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Годишњи извештај 2017. година
Установа за културу, уметност и ваншколско образовање – Културни центар Горњи Милановац у 2017. години
организовала је или учествовала у реализацији 311 програма, односно 401 рачунајући и репризна извођења
представа и пројекције филмова. Програме је видело 75.459 посетилаца.
Реализовано је: 22 представe (28 извођења), 38 изложби, 37 концерата, 21 манифестација, 22 књижевне
вечери, трибине и предавања. Приказано је 119 филмова (205 пројекција) и организовано 50 разних
других програма.4
Табеларни приказ броја програма и броја посетилаца програма по кварталима у 2017. години
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Графички приказ реализованих програма у 2017. години по кварталима
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Програми су реализовани у Горњем Милановцу (Модерна галерија, Ликовни салон, Велика сала Културног
центра (Дом културе), Норвешка кућа, Плато испред и иза „Старог суда“ и Трг кнеза Михаила, Гимназија
„Таковски устанак“, кафе-клуб „Модести Блејз“, хала „Бреза“, ПУ „Сунце“, Стадион „Таково“, Свечана сала
Општине и основним школама: „Краљ Александар I“, „Момчило Настасијевић“, „Десанка Максимовић“ и
„Свети Сава“), Руднику, Такову, Шилопају, Савинцу, Каменици, Брезни, Прањанима, Новом Пазару, Лозници,
Београду, Краљеву, Нишу, Хелгеленду (Норвешка), Пули (Хрватска) и Престатину (Велс - Велика Британија).
У 2017. години реализовано Културни центар Горњи Милановац и УЛПУГМ у априлу су представили у
Ликовном салону изложбу радова ликовних и примењених уметника чланова УЛПУГМ -а. Радове су излагали:
Драгана Бакић, Бранка Вучићевић Вучковић, Жарко Вучковић, Антоније Димитријевић, Бранко Димитријевић
Ивана Јовичић, Јелена Јовичић, Душан Лазаревић, Слободанка Марјановић, Симо Марић, Мијат Мијатовић,
Ивана Маринковић Рацић, Милан Милетић, Изабела Митић, Бранко Николић, Јасмина Петровић, Саша
Савовић, Весна Цветић и Невена Чаворовић. Представљено је двадесетак радова које су аутори
реализовали у последње две године. Изложба је трајала три седмице, а поставку је видело око 330
посетилаца.
Изложба је реализована у оквиру обележавања прославе 202. године од подизања Другог српског устанка у
Такову и Дана општине Горњи Милановац.

У оквиру обележавања Дана Општине Културни центар Горњи Милановац је током априла као суорганизатор
учествовао и у реализацији Српског фестивала светске музике, манифестације која је по девети пут
реализована на подручју општине Горњи Милановац. Фестивал је имао за циљ, да поред низа концерата
Етно музике на високом уметничком нивоу, уједини музичаре и људе из различитих земаља без обзира на
културну и религиозну позадину.
У предстваљању бендова из више земаља, публика је имала прилику да ужива у мешавини различитих
видова музике, пре свега ромске, као и у звуцима балканске музике, али у потпуно новом светлу.
Програм је употпуњен концертима специјалних гостију Фестивала, као и пратећим садржајима.
Посетиоци су могли видети Фестивалски маскенбал у коме су учествовали малишани ПУ "Сунце".
У оквиру програма "Вече традиције", представили су се: Певачка група "Црнућанка", КУД "Шумадија",
Фолклорни ансамл из Норвешке "Грансхерад Спелог Дансарлаг" и Браћа Теофиловићи.
Програм је настављен у клубу „ПУБ 1859“ где су наступили „Лука и Џенги“.
Такође су се представили и: Хор и оркестар ОШ "Краљ Александар I" из Горњег Милановца, Национални
ансамбл "Коло" (певачка група и традиционални инструменти), трубачки оркестар „Данијела“ и група „357“.
Организована је и музичка радионица Матиса Клепена доктора џез музике.
Трећег фестивалског дана целокупан програм реализован је на Тргу кнеза Михаила.
Наступили су и победници мини гитаријаде у Чачку, милановачки рок састав „Бело у боји“, „Џипси Алексићи“,
Матис Клепен, Братсберг Лонгхорнс и Фолклорни ансамбл из Норвешке "Грансхерад Спелог Дансарлаг".
Фестивал је затворен концертом легендарне поп - рок групе „Црвена јабука“.
Током три фестивалска дана наступило више од 200 извођача из земље и иностранства.
Током маја 2017. године Културни центар и Милановачко позориште заједнички су реализовали „Школску
сцену“ - 11. фестивал позоришног стваралаштва ученика основних и средњих школа са подручја општине.
Смотра је била ревијаног карактера, а представе су изведене у: Великој сали Културног центра (Дом културе),
Брезни, Прањанима и Каменици.
Изведено је четири представе различитог жанра и позоришног израза, у којима је наступило око 60 малишана
из Горњег Милановца, Брезне, Прањана и Каменице. Реч је о представама „Цврчак и мрав“ (ПУ „Сунце“),
„Пепељуга“ (ОШ „Иво Андрић“, Брезна“), „Лутка Евровизиоја“ (ОШ „Иво Андрић“, Прањани) и „Деца су увек у
праву“ (ОШ „Иво Андрић“, Каменица).
Гости фестивала били су ученици Политехничке школе – Пожаревац који су представили телевизијску драму
„Капија“. Филм је урађен у оквиру школске продукције.
Све представе, као и до сада, пратили су представници Милановачког позоришта (Марија Тодоровић) и
Културног центра (Небојша Гојковић, Предраг Лошић).
Једанаести фестивал позоришног стваралаштва ученика основних и средњих школа са подручја општине
Горњи Милановац, својим наступом употпунио је инклузивни дечији хор Културног центра „Распевани
цветићи“, предвођен диригентом Слађаном Попов.
У 2017. години Културни центар је реализовао и 24. ликовну колонију „Мина Вукомановић Караџић“. По
устаљеној динамици најпре је организована изложба учесника претходна два сазива Колоније којом
уобичајено започиње рад наредног сазива.
Изложба је представљена у Модерној галерији. Поставку је чинило тридесетак радова које потписују
уметници: Лела Томашевић (Чачак), Маја Црногорац (Милићи, Братунац, Република Српска), Миодраг и
Мирјана Анђелковић (Ниш), Александар Јовановић Бириљ (Београд), Изабела Митић (Горњи Милановац),
Видан Папић (Крагујевац), Владимир Митровић (Сирогојно), Мирјана Милић (Београд), Пеђа Ракићевић
(Крагујевац), Садко Хаџихасановић (Торонто, Канада), Горан Ракић (Крагујевац), Весна и Раде Кнежевић
(Београд) и Вера Станарчевић (Београд). Поставку је видело око 400 посетилаца
Представљањем изложбе започео је рад 24. сазива Колоније на Савинцу. Учешће у раду узели су уметници:
Горан Стојчетовић (Београд), Бисенија Терешченко (Београд), Јасна Опавски Мраовић (Београд), Анђела
Милошевић (Винча, Београд), Владимир Темков (Кавадарци, Македонија), Весна Цветић (Горњи Милановац),
Јесенка Јаснигер Радовановић (Београд) и Миљана Драшковић (Ужице).
Радови настали у Колонији јавности ће бити представљени јула 2018. године.
Традиционалну културно – туристичку манифестацију „Вече под грмом“ Културни центар Горњи Милановац
организовао је по 13. пут у Такову. Манифестација је уприличена на платоу испред Таковског грма, места где
је 1815. године кнез Милош Обреновић подигао Други српски устанак.
Смотра је, традиционално, приређена на Пантелијевдан, а на 13. манифестацији су наступили: културноуметничка друштва "Шумадија" и "Брђани", као и изворне певачке групе "Црнућанка" и "Видовдан".
Реализацију програма помогли су МЗ Таково, Туристичка организација општине, Црвени крстом и Гарнизон
Горњи Милановац.
У оквиру промоције филмског стваралашта деце и младих Културни центар је половином године организовао
посету 46. ревији филмског стваралаштва деце и омладине (Београд - 50). На овом фестивалу младим
филмофилима из Горњег Милановца предвођеним ментором Маријом Вулић додељена је друга награда за

филм „Медини снови“. Филм је рађен у продукцији Културног центра Горњи Милановац, а реализован је 2016.
године у оквиру 5. филмске колоније. На ревији, Културни центар је, као продуцентска кућа добио награду за
најбољи тон.
Фестивал је организован од 21. до 25 јуна у Београду у Југословенској кунотеци.
Вредно признање младим милановачким филмаџијама доделили су: Миодраг Новаковић, драматург, Снежана
Трстењак, магистар дигиталних уметности и редитељ анимираних филмова, доктор, Марко Стојановић,
етнолог - антрополог, музејски саветник Етнографског музеја, Градимир Стојковић, књижевник и филмски
педагог, Зоран Стефановић, сценариста и продуцент.
Филм „Медини снови“ представљен је и у Великој Британији у Престатину (Велс) где је организован
Међународни филмски фестивал. У оквиру фестивала организована је филмска радионица.
Током 2017. године реализован је и Четврти фестивал кратког филм"Кратка форма", манифестација
међународног карактера. Фестивал је био намењен свим љубитељима седме уметности, а идеја му је била
да представи главне правце и стилове кратког филма, промовише уметничке вредности, и иницира контакте
филмских радника, аутора и публике.
За фестивал је пристигло око 5.000 остварења из 128 земаља од којих је Селекциона комисија одабрала 246
филмова, које потписују аутори из:Русије, Израела, Француске, Ирана, САД - а, Турске, Грчке, Холандије,
Либана, Италије, Шведске, Аустрије, Финске, Норвешке, Венецуеле, Туниса, Литваније, Пољске, Немачке,
Белгије, Шпаније, Луксембурга, Индије, Аргентине, Хрватске, Аустралије, Непала, Јапана, Сингапура, Канаде,
Велике Британије, Естоније, Сирије, Новог Зеланда, Јордана, Бангладеша, Бугарске, Белорусије, Украјине,
Мексика, Јужне Африке, Србије, Швајцарске, Португала, Бразила, Чилеа, УАЕ - а, Кине, Јордана, Грузије,
Египата, Босне и Херцеговине.
Филмови су приказани у такмичарским категоријама:
 микро филм (до 1 минута) - 29,
 мини филм (од 1 до 3 минута) - 47,
 кратки филм (од 3 до 15 минута) – 110 и
 филмско стваралаштво деце и омладине (до 15 минута, узраст до 19 година) - 60.
У 2017. години Културни центар је започео организационе послове на реализацији 14. међународног бијенала
уметности минијатуре. Објављен је Конкурс а позивни материјали (поштом и на мејл адресе) послати су на
адресе уметника.
Паралелно са организационим пословима око Бијенала започела је и медијска кампања у оквиру редовне
промоције манифестације. У оквиру промоције манифестације одабрани радови из Збирке Међународног
бијенала уметности минијатуре представљени су у Галерији Музеја „Рас“ у Новом Пазару.
Поставку је чинило више од 100 минијатура која потписују аутори са готово свих меридијана света.
Изложба у Новом Пазару била је прилика да се, у години између два Бијенала, широј јавности југо – западног
дела Србије донекле наговести изузетна вредност Збирке која данас броји више од 1200 уметничких дела
малог формата.
За ову својеврсну промоцију Бијенала, као јединствене манифестације у свету, али и промоцију Горњег
Милановца и читавог рудничко – таковског краја, одабрани су радови, домаћих и страних уметника, који
представљају вредан део Збирке.
Највреднији део поставке свакако су били одабрани радови награђених аутора са предходних тринаест
Бијенала, почев од главне гран-при награде, преко првих награда у свим областима ликовног, примењеног и
уопште визуелног стваралаштва, до специјалних награда по одлуци стручног жирија.
На нивоу међународне сарадње, Културни центар је светској јавности представио и пројекат „Минијатурни
бијенале“. Одабрани радови са 6. Минијатурног бијенала, Дечјег бијенала који су током 2016. године, кроз
пројекат “путујућа изложба” (пројекат подржан од Министарства културе), представљани у десетак градова
Србије, почртком јула били су део излагачког програма Арт фестивала, међународне ликовне манифестације
која се сваке године приређује у бласти Хелгеланд у Норвешкој.
Арт фестивал је призната светска ликовна манифестација специфична по томе што “поседује” једну од
најдужих галерија на свету. - читава главна улица старог дела града Мушјена, са свим продавницама,
ковачким радионицама, занатским радњама и приватним становима, током трајања фестивала постаје
галерија чији је излагачки простор дужи од два километра.
Дечју ликовну манефестацију “Минијатурни бијенале” на Арт фестивалу у Норвешкој представљала је
Валентина Нађ, уредник дечјег програма Културног центра.
Излагачки програм Арт феста, поред одабраних радова са Минијатурног бијенала чинила су и уметничка дела
скандинавских аутора који доприносе иновацији и развоју креативности на пољу ликовне уметности, али и
културе уопште.
На позив Савеза аматера Србије Културни центар се 2017. године укључио у реализацију завршне
манифестације „Сабор народног стваралаштва Србије“. Смотра је први пут организована у Горњем
Милановцу.

