Београду
2001. године, на одсеку за Унутрашњу архитектуру. Докторске интердисциплинарне студије -
„Теорија  уметности  и  медија“ уписује  2012.  године  на  Универзитету  уметности  у  Београду.
Докторску дисертацију „Фотографија као место преласка ефемерног у етернално“  (Простори
сећања и памћења са краја  XIX и почетка  XX века у Краљевини Србији), одбранила је 2018.
године и стекла академски назив доктор наука – уметност и медији. Од 2002. до 2009. године
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запослена  је  на  Факултету  примењених  уметности  у  Београду,  у  звању асистента.  Од  2009.
године ради на Филолошко-уметничком факултету у звању доцента.  Од 2019. године запослена
је на Факултету примењењених уметности, Универзитет уметности у Београду и изводи наставу
на предметима „Стилови у ентеријеру“ (ОАС) и „Развој регионалне архитектуре“ (МАС).
Од 2014.  године аутор и  учесник  је  програма предавања и  едукације,  пратећих студентских
радионица  у  оквиру међународног  Југословенског  позоришног фестивала у  Ужицу.  Учесник
(један од аутора, предавач) је манифестације „Пре Салона“ у оквиру „Салона архитектуре“, од
2014.  године.  Од 2017.  године  рецензент  је  зборника у  оквиру међународног  научног  скупа
„Српски  језик,  књижевност,  уметност“,  Филолошко-уметничког  факултет,  Унуверзитета  у
Крагујевцу. Аутор је и учесник више самосталних и групних изложби, као и научних и стручних
скупова. У области дизајна ентеријера и намештаја, бави се обликовањем ентеријера различитих
намена,  како  новоизграђених  тако  и  реконструкција  и  адаптација,  затим  дизајном  и
пројектовањем намештаја и мобилијара.

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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