Идеја водиља била је: прикупљање, чување, приказивање и обнављање традиционалних вредности, игре ,
песме, свирке, ношњи и обичаја појединих подручја Србије.
По ономе што чини и колико успева да допринесе очувању и неговању народне културе и традиције, Сабор
народног стваралаштва Србије, стекао је право да се сврста у сам врх светковина ове врсте.
Сабор је окупио народне уметнике из готово свих округа у Србији. На Смотри су наступили најбољи од
најбољих, одабрани током године, на регионалним и покрајинским саборима народног стваралаштва.
Представили су се: свирачи на бушенима (Кучево - Браничевски округ), дует из вика – Малина Станојевић и
Славко Караџић (Прибојска бања, Златиборски округ), Јованка Мијајловић (Варево, Рашки округ), друштво
„ТРАДИЦИЈА“ (Трстеник, Расински округ), КУД „СОКО“ (Инђија, Сремски округ), КУД „ЂИДО“(Брестовац,
Борски округ), Љубодраг Мијајловић, (Варево, Рашки округ), женска певачка група „ЦРНУЋАНКА“ (Црнућа,
Моравички округ), трио кланета „ШАЛИПУР“ (Прибојска Голеша, Златиборски округ), фолклорна група
„ЈАБЛАНИЦА“ (Јабланица, Зајечарски округ), СКУД „ЂУРЂЕВАК“ (Кљајићево, Западнобачки округ), КУД
„ИЗВОР“ (Горић, Колубарски округ), КУД „БРАНИСЛАВ НУШИЋ“ (Владичин Хан, Пчињски округ), Мића Матић
(Доња Црнућа, Моравички округ), певачка група „СРПСКИ БОЖУР“ (Рибашевина Златиборски округ),Милам
Перић (Риљац, Расински округ), КУД „МЛАДОСТ“ (Вукмановац, Поморавски округ), КУД „СИМОНИДА“
(Ранилуг, Косовско-поморавски округ), КУД „АЛЕКСА НИКОЛИЋ“ (Оснић, Зајечарски округ), Дом културе „29.
НОВЕМБАР“, (Старчево, Јужнобанатски округ), Петар Лазић (Бабајић, Колубарски округ), женска певачка
група „РИБНИЦА“, (Краљево, Рашки округ), ансамбл лејки КУД „УЧИТЕЉ МОМИР“ (Трстеник, Расински округ),
КУД „ПРЕКОНОГА“ (Преконога, Нишавски округ), КУД „МЛАДОСТ“ (Пецка, Подрињско - Мачванки округ), КУД
„ВРЕЛАЦ“ (Врањска бања, Пчињски округ), СКЦ „СТЕФАН НЕМАЊА“ (Краљево,Рашки округ), Бранимир
Стошић (Врање, Пчињски округ), Живојин Миљковић (Крагујевац, Шумадијски округ) и мушка певачка група
„АРХАИКА“, центра за неговање традиције и културе „АБРАШЕВИЋ“ (Крагујевац, Шумадијски округ).
Уз своје редовне програме (ликовни, сценски, музички, књижевни, драмски, дечји, филмски...), Културни
центар је, уступањем озвучења и простора, израдом пропагандног материјала и пружањем стручне помоћи,
помогао реализацију 94 програма које су организовали: образовне институције, установе у области културе,
удружења грађана, невладине организације и предузећа. Ове програме видело је 28.480 посетилаца.
У односу на претходни период, 2016. годину, Културни центар је реализовао 51 програм више (99 уколико се
посматрају и репризна извођења представа и пројекције филмова).
Посматрано по областима, у 2017. години приказана су 63 филма више. Више је било и манифестација (4), и
концерата (8). Истовремено мање је реализовано: представа (3), изложби (8), књижевних вечери (8) и осталих
програма (7). Већи број програма, нарочито у области филма остварен је оспособљавањем некадашњег
Дома културе и отварањем Велике сале Културног центра. Већи број програма условио је и бољу посећеност.
Више посетилаца регистровано је на: представама (1.630), концертима (6.360) филмским пројекцијама
(15.105), манифестацијама (5.718) и осталим програмима (5.772), док је мањи број забележен на књижевним
вечерима (308) и изложбама (1.920).
Највише публике привукао је биоскопски програм Културног центра (18.392), као и програми реализовани у
другом, трећем и четвртом кварталу (Српски фестивал светске музике - 2.квартал), „Школска сцена“ - 11.
фестивал позоришног стваралаштва ученика (2. квартал), 24. ликовна колонија „Мина Вукомановић Караџић“,
манифестација „Вече под грмом“, 4 фестивал кратког филма „Кратка форма“ (3. квартал) и Дечје
новогодишње представе (4. квартал)).
Табеларни приказ броја програма 2016/2017.
ПРОГРАМИ

Година 2016.

Година 2017.

Програми

Посета

Програми

Посета

25 (38)

6340

22 (28)

7970

Изложбе

46

16600

38

14680

Концерти

29

4490

37

10835

56 (85)

3287

119 (205)

18392

Манифестације

17

4870

21

10588

Књижевне вечери

30

1993

22

1685

Остало

57

5537

50

11309

Представе/ извођење

Филмови/ пројекције

Бр. програма/ репризе

260 (302)

311 (401)

Посета
Услуге - подршка
Посета

43117

75459

88

94

29460

28480

Графички упоредни приказ броја програма 2016/2017.
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Графички упоредни приказ броја посетилаца по програмима 2016/2017.
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Заступљеност у медијима:
Програми које је Културни центар организовао у 2017. години медијски су пропраћени.
О активностима Установе су извештавали: национални дневни листови („Вечерње новости“, „Прес“,
„Политика“, ...), регионалне и локалне новине и часописи („Чачанаски глас“ – Чачак, „Таковске новине“ Горњи Милановац, „Светлост“ - Крагујевац ... ), специјализовани часописи: („Арт магазин“) и медијске
агенције: („Танјуг“, „Бета“). Захваљујући реализацији Четвртог међународног фестивала кратког филма
„Кратка форма“ на коме је приказано 246 остварења која потписују аутори из нешто више од 50 земаља, о
активностима Културног центра и Милановачком филмском фестивалу речи је било у: Русији, Израелу,
Француској, Ирану, САД - у, Турској, Грчкој, Холандији, Либану, Италији, Шведској, Аустрији, Финској,
Норвешкој, Венецуели, Тунису, Литванији, Пољској, Немачкој, Белгији, Шпанији, Луксембургу, Индији,
Аргентини, Хрватској, Аустралији, Непалу, Јапану, Сингапуру, Канади, Великој Британији, Естонији, Сирији,
Новом Зеланду, Јордану, Бангладешу, Бугарској, Белорусији, Украјини, Мексику, Јужној Африци, Србији,
Швајцарској, Португалу, Бразилу, Чилеу, УАЕ - а, Кини, Јордану, Грузији, Египату, и Босни и Херцеговини.
Вести, прилози или емисије емитовале су: националне телевизије:( „РТС“, РТВ), регионалне и локалне
телевизије („Галаксија 32“-Чачак, „Телемарк“- Чачак, „Мелос“ - Краљево ...) и радио станице (“Београд Први и Други програм“, ...
Програмске активности редовно су објављиване и на сајту Културног центра, а поједине информације
објављиване су и на интернет страницама: Филмског центра Србије, Факултета драмских уметности, Филмске
радости, Дома културе Студентски град, РТС-а, Б-92, УЛУПУДС-а, Хрватског филмског савеза. Информације
су објављивали и портал за културу Југоисточне Европе, регионални портал „Објективно1“, „Арт магазин“,
„Блиц“, „Телемарк“, „Глас Србије“, „Арт галерија“, „Арте“, „Вести“, „Радио Београд“, Б 92, „Данас“, Портал
културе Војводине“, „РТС“, „Међународни радио Србија“, ГМ032, „Радио Чачак“, „РТВ Крагујевац“, „Новости,
„Показивач“, „Инфо-лидер“, Мораваинфо...
Вести, прилози или емисије емитовале су: националне телевизије:(„РТС“), регионалне телевизије ( „Арт
телевизија“- Београд, „ Крагујевац, К9 – Крагујевац, ТВ – Панонија „Галаксија 32“ - Чачак, „Телемарк“Чачак, ...) и радио станице („Б92“, „“Београд - Први и Други програм“, „Међународни радио Србија“, „Радио
Чачак“, „Радио Крагујевац“).

Програмске активности редовно су објављиване и на сајту Културног центра, а поједине информације
објављиване су и на интернет страницама: Филмског центра Србије, Факултета драмских уметности, Филмске
радости, Дома културе Студентски град, Феникс арта, РТС-а, Б-92, УЛУПУДС-а, Хрватског филмског савеза.
Информације су објављивали и портал за културу Југоисточне Европе, регионални портал „Објективно1“, „Арт
магазин“, „Блиц“, „Телемарк“, „Глас Србије“, „Арт галерија“, „Арте“, „Вести“, „Радио Београд“, Б 92, „Данас“,
Портал културе Војводине“, „РТС“, „Међународни радио Србија“, ГМИНФО, „Радио Чачак“, „РТВ Крагујевац“,
„Новости, „Показивач“, „Инфо-лидер“...
Табеларни приказ заступљености у медијима у 2017. години
Заступљеност у медијима 2017. године

1. квартал

2. квартал 3. квартал

4. квартал

УКУПНО

Локални недељници („Таковске новине, Чачански глас)

29

59

26

45

159

Локалне радио и ТВ станице (ТВ Телемарк)

29

54

26

45

154

Регионалне РТВ станице (Галаксија, Канал 9, РТК)

29

54

26

45

154

Национални листови (Вечерње, Политика, Блиц, ....)

/

2

4

/

6

Националне РТВ станице (РТС, ПИНК, ПРВА, Б92, (РАДИО))

/

2

/

1

3

Агенције БЕТА, ТАНЈУГ

/

2

1

1

4

Стручни часописи (Арт магазин, филмски...)

/

/

1

/

1

Портали (ПОКАЗИВАЧ, ГМИНФО, ПРЕСЛИДЕР и
МОРАВАИНФО

29

43

26

45

143

Веб страница КЦ

25

33

26

45

129

Фејсбук

50

78

55

75

258

Графички приказ заступљености у медијима у 2017. години
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Локалне радио и ТВ станице
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Националне РТВ станице
Агенције
Стручни часописи
Портали
Веб страница КЦГМ
Фејсбук

Извештај за 1. квартал (1. јануар – 31. март 2017. године)
Културни центар Горњи Милановац од 1. јануара до 31. марта 2017. године организовао је самостално или у
сарадњи са другим институцијама културе 47 програма, односно 57 рачунајући и репризне пројекције
филмова.
Реализовано је: две представе, 10 изложби, 5 концерата и четири књижевне вечери. Приказано је 16
филмова (26 пројекција), док је осталих програма реализовано десет. Програме је видело 5.800 посетилаца.
Табеларни приказ програма и посетилаца у периоду јануар - март 2017. године
ПРОГРАМИ
1. квартал 2017.

Јануар

Посета

Фебруар

Посета

Март

Посета

УКУПНО

ПОСЕТА

Представе

/

/

2

280

/

/

2

280

Изложбе

3

750

3

550

4

850

10

2150

Концерти

3

340

1

100

1

80

5

520

Филмске вечери (пројекције)

3

110

6 (9)

374

7 (14)

546

16 (26)

1030

Манифестације

/

/

/

/

/

/

/

/

Књижевне вечери и триб.

/

/

2

130

2

85

4

215

Разно

3

515

3

550

4

540

10

1605

УКУПНО

12

1715

17 (20)

1984

18 (25)

2101

47 (57)

5800

Наступи

Посета

Наступи

Посета

Наступи

Посета

Укупно

Посета

9

3330

2

200

5

1120

16

4650

ОСТАЛО - УСЛУГЕ
Разно услуге

Графички приказ реализованих програма
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Филмске в ечери
(пројекције)
Манифест ације
Књижев не
в ечери и т риб.

10
5
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0
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Представе

Разно
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Манифестације

Програми су реализовани у Горњем Милановцу (Модерна галерија, Ликовни салон, Гимназија „Таковски
устанак“, кафе-клуб „Модести Блејз“, хала „Бреза“, ПУ „Сунце“, Свечана сала Општине и основним школама:
„Краљ Александар Први“„Момчило Настасијевић“, „Десанка Максимовић“ и „Свети Сава“), Руднику и Новом
Пазару.
Графички приказ броја посетилаца
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Уз своје редовне програме (ликовни, сценски, музички, књижевни, драмски, дечји, филмски...), Културни
центар је, уступањем озвучења и простора, израдом пропагандног материјала и пружањем стручне помоћи,
помогао реализацију 16 програма које су организовали: образовне институције, установе у области културе,
удружења грађана, невладине организације и предузећа. Ове програме видело је 4.650 посетилаца.

Заступљеност у медијима:
Програми које је Културни центар организовао - медијски су пропраћени.
О активностима Установе су извештавали: регионалне и локалне новине („Чачанаски глас“, и „Таковске
новине“), као и регионалне и локалне телевизије (ТВ „Галаксија 32“ - Чачак, ТВ „Телемарк“- Чачак).
Програмске активности редовно су објављиване и на сајту Културног центра. Информације о активностима
Установе овјављиване су и на порталу „Показивач“.
Медијске агенције „Танјуг“ и „Бета“, такође је извештавале о активностима Установе.
Програмске активности редовно су објављиване и на сајту Културног центра. Информације о раду Културног
центра објављивали су и портали: „Глас западне Србије“, ГМ ИНФО, Регионалне вести, Преслидер,
Мораваинфо....
Табеларни приказ заступљености у медијима јануар – март 2017
Заступљеност у медијима

Јануар

Фебруар

Март

УКУПНО

Локални недељници („Таковске новине“)

12

8

9

29

Локалне радио и ТВ станице (ТВ Телемарк)

12

8

9

29

Регионалне РТВ станице (Галакција, Канал 9, РТК, АРТ, НТВ)

12

8

9

29

Национални листови (Вечерње, Политика, Блиц, Правда....)

/

/

/

/

Националне РТВ станице (РТС, ПИНК, ПРВА, Б92, (РАДИО))

/

/

/

/

Агенције БЕТА, ТАНЈУГ

/

/

/

/

Стручни часописи (Арт магазин, филмски...)

/

/

/

/

Преслидер Мораваинфо, Регионалне вести

12

8

9

29

Веб страница КЦ

8

8

9

25

Фејсбук

15

17

18

50

Јануар 2017. године
Културни центар Горњи Милановац током јануара је организовао 12 програма које је видело 1.715
посетилацa.
Реализованo je: три изложбе („Акварели и цртежи Анђеле Милошевић“ (250), „Објекти и цртежи Божидара
Плазинића“ (250) и „Репринр – експериментални стрип Драгана Купрешанин“, (250)) и три концерта (Концерт
група „Плишани Малишан“ и „ Артан Лили“ (суорганизатори концерта 200), Славена Балаћа (70) и јавни час
денс групе Културног центра (70)). Током јануара, Културни центар је организовао и три филмске вечери
(„Бдење душе 1“ (5), „Бдење душе 2“ (5) и „У сусрет филмском фестивалу“ - промоција филмова „Кратке
форме у Београду (100)). Од осталих програма пеализовани су конференција за новинаре поводом Кратке
форме 4 (15) и „У сусрет Божићу“ - пуштање музике са разгласа поводом Божићних празника (500).
Програми су реализовани у Горњем Милановцу (Модерна галерија, Ликовни салон, Гимназија „Таковски
устанак“ и кафе-клуб „Модести Блејз“, хала „Бреза“, Свечана сала Општине и основним школама „Момчило
Настасијевић“, „Десанка Максимовић“ и „Свети Сава“).
Пружањем стручне и техничке помоћи, Културни центар је учествовао и у реализацији: концерта КУД
„Шумадија“ (2.000), Светосавских програма које су припремили ученици основних школа и Гимназије
„Таковски устанак“, (четири програма, 1.000), трибине организоване у касарни Ратомир Путник (100), кастинга
за манифестацију „Србија у ритму Европе“ (100), дечије представе у ОШ „Момчило Настасијевић“ (100) и
састанка удружења „Коло српских сестара“ (30). Ове програме посетило је 3.330 посетилаца.
Табеларни приказ реализованих програма и броја посетилаца
ПРОГРАМИ
јануар 2017. године

Наступи/поставке

Посета

Представе / извођење

/

/

Изложбе

3

750

Концерти

3

340

Филмови (филмске вечери) / пројекције

3

110

Манифестације

/

/

Књижевне вечери и трибине

/

/

Разно

3

515

УКУПНО
ОСТАЛО - УСЛУГЕ
Разно услуге

12

1715

Наступи/поставке

Посета

9

3330

Програми које је Културни центар организовао - медијски су пропраћени. О активностима Установе
извештавали су недељници: „Таковске новине“ и „Чачански глас“, електронски медији: ТВ „Телемарк“, и ТВ
„Галаксија“. , као и портали: „Глас западне Србије“, „Преслидер“, ГМ инфо“ и други. Током јануара
успостављена је сарадња са порталом „Мораваинфо“.
Програмске активности редовно су објављиване и на сајту Културног центра и ФБ страници Установе.
Табеларни приказ заступљености у медијима
Заступљеност у медијима

јануар 2017. година

Локални недељници („Таковске новине“, Чачански глас)

12

Локалне радио и ТВ станице (ТВ Телемарк)

12

Регионалне РТВ станице (Галакција, Канал 9, РТК, АРТ, НТВ)

12

Национални листови (Вечерње, Политика, Блиц, Правда....)

/

Националне РТВ станице (РТС, ПИНК, ПРВА, Б92, (РАДИО))

/

Агенције БЕТА, ТАНЈУГ

/

Стручни часописи (Арт магазин, филмски...)

/

Портали (ГМ инфо, Објективно 1, Показивач, Мораваинфо, Преслидер...)

12

Веб страница КЦ

8

Фејсбук

15

Фебруар 2017. године
Културни центар Горњи Милановац током фебруара је организовао 17 програма, међу којима су и репризне
пројекције филмова и четвородневна радионица анимације. Ове програме је видело 1.984 посетилацa.
Реализованo je: две представе (STAND UP - „О незапосленима све најбоље“ (100) и „Доктор Шустер“ - (180,
Рудник)), три изложбе („Слике Горана Ракића“ (200), „Слике, цртежи и видео секвенце Славице МИјовић“
(200) и „Промоција Продајног фонда“ (150) ), један концерт („Харфа“ - концерт студената ФМУ, одсек харфа
(100)) и две књижевне вечери („На скијама до Антарктика“, Драган Јововић (100) и „Кроз прстохват цимета“,
аутор Александра Михаиловић (30)). Током фебруара, Културни центар је организовао и пројекције филмова
(„У сусрет Краткој форми 1“ (25), „У сусрет Краткој форми 2“ (25), „Италијан“ (10), „Острво“ (15),
Филмски програм за децу (20) и „Маша и медвед“ - четири пројекције (279). Од осталих програма
реализовани су: Четвородневна радионица анимираног филма (4*25), Презентација дечијих радионица
Културног центра (400) и „Прича“..
Програми су реализовани у Горњем Милановцу (Модерна галерија, Ликовни салон, Гимназија „Таковски
устанак“, ПУ „Сунце“, Свечана сала Општине и основним школама: „Краљ Александар Први“, „Момчило
Настасијевић“, „Десанка Максимовић“ и „Свети Сава“) и Руднику.
Пружањем стручне и техничке помоћи, Културни центар је учествовао и у реализацији: програма Црвеног
крста (Акција добровољног давања крви (100) и Показне вежбе – Рад штаба за ванредне ситуације (50)) и
Рудника олова и цинка, Рудник (Презентација друштвено одговорних компанија (50)) . Ове програме посетило
је 200 посетилаца.
Табеларни приказ реализованих програма и броја посетилаца
ПРОГРАМИ
фебруар 2017. године

Наступи/поставке

Посета

Представе / извођење

2

280

Изложбе

3

550

Концерти

1

100

6 (9)

374

Манифестације

/

/

Књижевне вечери и трибине

2

130

Разно

3

550

УКУПНО

17

1984

Наступи/поставке

Посета

2

200

Филмови (филмске вечери) / пројекције

ОСТАЛО - УСЛУГЕ
Разно услуге

Програми које је Културни центар организовао - медијски су пропраћени. О активностима Установе
извештавали су недељници: „Таковске новине“ и „Чачански глас“, електронски медији: ТВ „Телемарк“, и ТВ
„Галаксија“. , као и портали: „Глас западне Србије“, „Преслидер“, ГМ инфо“, Мораваинфо и други.
Програмске активности редовно су објављиване и на сајту Културног центра и ФБ страници Установе.
Табеларни приказ заступљености у медијима
Заступљеност у медијима

фебруар 2017. година

Локални недељници („Таковске новине“, Чачански глас)

8

Локалне радио и ТВ станице (ТВ Телемарк)

8

Регионалне РТВ станице (Галакција, Канал 9, РТК, АРТ, НТВ)

8

Национални листови (Вечерње, Политика, Блиц, Правда....)

/

Националне РТВ станице (РТС, ПИНК, ПРВА, Б92, (РАДИО))

/

Агенције БЕТА, ТАНЈУГ

/

Стручни часописи (Арт магазин, филмски...)

/

Портали (ГМ инфо, Објективно 1, Показивач, Мораваинфо, Преслидер...)

8

Веб страница КЦ

8

Фејсбук

17

Март 2017. године
Културни центар Горњи Милановац у марту је организовао 18 програма, међу којима су и репризне пројекције
филмова. Ове програме испратио је 2.101 посетилац.
Реализованo je: четири изложбе („Цртежи Марион Дедић“ (100), „Збирка Бијенала у Новом Пазару“ (530),
„Рециклажа за уметност“, аутор: Слободанка Марјановић, (100) и „Страдање“, аутор: Марко Стајић, (150)),
један концерт („Дувачи“ - концерт студената ФМУ, Катедра за дувачке инструменте (80)) и две књижевне
вечери („Понешто - поштено“, Зоран Симовић (15) и „Ах, та љубав?!“, аутор Радош Марковић (70)).
Приказано је седам филмова и то: („Торба пуна сећања“ (француска ратна драма, три пројекције - 68),
„Дежурна служба“ (ФФК - 15), „Нисам ђубре“ (ФФК - 20), „Центар циклона“ (ФФК - 15), „Бели витезови“ (ФФК –
15), „На млечном путу“ (домаћи филм, четири пројекције - 256) и „Ускршњи зека“ (анимирани филм, три
пројекције – 157). Од осталих програма (4) реализовани су: Дани франкофоније (Гимназија (200) и ОШ
„Свети Сава (200)), Општинско такмичење рецитатора (100) и „Прича о оџачару“ (50).
Програми су реализовани у Горњем Милановцу (Модерна галерија, Ликовни салон, Гимназија „Таковски
устанак“, хали „Бреза“ и основне школе „Краљ Александар“ и „Свети Сава“), Руднику и Новом Пазару.
Пружањем стручне и техничке помоћи, Културни центар је учествовао и у реализацији: програма које су
организовали: Удружење грађана за развој пољопривреде („Предавање о зеолиту“ - 70), МЗ Прањани
(Отварање Дома културе у Прањанима), КУД „Шумадија (концерт у хали „Бреза“ - 500), ОШ „Краљ Александар
Први“ (посета министра просвете поводом адаптације школе) и Библиотека „Браћа Настасијевић“ - 50. Ове
програме посетило је 1.120 посетилаца.
Табеларни приказ реализованих програма и броја посетилаца
ПРОГРАМИ
март 2017. године

Наступи/поставке

Посета

Представе / извођење

/

/

Изложбе

4

850

Концерти

1

80

7 (14)

546

Манифестације

/

/

Књижевне вечери и трибине

2

85

Разно

4

540

18 (25)

2101

Наступи/поставке

Посета

5

1120

Филмови (филмске вечери) / пројекције

УКУПНО
ОСТАЛО - УСЛУГЕ
Разно услуге

Програми које је Културни центар организовао - медијски су пропраћени. О активностима Установе
извештавали су недељници: „Таковске новине“ и „Чачански глас“, електронски медији: ТВ „Телемарк“, и ТВ
„Галаксија“. , као и портали: „Глас западне Србије“, „Преслидер“, ГМ инфо“, Мораваинфо и други.
Програмске активности редовно су објављиване и на сајту Културног центра и ФБ страници Установе.

Табеларни приказ заступљености у медијима
Заступљеност у медијима

март 2017. година

Локални недељници („Таковске новине“, Чачански глас)

9

Локалне радио и ТВ станице (ТВ Телемарк)

9

Регионалне РТВ станице (Галакција, Канал 9, РТК, АРТ, НТВ)

9

Национални листови (Вечерње, Политика, Блиц, Правда....)

/

Националне РТВ станице (РТС, ПИНК, ПРВА, Б92, (РАДИО))

/

Агенције БЕТА, ТАНЈУГ

/

Стручни часописи (Арт магазин, филмски...)

/

Портали (ГМ инфо, Објективно 1, Показивач, Мораваинфо, Преслидер...)

9

Веб страница КЦ

9

Фејсбук

18

Извештај о реализацији изложбе Збирке Бијенала у Новом Пазару
Културни центар Горњи Милановац и Музеј "Рас" представили су 23. марта у Галерији Градског музеја у
Новом Пазару изложбу одабраних радова из Збирке Међународног бијенала уметности минијатуре.
Поставку је чинило више од 100 минијатура која потписују аутори са готово свих меридијана света.
Изложба у Новом Пазару била је прилика да се, у години између два Бијенала, широј јавности југо – западног
дела Србије донекле наговести изузетна вредност Збирке која данас броји више од 1200 уметничких дела
малог формата.
За ову својеврсну промоцију Бијенала, као јединствене манифестације у свету, али и промоцију Горњег
Милановца и читавог рудничко – таковског краја, одабрани су радови, домаћих и страних уметника, који
представљају вредан део Збирке.
Највреднији део поставке свакако су били одабрани радови награђених аутора са предходних тринаест
Бијенала, почев од главне гран-при награде, преко првих награда у свим областима ликовног, примењеног и
уопште визуелног стваралаштва, до специјалних награда по одлуци стручног жирија
У периоду од 23. јануара до 10 априла 2017. године све водеће медијске куће тог дела Србије извештавале о
овој изложби.
Такође су извештавале и: регионалне и локалне новине („Чачанаски глас“ – Чачак, „Таковске новине“ Горњи Милановац,)..
Вести, прилози или емисије емитовалн су: ТВ „Галаксија 32“-Чачак, и ТВ „Телемарк“- Чачак
Збирка Бијенала у Новом Пазару - PressLider.rs
www.presslider.rs/zbirka-bijenala-u-novom-pazaru
23.03.2017. - Културни центар Горњи Милановац и Музеј "Рас" представиће, почевши од данас, 23. марта, у
Галерији Градског музеја у Новом Пазару изложбу …
Туристицка организација Нови Пазар
tonp.rs/
НОВИ ПАЗАР У ЦЕНТРУ ПАЖЊЕ НА ОВОГОДИШЊЕМ САЈМУ ТУРИЗМА У БЕОГРАДУ ... Туристичка
организација Нови Пазар је учествовала на ИИ Туристичкм форуму … ЗБИРКА МЕЂУНАРОДНОГ БИЈЕНАЛА
УМЕТНОСТИ МИНИЈАТУРЕ ...
РТВ Нови Пазар | Facebook
https://sv-se.facebook.com/rtvnp
Добродошли на званичну ФБ страницу РТВ Нови Пазар. ... У новопазарском музеју отворена је изложба
радова збирке Међународног бијенала умјетности .
Музеј Рас - Home | Facebook
https://www.facebook.com › Places › Novi Pazar › Museum
Музеј је смештен у самом центру Новог Пазара,... ... У Музеју "Рас" је 23. марта отворена изложба одабраних
радова из збирке међународног Бијенала …

ЗБИРКА БИЈЕНАЛА У НОВОМ ПАЗАРУ
Културни центар Горњи Милановац и Музеј "Рас" представиће у четвртак, 23. марта у Галерији Градског
музеја у Новом Пазару изложбу одабраних радова из Збирке Међународног бијенала уметности минијатуре.

Поставку ће чинити више од 100 минијатура која потписују аутори са готово свих меридијана света.
- Изложба у Новом Пазару прилика је да се, у години између два Бијенала, широј јавности југо – западног
дела Србије донекле наговести изузетна вредност Збирке која данас броји више од 1200 уметничких дела
малог формата.
За ову својеврсну промоцију Бијенала, као јединствене манифестације у свету, али и промоцију Горњег
Милановца и читавог рудничко – таковског краја, одабрани су радови, домаћих и страних уметника, који
представљају вредан део Збирке, истиче Драган Арсић, директор Културног центра.
Највреднији део поставке свакако ће бити одабрани радови награђених аутора са предходних тринаест
Бијенала, почев од главне гран-при награде, преко првих награда у свим областима ликовног, примењеног и
уопште визуелног стваралаштва, до специјалних награда по одлуци стручног жирија.
- Одабрана уметничка дела биће најбољи репрезент Бијенала, познате, признате и престижне светске
манифестације која ће наредне, 2018. године по 14. пут бити реализована у Горњем Милановцу, каже Радош
Гачић, уредник ликовног програма Културног центра.
Поставка у Новом Пазару биће изложена до половине априла, а посетиоци ће осим одабраних радова из
Збирке, моћи да погледају и део ретроспективне документарне поставку са првих тринаест изложби Бијенала.

Април

Мај

Јун

УКУПНО

Локални недељници („Таковске новине“)

Заступљеност у медијима

15

29

15

59

Локалне радио и ТВ станице (ТВ Телемарк)

15

29

10

54

Регионалне РТВ станице (Галакција, Канал 9, РТК, АРТ, НТВ)

15

29

10

54

Национални листови (Вечерње, Политика, Блиц, Правда....)

2

/

/

2

Националне РТВ станице (РТС, ПИНК, ПРВА, Б92, (РАДИО))

2

/

/

2

Агенције БЕТА, ТАНЈУГ

2

/

/

2

Стручни часописи (Арт магазин, филмски...)

/

/

/

/

Преслидер Мораваинфо, Регионалне вести

15

13

15

43

Веб страница КЦ

15

13

5

33

Фејсбук

37

29

15

78

Извештај за 3. квартал (1. јул – 30. септембар 2017. године)
Културни центар Горњи Милановац од 1. јула до 30. септембра 2017. године организовао је самостално или у
сарадњи са другим институцијама културе 98 програма, односно 118 рачунајући и репризне пројекције
филмова.
Реализовано је: 2 представе, 8 изложби, 8 концерата, 10 манифестација и 5 књижевних вечери. Приказан
је 31 играни и документарни филм (51 пројекција), а у оквиру Кратке форме 246 микро, мини и краткох
филмова, као и филмова које потписују деца и омладина (13 пројекција). Осталих програма реализовано 21.
Програме је видело 17.376 посетилаца.
Табеларни приказ програма и посетилаца у периоду јул - септембар 2017. године
ПРОГРАМИ
3. квартал 2017.

Јул

Посета

Августј

Посета

Септем.

Посета

УКУПНО

ПОСЕТА

Представе

/

/

2

300

/

/

2

300

Изложбе

4

1150

1

200

3

1850

8

3200

Концерти

2

250

2

550

4

800

8

1600

Филмске вечери (пројекције)

7 (13)

670

12 (17)

568

12 (21)

1350

31 (51)

2588

Кратка форма 4 (пројекције)

/

/

/

/

13

3000

13

3000

Манифестације

4

2308

5

2230

1

340

10

4878

Књижевне вечери и триб.

2

100

3

250

/

/

5

350

Разно

11

750

3

230

7

480

21

1460

УКУПНО
ОСТАЛО - УСЛУГЕ
Разно услуге

30 (36)

5228

28 (33)

4328

40 (49)

7820

98 (118)

17376

Наступи

Посета

Наступи

Посета

Наступи

Посета

Укупно

Посета

3

550

2

600

7

1300

12

2450

Графички приказ реализованих програма

50
40
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20
10

Септембар

0
Концерти
Представе

Разно

Јул
Август
Септембар
Укупно

Јул

Манифестације

Представе
Концерти
Манифестације
Разно

Изложбе
Филмске вечери
Књижевне вечери, трибине

Програми су реализовани у Горњем Милановцу (Модерна галерија, Гимназија „Таковски устанак“, Велика сала
Културног центра (Дом културе), Норвешка кућа, Плато испред „Старог суда“ и ОШ „Момчило Настасијевић“,
ОШ „ Краљ Алњксандар Први“, ОШ „Свети Сава“, ОШ „Десанка Максимовић“, Трг кнеза Михаила, Стадион
„Таково“), Руднику, Шилопају, Савинцу, Нишу и Хелгеленду (Норвешка)
Графички приказ броја посетилаца
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3000
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Септембар

0
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Разно
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Манифестације

Уз своје редовне програме (ликовни, сценски, музички, књижевни, драмски, дечји, филмски...), Културни
центар је, уступањем озвучења и простора, израдом пропагандног материјала и пружањем стручне и
техничке помоћи, помогао реализацију тридесетједног програма које су организовали: образовне институције,
установе у области културе, удружења грађана, невладине организације и предузећа. Ове програме видело је
2.450 посетилаца.
Заступљеност у медијима:
Програми које је Културни центар организовао - медијски су пропраћени.
О активностима Установе су извештавали: регионалне и локалне новине („Чачанаски глас“ – Чачак,
„Таковске новине“ - Горњи Милановац,) Медијске агенције („Танјуг”) и Специјализовани часописи: („Арт
магазин“). Вести, прилози или емисије емитовале су: (Националне телевизије: - „РТС“, РТВ, Регионалне и
локалне телевизије - : „Галаксија 32“-Чачак, „Телемарк“- Чачак, и радио станице - „Београд - Први и Други
програм“, „Радио С“ и други
Текстове о Краткој форми“, преузети од Гласа западне Србије, „Танјуга“ и „Бете“ објављени су на бројним вебстраницама.
Табеларни приказ заступљености у медијима јул – септембар 2017
Заступљеност у медијима

Јул

Август

Септембар

УКУПНО

Локални недељници („Таковске новине“)

10

8

8

26

Локалне радио и ТВ станице (ТВ Телемарк)

10

8

8

26

Регионалне РТВ станице (Галакција, Канал 9, РТК, АРТ, НТВ)

10

8

8

26

Национални листови (Вечерње, Политика, Блиц, Правда....)

1

/

3

4

Националне РТВ станице (РТС, ПИНК, ПРВА, Б92, (РАДИО))

/

/

/

/

Агенције БЕТА, ТАНЈУГ

1

/

1

1

Стручни часописи (Арт магазин, филмски...)

/

/

1

1

Преслидер Мораваинфо, Регионалне вести

10

8

8

26

Веб страница КЦ

10

8

8

26

Фејсбук

15

20

20

55

Јул 2017. године
Културни центар Горњи Милановац током јула 2017. године самостално или у сарадњи са другим
институцијама је организовао 30 програма, које је видело 5.428 посетилаца.
Реализовано је: четири изложбе (“Минијатурно бијенале на АРТ фестивалу у Норвешкој“ - 300, Ликовна
колонија „Мина Вукоманвић Караџић“ 22 и 23 сазив - 400, „Ла будно око / ЈИН – ЈАНГ Биљана Јевтић - 150, и
„60 година уметничког стваралашта“ Илија Драшовић - 300), два концерата (КУД „Видовдан“ - 100 (Рудник) и
„Дуо Понте“ (Аља Петриц – вокал и Дамјан Станишић – гитара) – 150), четири манифестације (Ликовна
колонија М.В, Караџић – 8, „Шилопајска панорама 3“ - 1500, Шеста ревија независног ОФ филма (Мутањ) –
500 и Савиначки дани - 300) и две књижевне вечери („Понешто - поштено“ - 70 и „Понешто - поштено“ - 30 ).

Током јула приказано је и седам филмова (13 пројекција). Приказани су филмови: „Лудило девојачке
вечери“ (2 пројекције) -72, „Спајдермен – повратак кући “ (2) – 181, „Валеријан“(2) - 75, „Грозан ја 3“ (1) – 124,
„Денкерк“ (2) - 111, „Планета мајмуна – почетак“ (1) – 6, „Планета мајмуна – револуција“ (3) – 101.
У оквиру реализације ликовне колоније „Мина Вукомановић Караџић“ (Представљањем изложбе радова
учесника 22. и 23. сазива започе рад овогодишње манифестације на Савинцу. Учешће у раду 24. Колоније
узеће уметници: Горан Стојчетовић (Београд), Бисенија Терешченко (Београд), Јасна Опавски Мраовић
(Београд), Анђела Милошевић (Винча, Београд), Владимир Темков (Кавадарци, Македонија), Весна Цветић
(Горњи Милановац), Јесенка Јаснигер Радовановић (Београд) и Миљана Драшковић (Ужице)) Културни
центар је организовао четири културно уметничка програма (80) („Мина Вукомановић из Срезојеваца –
Прича о Мини“ - 20, „Књижевно вече КД „Запис““ - 20, „Књижевно вече КК „Момчило Настасијевић““ - 20 и
Вече са ПГ „Шумадија“ - 20. За учеснике Колоније Културни центар је организовао обилазак културно историјских знаменитости рудничко таковског краја.(70). Излети (четири) су организовани у: Цркву
брвнару у Такову - 10, Музеј 2. српског устанка (Таково) - 10, Равну гору (уз обилазак Коштунића и Прањана) 10, Стару чаршију (Брусница) - 10, Манастир Вујан (Прислоница) - 10, Манастир Враћевшница (Враћевшница)
- 10 и Милошев конак (Горња Црнућа) - 10.
Осталих програма било је три (600 посетилаца).
Током јула (8 – 15. јул), Уредништво дечјег програма Културног центра је одабране радове са 6. Минијатурног
бијенала, представило на Арт фестивалу, међународној ликовној манифестацији која се сваке године
приређује у бласти Хелгеланд у Норвешкој.
Арт фестивал је призната светска ликовна манифестација специфична по томе што “поседује” једну од
најдужих галерија на свету. (Како истиче Стиг Ове Сивертсен, селектор и директор фестивала читава главна
улица старог дела града Мушјена, са свим продавницама, ковачким радионицама, занатским радњама и
приватним становима, током трајања фестивала је галерија чији је излагачки простор дужи од два
километра).
Дечју ликовну манефестацију “Минијатурни бијенале” на Арт фестивалу у Норвешкој представљала је
Валентина Нађ, уредник дечјег програма Културног центра.
Излагачки програм Арт феста, поред одабраних радова са Минијатурног бијенала чинила си и дела
скандинавских аутора.
Упоредо са реализацијом својих програма Културни центар је пружањем стручне и техничке помоћи
учествовао и у реализацији три програма, које су организовали: Општина Горњи Милановац (Додела награда
БЕЛИ ЛАБУД - 300), АК Таково (Такмичење атлетичара - 100) и МЗ Рудник. (Слава Рудника - 150) Програме
видело је 550 посетилаца.
Програми су организовани у Горњем Милановцу (Дом културе, Тргу кнеза Михаила, Модерној галерији,
Стадиону „Таково“), Руднику, Шилопају, Савинцу и Хелгеленду (Норвешка).
Табеларни приказ реализованих програма и броја посетилаца
ПРОГРАМИ
јул 2017. године

Наступи/поставке

Посета

Представе / извођење

/

/

Изложбе

4

1150

Концерти

2

250

Филмови (филмске вечери) / пројекције

7 (13)

670

Манифестације

4

2308

Књижевне вечери и трибине

2

100

Разно (програми за учеснике Колоније, излети, остало)

11

750

УКУПНО

30

5228

Наступи/поставке

Посета

3

550

ОСТАЛО - УСЛУГЕ
Разно услуге

Програми које је Културни центар организовао - медијски су пропраћени. О активностима Установе
извештавао је недељник: „Таковске новине“, као и електронски медији: ТВ „Телемарк“, и ТВ „Галаксија“.
Информације је објављивио и портал: ГМ инфо.
Програмске активности редовно су објављиване и на сајту Културног центра и ФБ страници Установе.

Табеларни приказ заступљености у медијима
Заступљеност у медијима

Јул 2017. година

Локални недељници („Таковске новине“, Чачански глас)

10

Локалне радио и ТВ станице (ТВ Телемарк)

10

Регионалне РТВ станице (Галакција, Канал 9, РТК, АРТ, НТВ)

10

Национални листови (Вечерње, Политика, Блиц, Правда....)

1

Националне РТВ станице (РТС, ПИНК, ПРВА, Б92, (РАДИО))

/

Агенције БЕТА, ТАНЈУГ

1

Стручни часописи (Арт магазин, филмски...)

/

ГМ ИНФО

10

Веб страница КЦ

10

Фејсбук

15

Извештај о реализацији медијске кампање 24. сазива ликовне колоније ''Мина Вукомановић Караџић''Савинац
У периоду од 12.-20. јула 2017. године Културни центар је реализовао 24. ликовну колонију. По устаљеној
динамици најпре је организована изложба учесника претходна два сазива Колоније којом уобичајено
започиње рад наредног сазива.
Изложба је представљена у Модерној галерији. Поставку је чинило тридесетак радова које потписују
уметници: Лела Томашевић (Чачак), Маја Црногорац (Милићи, Братунац, Република Српска), Миодраг и
Мирјана Анђелковић (Ниш), Александар Јовановић Бириљ (Београд), Изабела Митић (Горњи Милановац),
Видан Папић (Крагујевац), Владимир Митровић (Сирогојно), Мирјана Милић (Београд), Пеђа Ракићевић
(Крагујевац), Садко Хаџихасановић (Торонто, Канада), Горан Ракић (Крагујевац), Весна и Раде Кнежевић
(Београд) и Вера Станарчевић (Београд). Поставку је видело око 400 посетилаца
Представљањем изложбе започећео рад овогодишње манифестације на Савинцу. Учешће у раду 24.
Колоније узеће уметници: Горан Стојчетовић (Београд), Бисенија Терешченко (Београд), Јасна Опавски
Мраовић (Београд), Анђела Милошевић (Винча, Београд), Владимир Темков (Кавадарци, Македонија), Весна
Цветић (Горњи Милановац), Јесенка Јаснигер Радовановић (Београд) и Миљана Драшковић (Ужице).
На основу предвиђеног плана рада уметници су боравили на Савинцу у периоду од 12.- 20. јула, остварен је
комплетан програм рада са свим планираним обиласцима, излетима и пратећим програмима (књижевне
вечери, ...).
Радови настали у Колонији јавности ће бити представљени на почетку рада 25. сазива Ликовне колоније /12.
јула 2018./, а потом ће радови бити разврстани у Збирку и Фонд колоније. Збирка тренутно броји око 350
уметничких дела
Медијска кампања 24. ликовне колоније „Мина Вукомановић Караџић“ је започела маја 2017. године
Информације о припремама за Ликовну колонију благовремено су достављане медијским кућама на
националном, регионалном и локалном нивоу.
У периоду од 12. јула до 1 августа 2017. године све регионалне медијске куће из окружења извештавале су о
Колонији. .
О Ликовној колонији су писале: регионалне и локалне новине („Чачанаски глас“ – Чачак, „Таковске новине“ Горњи Милановац,) Вести, прилози или емисије емитовале су: Регионалне и локалне телевизије - :
„Галаксија 32“-Чачак, „Телемарк“- Чачак.
Ефекти Ликовне колоније: Изложбу 22 и 23.. сазива Ликовне колоније видело је више од 400 посетилаца.
Почела 24. ликовна колонија ,,Мина Вукомановић Караџић" на Савинцу ...
www.regionalnevesti.net/?p=23757
Отварањем изложбе слика са претходне две, у среду је почела 24. ликовна колонија„Мина Вукомановић
Караџић“ на Савинцу код Милановца.
Почела Ликовна колонија "Мина Вукомановић
Ликовна колонија „Мина Вукомановић Караџић“ - ГМИНФО
gminfo.rs/index.php/vesti/.../7195-likovna-kolonija-mina-vukomanovic-karadzic
Ликовна колонија „Мина Вукомановић Караџић“ ... 10 јул 2017 ... Колонија ће трајати до 20. јула, а учешће у
раду потврдило је осам признатих ликовних уметника из …
Ликовна колонија „Мина Вукомановић Караџић“
понедељак, 03 јул 2017 10:30

Изложбом радова учесника 22. и 23. сазива ликовне колоније „Мина Вукомановић Караџић“, Културни центар
Горњи Милановац у среду, 12. јула свечано ће обележити почетак рада Савиначке ликовне манифестације.
Колонија ће трајати до 20. јула, а учешће у раду потврдило је осам признатих ликовних уметника из Србије и
Македоније.
Ликовн колонија на Савинцу покренута је 1994. године поводом
стогодишњице смрти Мине Вукомановић Караџић, познате српске сликарке.
Неговање успомена на Вукову ћерку, једну од првих жена сликара у српском
сликарству и афирмација рудничко - таковског краја, средине богате
прошлости и значајне културно уметничке традиције, основна је идеја
Колоније.
За нешто више од две деценије, око 190 уметника из Србије, Црне Горе,
Републике Српске и иностранства, узело је учешће у њеном раду. Остварено
је више од 350 уметничких дела која чине Фонд ликовне манифестације.
Збика је ове године богатија за 30 нових радова који ће јавности бити
представљени у Модерној галерији, у среду, 12. јула од 19 сати, а које
потписују уметници: Лела Томашевић (Чачак), Маја Црногорац (Милићи,
Братунац, Република Српска), Миодраг и Мирјана Анђелковић (Ниш),
Александар Јовановић Бириљ (Београд), Изабела Митић (Горњи
Милановац), Видан Папић (Крагујевац), Владимир Митровић (Сирогојно),
Мирјана Милић (Београд), Пеђа Ракићевић (Крагујевац), Садко
Хаџихасановић (Торонто, Канада), Горан Ракић (Крагујевац), Весна и Раде
Кнежевић (Београд) и Вера Станарчевић (Београд).
Представљањем изложбе започеће рад овогодишње манифестације на Савинцу. Учешће у раду 24. Колоније
узеће уметници: Горан Стојчетовић (Београд), Бисенија Терешченко (Београд), Јасна Опавски Мраовић
(Београд), Анђела Милошевић (Винча, Београд), Владимир Темков (Кавадарци, Македонија), Весна Цветић
(Горњи Милановац), Јесенка Јаснигер Радовановић (Београд) и Миљана Драшковић (Ужице).
Извештај о реализацији медијске кампање Минијатурни бијенале на Арт фестивалу у Норвешкој
Одабрани радови са 6. Минијатурног бијенала, који су током 2016. године, кроз пројекат “путујућа изложба”
(пројекат подржан од Министарства културе), представљани у десетак градова Србије, од 8. до 15. јула били
су део излагачког програма Арт фестивала, међународне ликовне манифестације која се сваке године
приређује у бласти Хелгеланд у Норвешкој.
Арт фестивал је призната светска ликовна манифестација специфична по томе што “поседује” једну од
најдужих галерија на свету. - читава главна улица старог дела града Мушјена, са свим продавницама,
ковачким радионицама, занатским радњама и приватним становима, током трајања фестивала постаје
галерија чији је излагачки простор дужи од два километра.
Дечју ликовну манефестацију “Минијатурни бијенале” на Арт фестивалу у Норвешкој представљала је
Валентина Нађ, уредник дечјег програма Културног центра.
Излагачки програм Арт феста, поред одабраних радова са Минијатурног бијенала чиниће и уметничка дела
скандинавских аутора који доприносе иновацији и развоју креативности на пољу ликовне уметности, али и
културе уопште.
О наступу на АРТ фестивалу писале: регионалне и локалне новине („Чачанаски глас“ – Чачак, „Таковске
новине“ - Горњи Милановац,) Вести, прилози или емисије емитовале су: Регионалне и локалне телевизије
- : „Галаксија 32“-Чачак, „Телемарк“- Чачак.
Ефекти Ликовне колоније: Изложбу у Норвешкој видело је више од 300 посетилаца.
Минијатурни бијенале искорачио у свет - ГМИНФО

gminfo.rs/index.php/vesti/kultura/7172-minijaturni-bijenale-iskoracio-u-svet
06.07.2017. - Одабрани радови са ВИ Минијатурног бијенала, који су током 2016. године, кроз пројекат
“путујућа изложба” (пројекат подржан од Министарства ...
Хронолошка архива вести - Културни центар Горњи Милановац

www.kcgm.org.rs/index.php?option=com_content&view=category&id...
Минијатурни бијенале искорачио у свет. понедељак, 03 јул 2017 10:27. Одабрани радови са ВИ Минијатурни
бијенале искорачио у свет
понедељак, 03 јул 2017 10:27
Одабрани радови са ВИ Минијатурног бијенала, који су током 2016. године, кроз пројекат “путујућа изложба”
(пројекат подржан од Министарства културе), представљани у десетак градова Србије, од 8. до 15. јула биће
део излагачког програма Арт фестивала, међународне ликовне манифестације која се сваке године приређује
у бласти Хелгеланд у Норвешкој.

Арт фестивал је призната светска ликовна манифестација специфична по томе што “поседује” једну од
најдужих галерија на свету. Како истиче Стиг Ове Сивертсен, селектор и директор фестивала читава главна
улица старог дела града Мушјена, са свим продавницама, ковачким радионицама, занатским радњама и
приватним становима, током трајања фестивала постаје галерија чији је излагачки простор дужи од два
километра.
Дечју ликовну манефестацију “Минијатурни бијенале” на Арт фестивалу у Норвешкој представиће Валентина
Нађ, уредник дечјег програма Културног центра.
Ово је велики успех за све нас: за децу уметнике, Културни центар и Горњи Милановац, каже Валентина Нађ
и додаје да је Међународна изложба у Мушјену круна дванаестогодишњег постојања “малог бијенала”.
- Минијатурни бијенале свој пут је започео 2005. године, као пратећа манифестација ВИИИ Међународног
бијенала уметности минијатуре. Почело се од идеје. Са пуно ентузијазма и храбрости. Сви који су мање или
више учествовали у креирању ове манифестације, део су приче о Минијатурном бијеналу. Свако је на свој
начин помагао. Било да су то бивши или садашњи ствараоци, њихови професори, ликовни педагози, културни
посленици, привреда Горњег Милановца или посетиоци изложбе, који су својим саветима доприносили да
будемо бољи. До сада смо заједничким снагама представили шест изложби, на којима је учешће узело више
хиљада малишана школског узраста не само из Горњег Милановца, већ и из уметничких школа из Чачка,
Шапца, Ниша, Ужица, Краљева и других градова Србије. Свој допринос бијеналу су дали и уметница Ане
Брит Равна као и полазници ликовне радионице Културне школе у Мушјену (2010. године) Настојећи да нашу
идеју о дечјем бијеналу проширимо 2014. и 2016. године реализовали смо пројекат "Минијатурни бијенале путујућа изложба" који је подржало Министарство културе Србије. Пројекат је настао из потребе да се
манифестација развија и шири, да се у оквиру једне идеје окупе и други градови Србије, као и братски
градови из Словеније, Македоније, Грчке ...
Данас... припремамо поставку за Арт фестивал. На добром смо путу да након изложбе у Норвешкој
Минијатурни бијенале добије и међународно “признање”, и да у догледно време постане манифестација која
ће попут "великог" бијенала промовисати радове уметника са свих меридијана, закључује Валентина Нађ.
Излагачки програм Арт феста, поред одабраних радова са Минијатурног бијенала чиниће и уметничка дела
скандинавских аутора који доприносе иновацији и развоју креативности на пољу ликовне уметности, али и
културе уопште.
Август 2017. године
Културни центар Горњи Милановац током августа 2017. године самостално или у сарадњи са другим
институцијама је организовао 27 програма, које је видело 4.328 посетилаца.
Реализовано је: две представе („Завет и обећање“, музичко сценски приказ Љиљане Браловић -150, Рудник
и дечја представа „Приручник за заљубљивање“, Александре Цуцић и Османа Ахмеда – 150), једна изложба
(“У част рудара“ (Компанија РОЦ – Рудник) - 200), два концерата ( Камерни хор „Меггидо“ из Израела – 250 и
ВИС „Врљике“ - 300) , пет манифестација („Таково пева“ - 400, Илиндански дани у Каменици – 200, Колонија
у част Рудара на Руднику (РОЦ – Рудник) – 10 и „Вече под грмом, Таково – 1.500, колонија „Галетово сокаче“ 120) и три књижевне вечери („Понешто - поштено“ Зорана Симовића – 50, „Преображење код Чесме“
(Запис) - 100 и промоција књиге „Косово, вера, помирење“ у Нишу на филмском фестивалу – 100). Током
августа приказано је и 12 филмова (17 пројекција). Приказани су филмови: „Било једном у Венецији“ (2
пројекције) - 32, „Е моји “ (3) – 78, „Амитвил - Буђење“(2) - 44, „Откачене труднице“ (2) – 84, „Ослобођење
Скопља“ (1) - 10, „Зона Замфирова“ (1) – 45, „ЗГ 80“ (1) – 15, „Игла испод прага“ (1) – 30, „Бисер Бојане“ (1) –
78, „Устав Републике Хрватске“ (1) – 91, „Санта Марија дела салуте“ (1) – 48 и „Бери Сил - Амерички
оригинал“ (1) -13. Од осталих програма (3) Културни центар је реализовао „Ин Гогов августовски забавник“
(30) и и два пута је пуштао музику са разгласа (200)
Током августа започео је упис нових полазника у радионице Културног центра, а у сарадњи са образовним
центром „Академија“ - Чачак расписани су конкурси за: течајеве страних језика (енглески, немачки и
италијански), вођење пословних књига, рачунара и преквалификације, доквалификације и стручна
усавршавања. Представници Културног центра 24 и 25. августа на позив организатора, гостовали су на 52.
фестивалу глумачких остварења домаћег играног филма у Нишу (1.000).
Упоредо са реализацијом својих програма Културни центар је пружањем стручне и техничке помоћи
учествовао и у реализацији два програма: Илиндански дани у Прањанима (200), презентација производа ВР
ГРУПЕ (400). Ове програме организовали: МЗ Прањани, ОШ „Иво Андрић“ и ВР Група.
Табеларни приказ реализованих програма и броја посетилаца
ПРОГРАМИ
август 2017. године

Наступи/поставке

Посета

Представе / извођење

2

300

Изложбе

1

200

Концерти

2

550

Филмови (филмске вечери) / пројекције

12 (17)

568

Манифестације

5

2230

Књижевне вечери и трибине

3

250

Разно (програми за учеснике Колоније, излети, остало)

3

230

УКУПНО

28

4328

Наступи/поставке

Посета

2

600

ОСТАЛО - УСЛУГЕ
Разно услуге

Програми су организовани у Горњем Милановцу (Дом културе, Тргу кнеза Михаила, Модерној галерији,
Стадиону „Таково“), Руднику, Шилопају, Савинцу и Хелгеленду (Норвешка)
Програми које је Културни центар организовао - медијски су пропраћени. О активностима Установе
извештавао је недељник: „Таковске новине“, као и електронски медији: ТВ „Телемарк“, и ТВ „Галаксија“.
Информације је објављивио и портал: ГМ инфо, Лидерпрес и Мораваинфо.
Програмске активности редовно су објављиване и на сајту Културног центра и ФБ страници Установе.
Табеларни приказ заступљености у медијима
Заступљеност у медијима

Август 2017. година

Локални недељници („Таковске новине“, Чачански глас)

8

Локалне радио и ТВ станице (ТВ Телемарк)

8

Регионалне РТВ станице (Галакција, Канал 9, РТК, АРТ, НТВ)

8

Национални листови (Вечерње, Политика, Блиц, Правда....)

/

Националне РТВ станице (РТС, ПИНК, ПРВА, Б92, (РАДИО))

/

Агенције БЕТА, ТАНЈУГ

/

Стручни часописи (Арт магазин, филмски...)

/

ГМ ИНФО

8

Веб страница КЦ

8

Фејсбук

20

Извештај о реализацији медијске кампање 13 манифестације „Вече под грмом“
Културни центар Горњи Милановац 9. августа 2017. године у Такову, на платоу испред Таковског грма, места
где је 1815. године кнез Милош Обреновић подигао Други српски устанак организовао је 13. по реду Смотру
народног стваралаштва "Вече под грмом".
Манифестација је, традиционално, приређена на Пантелијевдан, а на 12. смотри наступила су културноуметничка друштва "Шумадија" и "Брђани", као и изворне певачке групе "Црнућанка" и "Видовдан".
Манифрестација је реализована под покровитељством општине Горњи Милановац. Реализацију програма
помогли су МЗ Таково, Туристичка организација општине, Црвени крстом и Гарнизон Горњи Милановац.
О манифестацији „Вече под грмом“ су писале: регионалне и локалне новине („Чачанаски глас“ – Чачак,
„Таковске новине“ - Горњи Милановац,) Вести, прилози или емисије емитовале су: Регионалне и локалне
телевизије - : „Галаксија 32“-Чачак, „Телемарк“- Чачак.
Ефекти манифестације: Више од 1.500 посетилаца.
Вече под грмом - ГМИНФО
www.gminfo.rs/index.php/vesti/kultura/7469-vece-pod-grmom
09.08.2017. - Смотра народног стваралаштва "Вече под грмом", 13. по реду, биће организована данас у
Такову, на платоу испред Таковског грма, места ...
Вече под грмом - ГМИНФО
www.gminfo.rs/index.php/vesti/drustvo/3619-vece-pod-grmom
08.08.2017. - Сутра ће у Такову у организацији Општине Горњи Милановац, Културног центра, Туристичке
организације општине, Црвеног крста, као и Гарнизона ...
Вече под грмом - Туристичка организација општине Горњи Милановац
www.togm.org.rs/manifestacije/veče-pod-grmom
Вече под грмом, 9. август. Културна манифестација. Организатор: Културни центар Горњи Милановац.
Контакт: 032 711 118. ТООГМ ВЕСТИ. Сазнајте све нове
Смотра народног стваралаштва ВЕЧЕ ПОД ГРМОМ
www.manifestacije.com/manifestacije_detaljnije.php?ID=17679
Смотра народног стваралаштва ВЕЧЕ ПОД ГРМОМ се традиционално организује на платоу испред Таковског
грма, места где је 1815. године кнез Милош ...

Календар догађања - Општина Горњи Милановац - Званична интернет ...
www.gornjimilanovac.rs/lat/kalendar.html
Ликовна колонија Мина Вукомановић Караџић, 12-20. јул. Савиначки дани, јул. Илиндански дани, 02.
август.Вече под грмом, 09. август. Штрапаријада, 09. август.
У Такову одржана традиционална... - Туристичка организација општине ...
https://sr-rs.facebook.com/toogm/.../ms.c.eJw9z8kNRDEIA9CORoaw9t~;...;f~...
У Такову одржана традиционална #манифестација "Вече под грмом".
Вече под грмом 2017
гминфо
Смотра народног стваралаштва "Вече под грмом", 13. по реду, биће организована 9. августа у Такову, на
платоу испред Таковског грма, места где је 1815. године кнез Милош Обреновић подигао Други српски
устанак, најављено је из горњомилановачког Културног центра.

Манифестација се, традиционално, организује на Пантелијевдан, 9. августа (20:00 сати), а на 13. смотри
наступиће културно-уметничка друштва "Шумадија" и "Брђани" и изворне певачке групе "Црнућанка" и
"Видовдан".
Под покровитељством општине Горњи Милановац "Вече под грмом" организује Културни центар у сарадњи са
месном заједницом Таково, Туристичком организацијом општине, Црвеним крстом и Гарнизоном Горњи
Милановац.
Почетак концерта је у 20 сати.
Септембар 2017. године
Културни центар Горњи Милановац у септембру 2017. године самостално или у сарадњи са другим
институцијама је организовао 40 програма од којих је један Кратка форма – вишедневна међународна
филмска манифестација. Ове програме је видело 7.820 посетилаца.
Реализовано је: три изложбе (“Соба са погледом – Перица Донков“ -350, Слике Оливере Дамљановић – 500,
Фотографије студената ФДУ – Београд – 1.000), три концерата ( Вече барокне музике – 50, концерт у част 30
година Норвешке куће - 100 и Le Tour De Sax – 300) и једна манифестација („Кратка форма“ - међународни
фестивал кратког филма (отварање и јавна жирирања – 340)). Током септембра приказано је и 10 играних
(19 пројекција) и два документарна филма (2 пројекције), а у оквиру Кратке форме 246 микро, мини и
краткох филмова, као и филмова које потписују деца и омладина (13 пројекција – 3.000 посетилаца).
Рачунајући све филмске пројекције (34) присуствовало је 4.350 посетилаца. Приказани су иргани филмови:
„Тврд орах 2“ (2 пројекције) - 99, „Бери Сил – Амерички оригинал “ (2) – 30, „Устав Републике Хрватске“(1) - 65,
„Лего / Нињаго“ (2) - 192, „Мали Биг Фут“ (2) – 116, „ИТ “ (2) – 292, „Мафијашки телохранитељ“ (2) – 42, „Врати
живот живима“ (2) – 26, „Историја љубави“ (2) – 45, „Кингсман – златни круг“ (2) – 91, и документарни
„Краљевски топ – историја српске круне“ (1) – 52, и филм о српско – норвешком пријатељству (1) - 300. Од
осталих програма (7) реализовано је: Јавно представљање радионица Културног центра (2) - 200, Марш
пријатељства - 200 и 4 филмске радионице у оквиру Кратке форме – 80.
Током септембра Културни центар је расписао Конкурс - Међународни бијенале уметности минијатуре –
манифестацију која ће 23. априла 2018. год. по 14 пут бити реализована у Милановцу.
Упоредо са реализацијом својих програма Културни центар је пружањем стручне и техничке помоћи
учествовао и у реализацији седам програма које су организовали: основне школе из Горњег Милановца
„Краљ Александар Први“ (почетак школске године) - 300, „Момчило Настасијевић“ (почетак школске године) 300 и „Десанка Максимовић (почетак школске године) – 300, Милановачко позориште (представа „Тврдица“ Рудник) – 150, Удружење РВС (пројекција филма „Милановчани у рату 1912 – 1918) – 75, Дом здравље Горњи

Милановац (стручна предавања) – 75 и Субнор (дан ослобођења Горњег Милановца од фашизма) – 100.
Табеларни приказ реализованих програма и броја посетилаца
ПРОГРАМИ
септембар 2017. године

Наступи/поставке

Посета

Представе / извођење

/

/

Изложбе

3

1850

Концерти

4

800

25 (34)

4350

Манифестације

1

340

Књижевне вечери и трибине

/

/

Разно (програми за учеснике Колоније, излети, остало)

7

480

УКУПНО

40

7820

Наступи/поставке

Посета

7

1300

Филмови (филмске вечери) / пројекције

ОСТАЛО - УСЛУГЕ
Разно услуге

Програми су реализовани у Г. Милановцу (Модерна галерија, Гимназија „Таковски устанак“, Велика сала КЦГМ
(Дом културе), Норвешка кућа, Трг кнеза Михаила, Стадиону „Таково и горњомилановачким основним
школама), Руднику и Нишу.
Програми које је Културни центар организовао - медијски су пропраћени. О активностима Установе
извештавао је недељник: „Таковске новине“, као и електронски медији: ТВ „Телемарк“, и ТВ „Галаксија“.
Информације је објављивио и портал: ГМ инфо, Лидерпрес и Мораваинфо. Највише интересовања медији су
показали за Међународни фестивал кратког филма – Кратка форма.
Програмске активности редовно су објављиване и на сајту Културног центра и ФБ страници Установе.
Табеларни приказ заступљености у медијима
Заступљеност у медијима

Септембар 2017. година

Локални недељници („Таковске новине“, Чачански глас)

8

Локалне радио и ТВ станице (ТВ Телемарк)

8

Регионалне РТВ станице (Галакција, Канал 9, РТК, АРТ, НТВ)

8

Национални листови (Вечерње, Политика, Блиц, Правда....)

3

Националне РТВ станице (РТС, ПИНК, ПРВА, Б92, (РАДИО))

/

Агенције БЕТА, ТАНЈУГ

1

Стручни часописи (Арт магазин, филмски...)

1

ГМ ИНФО

8

Веб страница КЦ

8

Фејсбук
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Извештај о реализацији медијске кампање Међународног фестивала кратког филма Кратка форма 2017
Културни центар Горњи Милановац почетком 2017. године расписао је конкурс за Четврти фестивал кратког
филм"Кратка форма", манифестацију међународног карактера која је од 26. септембра до 01. октобра
реализована у Горњем Милановцу.
Фестивал је био намењен свим љубитељима седме уметности, а идеја му је била да представи главне
правце и стилове кратког филма, промовише уметничке вредности, и иницира контакте филмских радника,
аутора и публике.
За фестивал је пристигло око 5.000 остварења из 128 земаља од којих је Селекциона комисија одабрала 246
филмова, које потписују аутори из:Русије, Израела, Француске, Ирана, САД - а, Турске, Грчке, Холандије,
Либана, Италије, Шведске, Аустрије, Финске, Норвешке, Венецуеле, Туниса, Литваније, Пољске, Немачке,
Белгије, Шпаније, Луксембурга, Индије, Аргентине, Хрватске, Аустралије, Непала, Јапана, Сингапура, Канаде,
Велике Британије, Естоније, Сирије, Новог Зеланда, Јордана, Бангладеша, Бугарске, Белорусије, Украјине,
Мексика, Јужне Африке, Србије, Швајцарске, Португала, Бразила, Чилеа, УАЕ - а, Кине, Јордана, Грузије,
Египата, Босне и Херцеговине.
Филмови су приказани у такмичарским категоријама:
 микро филм (до 1 минута) - 29,
 мини филм (од 1 до 3 минута) - 47,

 кратки филм (од 3 до 15 минута) – 110 и
 филмско стваралаштво деце и омладине (до 15 минута, узраст до 19 година) - 60.
Медијска кампања за „Кратку форму 4“ је започела објављивањем Конкурса
Сви водећи писани и електронски медији у Србији, као и медијске агенције обавештене су о расписивању
конкурса за Фестивал. Посредством Филмског центра Србије и Међународне мреже филмских фестивала
информације о расписивању конкурса за „Кратку форму“ и начину учествовања на Фестивалу упознате су
водеће продуцентске куће света.
О “Краткој форми“ су писале: регионалне и локалне новине („Чачанаски глас“ – Чачак, „Таковске новине“ Горњи Милановац,) Медијске агенције („Танјуг“, „Бета“). Вести, прилози или емисије емитовале су:
(Националне телевизије: - „РТС“, РТВ, Регионалне и локалне телевизије - : „Галаксија 32“-Чачак, „Телемарк“Чачак, и радио станице - „Београд - Први и Други програм“, „Радио С“ и други
Текстове о Краткој форми“, преузети од Гласа западне Србије, „Танјуга“ и „Бете“ објављени су на бројним вебстраницама.
Четврти међународни фестивал кратког филма "Кратка форма" - Facebook
https://www.facebook.com/events/1836001236668270/
Међународни фестивал кратког филма “Кратка Форма” је фестивал који се сваке друге године одржава у
Горњем Милановцу, Србија у организацији Културног...
ISFF Short Form – филм фестивал
shortform.org.rs/
Организатор МЕЂУНАРОДНОГ ФЕСТИВАЛА КРАТКОГ ФИЛМА “КРАТКА ФОРМА” је Установа за културу,
уметност и ваншколско образовање Културни...
[ПДФ]ЧЕТВРТИ МЕЂУНАРОДНИ ФЕСТИВАЛ КРАТКОГ ФИЛМА КРАТКА ...
shortform.org.rs/wp-content/uploads/2017/09/Deca-i-omladina-3.pdf
Пре 6 дана - ЧЕТВРТИ МЕЂУНАРОДНИ ФЕСТИВАЛ КРАТКОГ ФИЛМА КРАТКА ФОРМАНаграде Четвртог међународног фестивала кратког филма Кратка форма ...
www.fcs.rs/16286/
Пре 18 сати - Проглашењем најбољих филмских остварења представљених на Краткој форми, жавршен је
Четврти међународни фестивал кратког филма у Горњем...
Завршен Четврти међународни фестивал кратког филма - ГМИНФО
www.gminfo.rs/index.php/.../7980-zavrsen-cetvrti-medunarodni-festival-kratkog-film...
Пре 1 дан – ЖИРИ ЧЕТВРТОГ МЕЂУНАРОДНОГ ФЕСТИВАЛА КРАТКОГ ФИЛМА “КРАТКА ФОРМА” за
такмичарске категорије микро, мини и кратки филм у ...
Почиње Четврти фестивал "Кратка форма" - ГМИНФО
gminfo.rs/index.php/vesti/kultura/7838-pocinje-cetvrti-festival-kratka-forma
19.09.2017. - Међународни фестивал кратког филма "Кратка форма", један од значајних светских бијеналних
манифестација у области краткометражне филмске...
Награде Четвртог међународног фестивала кратког филма Кратка форма
www.kcgm.org.rs/index.php?...festivala-kratkog-filma-kratka-forma...
Пре 3 дана - Проглашењем најбољих филмских остварења представљених на Краткој форми, жавршен је
Четврти међународни фестивал кратког филма у Горњем...
Четврти међународни фестивал кратког филма `Кратка форма` @ Горњи ...
https://www.evensi.com › Map › International Short Film Festival SHORT FORM
Међународни фестивал кратког филма “Кратка Форма” је фестивал који се сваке друге године одржава у
Горњем Милановцу, Србија у организацији Културног центра ...
Г. Милановац: Четврти међународни фестивал кратког филма - Објективно1
www.objektivno1.rs/.../g-milanovac-cetvrti-medjunarodni-festival-kratkog-filma.html
18.09.2017. - Међународни фестивал кратког филма “Кратка Форма”, бијенална филмска манифестација коју
је покренуо Културни центар, од 26. септембра до 1.
У Горњем Милановцу четврти „празник за очи“ за љубитеље кратког филма
www.rts.rs/.../film.../u-gornjem-milanovcu-cetvrti-praznik-za-oci-za-ljubitelje-kratkog...
Пре 7 дана -... у Горњем Милановцу почео је Четврти међународни фестивал кратког филма. ... „Кратка
форма“ одавно се сврстала међу најзначајније светске ..
Међународни фестивал кратког филма ,,Кратка Форма" у Милановцу ...
www.regionalnevesti.net/?p=25443

20.09.2017. - Четврти међународни фестивал кратког филма “Кратка Форма” у Милановцу почиње 26.
септембра и трајаће до 1. октобра. На конкурс је пристигло…
На фестивалу "Кратка форма" у Горњем Милановцу 246 филмова из 52 ...
www.blic.rs/kultura/vesti/na-festivalu-kratka-forma-u...246-filmova-iz.../vmngys3
25.09.2017. - Међународни фестивал кратког филма “Кратка Форма”, бијенална филмска манифестација коју
је покренуо Културни центар у Горњем Милановцу, ...
У Горњем Милановцу почиње фестивал “Кратка форма“ | Морава Инфо
https://moravainfo.rs › Okrug › Gornji Milanovac
25.09.2017. - ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ – Међународни фестивал кратког филма “Кратка Форма”, ... до 1. октобра
по четврти пут биће реализован у Горњем Милановцу.
Kratka Forma – The International Festival of Short Films - Wikipedia
https://en.wikipedia.org/.../Kratka_Forma_–_The_Internationa...
The Kratka Forma is a leading short film festival in the European region. The festival has served .... Jump up ^ "The
Međunarodni Festival Kratkog Filma Kratka Forma Selects Animation Rupestre". The House of Films. Jump up ^
"Kratka Forma ...
Конкурси - Асоцијација за визуелне умјетности
www.fenixart.org/opcija/btg_novosti/5/
Конкурс за пријаву филмова на Међународни фестивал анимираног филма БАЊАЛУКА 2015 ... ове године
организује Фестивал кратког филма КРАТКА ФОРМА.
ХФС | Хрватски филмски савез | Контразоом Душка Поповића
www.hfs.hr/dusko.aspx
Преведи ову страницу
Први је Филмски четвртак у ХДА након љетне станке, одржан 21. рујна, био … Међународни фестивал кратког
филма Кратка форма, покренут прије осам година у …
4. Кратка форма, ГМ | | SEEcult.org
www.seecult.org/content/4-kratka-forma-gm-4
18:00 4. Кратка форма, ГМ. 4. Међународни фестивал кратког филма КРАТКА ФОРМА (26.9-1.10.2017.) Горњи
Милановац. ПРОГРАМ · хттп://њњњ.схортформ.орг.рс.
Посетили сте ову страницу 23.9.17..
У сусрет фестивалу "Кратка форма" - PressLider.rs
www.presslider.rs/15001-2/
30.01.2017. - Горњи Милановац - Међународни фестивал кратког филма “Кратка Форма” један је од
најзначајнијих светских фестивала у области краткометражне филмске уметнос. … Четврти Фестивал биће
Блоквести | Вести из минута у минут
blok-vesti.com/
Награде Четвртог међународног фестивала кратког филма Кратка форма. 3. октобра 2017. ... Београд:
Представљање филмског фестивала “КРАТКА ФОРМА” у ... - Културистра
kulturistra.hr/.../predstavljanje-filmskog-festivala-kratka-form...
08.05.2017. - Међународни фестивал кратког филма “Кратка форма” је фестивал који се ... Ове године,
еКапија | Кратка форма од 26. септембра у Горњем Милановцу
www.ekapija.com/after.../kratka-forma-od-26-septembra-u-gornjem-milanovcu
17.09.2017. - Међународни фестивал кратког филма Кратка форма, бијенална филмска ... Горњи Милановац,
биће одржана по четврти пут од 26. септембра до 1.
4. Кратка форма, ГМ - Вести.рс
https://www.vesti.rs/Kultura/4-Kratka-forma-GM.html
23.09.2017. - Врста догађаја: ...Међународни фестивал кратког филма КРАТКА ФОРМА (26...
Глас Западне Србије - Видео - ГЛАС ЗАПАДНЕ СРБИЈЕ - Вести из ...
www.glaszapadnesrbije.rs/index.php?strana=149
Горњи Милановац -Међународни фестивал кратког филма Кратка форма, један од...
Фестивал у гостима - Кратка форма • скљоцни.ме
skljocni.me/kalendar/festival-u-gostima-kratka-forma/
25.01.2017. - Фестивал у гостима, представљање „Кратке форме“ у Београду заказано ...
Наставак представљања међународног филмског фестивала “КРАТКА ...
www.regionalexpress.hr/.../nastavak-predstavljanja-meunarod...
14.05.2017. - Други дио представљања међународног филмског фестивала "КРАТКА ...

Најбоља остварења фестивала “Кратка форма” у ДК Студентски град ...
headliner.rs › Pulse › Puls grada
25.01.2017. - Међународни фестивал кратког филма “Кратка форма”, један од значајних ... По четвртипут
манифестација ће бити организована у Горњем Милановцу ...
Кратка форма - Озонпресс :: интернет портал
ozonpress.net/kultura/kratka-forma/
Фестивал Кратка-форма. Фестивал Кратка форма ... Двоје људи који треба да направе свој први заједнички
корак. 2. ОЗБИЉНА ... НАГРАДА ЗА НАЈБОЉИ ФИЛМ У КАТЕГОРИЈИ КРАТКОГ ФИЛМА Абдул и Хамза ...
Оба жирија су међународна. Награде ...
4. Кратка форма, ГМ – blj@k
bljak.info/srbija/4-kratka-forma-gm/
Врста догађаја: Фестивал Датум: Сундаy, Оцтобер 1, 2017 – 18:00 Линк: хттп://њњњ.схортформ.орг.рс
4.Међународни фестивал кратког филма КРАТКА ФОРМА...
У Горњем Милановцу почиње фестивал “Кратка форма“ | Морава Инфо
https://moravainfo.rs › Okrug › Gornji Milanovac
25.09.2017. - ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ – Међународни фестивал кратког филма “Кратка Форма”, бијенална
филмска манифестација коју је покренуо Културни центар,...
На фестивалу "Кратка форма" у Горњем Милановцу 246 филмова из 52 ...
www.blic.rs/kultura/vesti/na...kratka-forma-u-gornjem-milanovcu-246.../vmngys3
25.09.2017. - Међународни фестивал кратког филма “Кратка Форма”, бијенална филмска манифестација коју
је покренуо Културни центар у Горњем Милановцу, ...
Конкурс за фестивал кратког филма у Горњем Милановцу - Блиц
www.blic.rs/kultura/vesti/konkurs-za-festival-kratkog...gornjem-milanovcu/8k4f9zl
27.01.2015. - Културни центар Горњи Милановац расписао је конкурс за Трећи фестивал кратког филма
"Кратка форма", манифестацију међународног карактера која ...
Четврти међународни фестивал кратког филма `Кратка форма` @ Горњи ...
https://www.evensi.com › Map › International Short Film Festival SHORT FORM
Међународни фестивал кратког филма “Кратка Форма” је фестивал који се сваке друге године одржава у
Горњем Милановцу, Србија у организацији Културног центра ...
ФЕСТИВАЛ КРАТКОГ ФИЛМА – КРАТКА ФОРМА ФЦС
www.fcs.rs/dogadjaj/festival-kratkog-filma-kratka-forma/
Културни центар Горњии Милановац Фестивал кратког филма КРАТКА ФОРМА Трг кнеза Михаила 1
32300Горњи Милановац Републиц оф Сербиа Тел: +381 32 711 118

На фестивалу "Кратка форма" у Горњем Милановцу 246 филмова из 52 земље
БЛИЦ В. Никитовић | 25. 09. 2017 – 15:30

Међународни фестивал кратког филма “Кратка Форма”, бијенална филмска манифестација коју је покренуо
Културни центар у Горњем Милановцу, одржаће се од 26. септембра до 1. октобра.
За четврто издање фестивала пријављено је 4.893 остварења из 128 држава, а у програм је уврштено 246
филмова из 52 земље. Сви они биће приказани у оквиру 13 такмичарских пројекција.
- Реч је о манифестацији која негује и промовише уметничке вредности савременог српског и међународног
краткометражног филмског стваралаштва, као и наслеђе српске и светске културне баштине на подручју
краткометражне филмске уметности. Прихваћени су само филмови, настали у последње две године,
оцењени као дела високог уметничког и професионалног домета - рекао је директор Културног центра у
Горњем Милановцу Драган Арсић.

Одлуку о најбољим филмовима у категоријама мини, микро и кратки филм, прогласиће жири у саставу:
Ријанон Вин Хјуз, директор филмског фестивала у велшком граду Престатину, редитељ из Србије Огњен
Исаиловић и Дејан Дабић, филмски критичар. Осим Гран прија и три равноправне награде за сваку категорију,
жири ће ове године прогласити и најбољи анимирани филм, најбољи европски филм и најбоље српско
остварење.
Свечано отварање "Кратке форме" је у уторак у 19 сати у Великој сали Културног центра. Више о програму
фестивала можете видети овде.

У Горњем Милановцу четврти „празник за очи“ за љубитеље кратког филма
РТС / Силвија Пашајлић

Свечаним пројекцијама и доделом награда најбољим филмовима са „Кратке форме 3“, у Горњем Милановцу
почео је Четврти међународни фестивал кратког филма. Од скоро 5.000 пристиглих радова, одабрано је 246
које потписују аутори из 52 земље.
„Кратка форма“ одавно се сврстала међу најзначајније светске фестивале у области краткометражне
филмске уметности. Од 2010. до данас пред милановачком публиком представљена су 444 филма који
промовишу уметничке вредности савременог филмског стваралаштва, као и наслеђе српске и светске
културне баштине.
„Селекционе комисије изабрале су 246 најбољих филмова. Комисије су заиста дуго радиле и имале тежак
задатак. Надамо се да су одговориле свом задатку и да ће суграђани уживати у одличним кратким
филмовима у Горњем Милановцу“, објаснио је Бобан Стефановић, уредник филмског програма Културног
центра Горњег Милановца.
„Мене као аутора до сада је увек занимало како то функционише, тако да ћемо видети. Мене, ја лично не
верујем у такмичење уметности, али трудићу се да са колегама постигнемо неки заједнички договор, да
издвојимо неке најинтересантније ствари“, истакао је режисер и члан жирија Огњен Исаиловић.
Фестивал ће у пет филмских дана представити најбоља остварења у четири такмичарске категорије: микро,
мини, кратки филм и филмско стваралаштво деце и омладине.
Најбитније нам је то што имамо и тај дечји део, што деца долазе и што се размењују искуства и правимо неке
нове, будуће редитеље, филмаџије, које ће осветлати образ Србије“, каже Драган Арсић, директор Културног
центра Горњи Милановац.
У Горњем Милановцу кажу да су поносни што четвртом кратком формом, осим седам фестивалских година
обележавају и 50 година доласка прве филмске награде у њихов град.

Завршен Четврти међународни фестивал кратког филма
ГМ ИНФО
Четврти међународни фестивал кратког филма је завршен. Од скоро 5.000 пристиглих радова, одабрано је
246 које су потписали аутори из 52 земље. Фестивал је у пет филмских дана представио најбоља остварења
у четири такмичарске категорије: микро, мини, кратки филм и филмско стваралаштво деце и омладине.

Жири Четвртог међународног фестивала кратког филма “Кратка форма” за такмичарске категорије микро,
мини и кратки филм у саставу: Дејан Дабић, филмски критричар, Србија; Огњен Исаиловић, редитељ, Србија
и Rhiannon Wyn Hughes, директор фестивала Престаyн, Велика Британија, после одгледаних филмова
једногласно је донео следеће одлуке о наградама:
ГРАН ПРИ - за најбољи филм у категоријама микро, мини и кратки филм: У СУПРОТНОМ, редитељ: Wissem
Tlili, ТУНИС
- Најбољи микро филм: КУЋНА НЕГА ПРЕ БОЖИЋА, редитељ: Viktor Hertz, ШВЕДСКА
- Најбољи мини филм: УГАО, редитељ: Lucija Mrzljak, ЕСТОНИЈА
- Најбољи кратки филм: ГРИНБЕРИЈЕВ МЕТОД, редитељ:Baptiste Bertheuil, ФРАНЦУСКА
- Најбољи анимирани филм: УГЛЕДАТИ СВЕТЛО, редитељ: Seyed M. Tabatabaei, ИРАН
- Најбољи европски филм: МОЈ ДОМ, редитељ: Uriel Jaouen Zrehen, ФРАНЦУСКА
- Најбољи српски филм - Није додељена награда
- Специјална награда жирија за микро филм: ТАБЛА, редитељ: Diamond Uperety, НЕПАЛ
- Похвала жирија за српски филм: ГРАД, редитељ: Маша Шаровић, СРБИЈА
- Похвала жирија за микро филм: КОПАЧКЕ, редитељ: Saeed Arab Taheri, ИРАН
- Похвала жирија за мини филм: МАЈЧИНСКИ ЗАГРЉАЈ, редитељ: Sina Aubi, ИРАН

Жири за такмичарску категорију деце и омладине у саставу: Радостина Неyкова, Бугарска; Ксенија Санковић,
Хрватска; Антонио Бритвар, Хрватска; Lacey Small Biog , Велика Британија и Емилија Филиповић, Србија
после одгледаних филмова једногласно је донео следеће одлуке о наградама:
ГРАН ПРИ - за најбољи филм у категорији филсмког стваралаштва деце и омладине: РИБА, редитељ: Rokas
Kaminskas, ЛИТВАНИЈА
- Најбољи филм дечјег остварења (до 15 година): ВРАТИ СЕ КУЋИ редитељ: група аутора, БЕЛГИЈА
- Најбољи филмског остварења младих (15 - 19 година) НАИМА, редитељ: Sebastian Bonolis, ИТАЛИЈА
- Специјална похвала жирија за најбољи сценарио дечјег филмског остварења (до 15 година), ВИРАЛ,
редитељ Mauricio Buendia Silva, ШПАНИЈА
- Специјална похвала жирија за најбољу анимацију филмског остварења младих (15 -19 година),
СПОМЕНАК, редитељ:група аутора, СРБИЈА
- Специјална похвала жирија за најбољи звук филмског остварења младих (15 -19 година), СЛОЈЕВИ,
редитељ: Alanas Gurinas, ЛИТВАНИЈА
Специјална похвала жирија за најбољу монтажу филмског остварења младих (15 -19 година) ЖЕЛИМ ДА
ИДЕМ, редитељ: Luis Prenninger, Anton Ankowitsch, АУСТРИЈА
- Награда публике - микро, мини и кратки филм, АД АСТРА, редитељ: Lauric Bonnemort ФРАНЦУСКА

Извештај о реализацији прве фазе медијске кампање (расписивање конкурса)
14. МЕЂУНАРОДНОГ БИЈЕНАЛА УМЕТНОСТИ МИНИЈАТУРЕ
Организациони послови на реализацији 14. Mеђународног бијенала уметности минијатуре започети су
почетком септембра 2017. године. Позивни материјали (поштом и на мејл адресе) послати су на адресе
уметника. Након седам дана од како је објављен конкурс за 14. међународни бијенале уметности минијатуре,
на адресу Културног центра Горњи Милановац је стигао и први рад. То су радови "Плесачица" и "Плесачица
2" пријављени за излагачку категорију – цртеж. Аутор је Душан Рајшић, дипломирани вајар родом из
(Госпића), који живи и ради у Лазаревцу.
Паралелно са организационим пословима око Бијенала води се и медијска кампања у оквиру редовне
промоције манифестације.
Кампања је започела 26. септембра 2017. године објављивањем Конкурса и слањем позивних материјала
уметницима за учешће на манифестацији. Конкурс су објавили: водећи портали у области културе за
Југоисточну Европу и Србију, специјализовани часописи у земљама окружења и већина водећих медијских
кућа.
У периоду од 26. септембра до 10. октобра, све националне, као и већина регионалних медијских кућа и
специјализованих часописа писали су о објављивању Конкурса („Новости“, „Политика“, „Танјуг“,
„Франкфуртске вести“ ... ). Прилози и чланци (преузети од„SEE cult“ или писаних националних медија
објављени су и у земљама Југоисточне Европе
Специјалне емисије о Бијеналу реализоване су на регионалним телевизијама: ГАЛАКСИЈА 032, ТЕЛЕМАРК и
МЕЛОС.
О Бијеналу су писали: Национални дневни листови: („Блиц“, „Вечерње новости“, „Политика“, „Глас западне
Србије“...) Регионалне и локалне новине: („Чачанаски глас“ – Чачак, „Таковске новине“ - Горњи Милановац,
већина локалних новина из Војводине и са Југа Србије у својим недељницима је објавила текстове о
расписивању конкурса за 14. Бијенале), Специјализовани часописи („Арт магазин“) и Медијске агенције
(„Танјуг“) Вести, прилози или емисије емитовале су: Регионалне телевизије: „Арт телевизија“-Београд,
Крагујевац, К9 – Крагујевац, „Панонија“ Локалне телевизије: „Галаксија 32“-Чачак, „Телемарк“- Чачак, ...

О Конкурсу за 14. Међународнои бијенале уметности минијатуре објавиле су веб странице
Конкурс за 14. Међународно бијенале уметности минијатуре | SEEcult.org
www.seecult.org/konkurs/konkurs-za-14-medunarodno-bijenale-umetnosti-minijature
Пре 3 дана - Културни центар Горњи Милановац расписао је конкурс за учешће на 14. Међународном
бијеналу уметности минијатуре. Отварање излозбе је...
Расписан конкурс за 14. међународни бијенале уметности ...
glaszapadnesrbije.rs/.../raspisan-konkurs-za-14-medjunarodni-bijenale-umetnosti-mini...
26.09.2017. - бијеналу уметности минијатуре. Отварање излозбе је предвиђено за 23. април 2018. године. Рок
за достављање радова је 20.
Расписан конкурс за 14. међународни бијенале уметности минијатуре ...
https://naslovi.net/...konkurs...14-medjunarodni-bijenale-umetnosti-minijature/20513...
26.09.2017. - Горњи Милановац - Културни центар Горњи Милановац расписао је конкурс за учешће на
14.међународном бијеналу уметности минијатуре.
Расписан конкурс за учешће на Међународном бијеналу уметности ...
https://moravainfo.rs › Okrug › Gornji Milanovac
27.09.2017. - ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ – Културни центар Горњи Милановац расписао је конкурс за учешће на14.
Међународном бијеналу уметности минијатуре.
Расписан конкурс за 14. међународни бијенале уметности минијатуре ...
https://naslovi.net/.../raspisan-konkurs-za-14-medjunarodni-bijenale-umetnosti-minijat...
26.09.2017. - Горњи Милановац - Културни центар Горњи Милановац расписао је конкурс за учешће на
14.међународном бијеналу уметности минијатуре.
Расписан конкурс за 14. међународни бијенале уметности минијатуре
www.kcgm.org.rs/index.php?option=com_banners&task=click&bid=1
Културни центар Горњи Милановац расписао је конкурс за учешће на 14. међународном бијеналу уметности
минијатуре. Отварање излозбе је предвиђено за 23.
Расписан конкурс за учешће на 14. међународном бијеналу ...
www.regionalnevesti.net/?p=25666
26.09.2017. - Културни центар Горњи Милановац расписао је конкурс за учешће на 14.међународном
бијеналу уметности минијатуре. Рок за достављање ...
Бијенале Уметности Минијатуре - Почетна страница | Фејсбук
https://sr-rs.facebook.com/bijenale.umetnostiminijature/

Бијенале Уметности Минијатуре је додао/ла 8 нових фотографија. … расписао је конкурс за учешће на

Расписан конкурс за 14. међународни бијенале уметности минијатуре
Горњи Милановац - Културни центар Горњи Милановац расписао је конкурс за учешће на 14. међународном
бијеналу уметности минијатуре. Отварање излозбе је предвиђено за 23. април 2018. године. Рок за
достављање радова је 20. новембар 2017. године. Место отварања је Модерна галерија Културног центра, а
поставка ће трајати најмање два месеца.
Конкурс је отворен за све пунолетне који се баве уметничком делатношћу и који прихватају услове учешћа.
Уметници задржавају потпуну слободу избора теме и технике и на конкурс могу да пријаве највише два рада и
то искључиво у истој изложбеној категорији.
За излагање ће бити прихваћени само оригинални радови, настали у последње две године, које Селекциона
комисија буде вредновала као дела високог уметничког и професионалног домета.
Изложбене категорије су: сликарство, графика, скулптура, цртеж, примењена уметност, фотографија и
интермедија.
Календар манифестације:
- Конкурс је отворен од 25. септембра до 20. новембра 2017. године.
- Селекција радова: 9. и 10. децембар 2017. године.
- Жирирање радова: 16. и 17. децембар 2017. године..
- Рок за повратак одбијених радова 31. јануар 2018. године.
- Свечано отварање изложбе: 23. април 2018. године.
- Изложба траје од 23. априла до 20. јула 2018. године.
- Рок за повратак радова: 31. децембар 2018. године.
Уметнички савет:
1. Божидар Плазинић, председник
2. Сања Филиповић, заменик председника
3. Ђорђе Станојевић
Међународни жири 14. међународног бијенала уметности минијатуре:
1. Клаус Мартенс, председник (Немачка)
2. Ромео Првуловићи, (Румунија)
3. Ђорђе Станојевић, (Србија)
У случају спречености појединих чланова жирија, Културни центар, као организатор Бијенала задржава право
да именије другог члана Међународног жирија за награде.
Награде Бијенала су: Гран при (1.500 евра) и седам равноправних награда у рангу прве награде (по 500 евра)
у свакој изложбеној категорији. Награде не морају бити додељене у свим изложбеним категоријама. Сви
првонаграђени радови улазе у Збирку Бијенала (новчана награда подразумева откуп рада).
Према правилима конкурса, за радове у дводимензионалној техници максимално дозвољене димензије су
10x10 цм. Максималне спољне димензије, уколико постоји паспарту или рам, су 20x20 цм. За радове у три
димензије, максимална дозвољена величина је 10x10x10 цм, са постаментом, рад не сме прелазити
димензије 20x20x20 цм.
Потписани радови, пријавни формулар и потврда о уплати партиципације (са именом и презименом учесника)
достављају се најкасније до 20. новембра 2015. године на адресу: Међународни бијенале уметности
минијатуре - Културни центар, Трг кнеза Михаила 1, п. фах 92, 32300 Горњи Милановац, Република Србија.
Сви аутори, осим уметника који излажу по позиву Уметничког савета и уметника са подручја општине Горњи
Милановац, плаћају партиципацију за учеше на Бијеналу. Домаћи аутори плаћају партиципацију у нето износу
од 1.500 динара.
За ауторе из страних земаља партиципација, по пријави, износи (нето) 40 евра или 40 америчких долара.
Правилник Бијенала и пријавни формулар може се преузети на сајту www.kcgm.org.rs (Културни центар
Горњи Милановац) .
Глас западне Србије

Извештај за 4. квартал (1. октобар – 31. децембар 2017. године)
Културни центар Горњи Милановац, од 1. октобра до 31. децембра 2017. године организовао је самостално
или у сарадњи са другим институцијама културе 98 програма (118 рачунајући и репризне пројекције
филмова).
Реализовано је: 11 представа (17 извођења), 10 изложби, 8 концерата, 4 манифестације и 7 књижевних
вечери. Приказано је 28 играних филмова (52 пројекције), а осталих програма реализовано 13. Програме је
видело 28.553 посетиоца.
Табеларни приказ програма и посетилаца у периоду октобар - децембар 2017. године
ПРОГРАМИ
4. квартал 2017.

Октобар

Представе

Посета Новембар

Посета

Децембар

Посета

УКУПНО

ПОСЕТА

3 (5)

2000

5 (8)

2850

3 (4)

1450

11 (17)

6300

Изложбе

5

1600

3

3000

2

900

10

5500

Концерти

1

80

3

910

4

1230

8

2220

Филмске вечери (пројекције)

10 (16)

1156

11 (23)

1723

7 (13)

1500

28 (52)

4379

Манифестације

2

1100

/

/

2

1300

4

2400

Књижевне вечери и триб.

1

40

3

450

3

220

7

710

Разно

3

3450

2

3

8

3591

13

7044

УКУПНО
ОСТАЛО - УСЛУГЕ
Разно услуге

25 (33)

9426

27 (42)

8936

29 (36)

10191

81 (111)

28553

Наступи

Посета

Наступи

Посета

Наступи

Посета

Укупно

Посета

17

4150

7

1410

11

5240

35

10800

Графички приказ реализованих програма
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Концерти
Филмске вечери
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Разно

5
0
Концерти
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Разно

Децембар
Октобар

Манифестације

Програми су реализовани у Г. Милановцу (Модерна галерија, Велика сала КЦГМ (Дом културе), Трг кнеза
Михаила, Гимназија, хала „Бреза), Такову, Руднику, Београду, Краљеву и Престатину (Велс).
Графички приказ броја посетилаца
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0
Концерти
Представе

Разно

Децембар
Октобар

Манифестације

Уз своје редовне програме (ликовни, сценски, музички, књижевни, драмски, дечји, филмски...), Установа је,
уступањем озвучења и простора, израдом пропагандног материјала и пружањем стручне и техничке помоћи,
помогао реализацију 35 програма које су организовали: образовне институције, установе у области културе,
удружења грађана, невладине организације и предузећа. Програме видело је 10.800 посетилаца.
Заступљеност у медијима:
Програми које је Културни центар организовао - медијски су пропраћени.
О активностима Установе извештавале су: регионалне и локалне новине („Чачанаски глас“, „Таковске
новине“) Медијске агенције („Танјуг”). Вести, прилози или емисије емитовале су: (Националне телевизије:
- „РТС“, РТВ, Регионалне и локалне телевизије - : „Галаксија 32, „Телемарк“, и радио станице - „Београд Први и Други програм“, „Радио С“ и други. Текстове о Краткој форми“, преузети од Гласа западне Србије,
„Танјуга“ и „Бете“ објављени су на бројним веб-страницама.
Табеларни приказ заступљености у медијима октобар - децембар 2017

Заступљеност у медијима

Октобар

Новембар

Децембар

УКУПНО

Локални недељници („Таковске новине“)

12

16

17

45

Локалне радио и ТВ станице (ТВ Телемарк)

12

16

17

45

Регионалне РТВ станице (Галакција, Канал 9, РТК, АРТ, НТВ)

12

16

17

45

Национални листови (Вечерње, Политика, Блиц, Правда....)

/

/

/

/

Националне РТВ станице (РТС, ПИНК, ПРВА, Б92, (РАДИО))

1

/

/

1

Агенције БЕТА, ТАНЈУГ

1

/

/

1

Стручни часописи (Арт магазин, филмски...)

/

/

/

/

Преслидер Мораваинфо, Регионалне вести

12

16

17

45

Веб страница КЦ

12

16

17

45

Фејсбук

20

32

23

75

Октобар 2017. године
Културни центар Горњи Милановац у октобру 2017. године самостално или у сарадњи са другим
институцијама је организовао 25 програма, односно 33 ако се рачунају репризна извођења представа и
вишедневне пројекције филмова. Ове програме је видело 9.426 посетилаца.
Реализовано је: 3 представе („Забрањено воће“ - Академија 28, Београд - 400, лутка представа „Бајка о
рибару и рибици“ - „Пинокио“, Београд - 400, „Лепотица и звер – Крушевачко позориште (три извођења) 1.200), 5 изложби (“Изложба слика и рукотворина“ – Удружења „Руднички видици“, Рудник - 500, „Слике,
акварели и објекти“, Слободан Јелесијевић - 300, „Слике и акварели“, Миљане Драшковић, Рудник – 200,
„Космичке минијатуре“, Зоран Стошић Врањски – 500), концерт ( МШ „Др Војислав Вучковић, Београд,
студенти соло певања – класа М. Ђокић – 80), две манифестације („45 Сабор народног стваралаштва
Србије“ – 800 у сарадњи са Савезом аматера Србије и „Дечја недеља 2017“ - 300) и књижњевно вече
(„Понешто – поштено, Зоран Симовић - 40). Током октобра приказано је и 7 играних (11 пројекција - 662)
један документарни (1 пројекција) - и два колажа мини, микро и кратких филмова са Међународног
филмског фестивала Кратка форма (2 пројекције – 260).
Рачунајући све филмске пројекције (16) присуствовало је 1.156 посетилаца.
Приказани су иргани филмови: „Blade runner 2049“ (2 пројекције) - 74, „Мој мали пони “ (2) – 264, „Бабица“(1) 13, „Викторија и Абдул“ (2) - 121, „Ана Карењина: Сећања Вронског““ (2) – 164, „СМАРТ - потера “ (2) – 24 и
„Борг и Мекинро“ (2) – 2, документарни „SWAGER“ (1) - 234 и мини, микро и кратки филмови „Кратка форма
1“ (1) – 80 и „Кратка форма 2“ (1) - 180. Од осталих програма (2) реализовано је: „Читалиште за најмлађе –
Прича о...“ - 50 и мађионичарска представа „Игоров магични шоу“, И. Трифунов – 400, оба програма су у
оквиру обележавања „Дечје недеље 2017“.
Током октобра представници Културног центра боравили су у Великој Британији у Престатину (Велс)
где је организован Међународни филмски фестивал. На овој вишедневној манифестацији
представљен је филм реализован у продукцији Културног центра „Медини снови“. У оквиру
фестивала организована је радионица. Више од 3.000 посетилаца испратило је фестивал.
Упоредо са реализацијом својих програма Културни центар је пружањем стручне и техничке помоћи
учествовао и у реализацији 17 програма које су организовали: КУД „Шумадија“ (наступ на Тргу кнеза Михаила
– 500), Удружење грађана „Таково пева“ („Фијакеријада у Такову“ - 300), Национална служба за
запошљавање – филијала Чачак, експозитура у Горњем Милановцу („Сајам запошљавања – 500), ПУ
„Сунце“ („Поздрав Дечјој недељи“ - 300, „Маскембал“ - 300, „Осликајмо свој град“ - 300, „Заиграјте са нама“ 300, „Карневал“ - 400), Музеј рудничко - таковског краја („Изволите на чај“ - 200), библиотека „Браћа
Настасијевић“ („Слово Ћирилово“ - 100, „Прича о писцу причи“ - 400, „Вече са Иваном Димић“ - 100, „Концерт
КЕЗЗ“ - 100, „Солунске приче“, Милош Богићевић – 50 и „Трибина о српском језику“ - 100), КД „Запис“ („Лирски
кругови – 2017“ - 100) и КК „Момчило Настасијевић“ („Рудничка врела – 2017“ - 100). Ове програме видело је
око 4.150 посетилаца.

Табеларни приказ реализованих програма и броја посетилаца

ПРОГРАМИ
октобар 2017. године
Представе / извођење
Изложбе
Концерти

Наступи/поставке

Посета

3 (5)

2000

5

1600

1

80

10 (16)

1156

Манифестације

2

1100

Књижевне вечери и трибине

1

40

Разно (програми за учеснике Колоније, излети, остало)

3

3450

25 (33)

9426

Наступи/поставке

Посета

17

4150

Филмови (филмске вечери) / пројекције

УКУПНО
ОСТАЛО - УСЛУГЕ
Разно услуге

Програми су реализовани у Г. Милановцу (Модерна галерија, Велика сала КЦГМ (Дом културе), Трг кнеза
Михаила), Такову, Руднику, Београду и Престатину (Велс – велика Британија).
Програми које је Културни центар организовао - медијски су пропраћени. О активностима Установе
извештавао је недељник: „Таковске новине“, као и електронски медији: РТС, ТВ „Телемарк“, и ТВ „Галаксија“.
Информације је објављивао и портал: ГМ инфо, Лидерпрес, Мораваинфо и Глас западне Србије. Највише
интересовања медији су показали за 45. Сабор народног стваралаштва Србије.
Програмске активности редовно су објављиване и на сајту Културног центра и ФБ страници Установе.
Табеларни приказ заступљености у медијима
Заступљеност у медијима

Октобар 2017. година

Локални недељници („Таковске новине“, Чачански глас)

12

Локалне радио и ТВ станице (ТВ Телемарк)

12

Регионалне РТВ станице (Галакција, Канал 9, РТК, АРТ, НТВ)

12

Национални листови (Вечерње, Политика, Блиц, Правда....)

/

Националне РТВ станице (РТС, ПИНК, ПРВА, Б92, (РАДИО))

1

Агенције БЕТА, ТАНЈУГ

1

Стручни часописи (Арт магазин, филмски...)

/

ГМ ИНФО

12

Веб страница КЦ

12

Фејсбук

20

Извештај о реализацији медијске кампање за 45. сабор народног стваралаштва Србије
Културни центар Горњи Милановац на позив Савеза аматера Србије ове године укључио се у реализацију 45.
sabora narodnog stvaralaštva Srbije и смотру први пут организовао у Горњем Милановцу.
Идеја водиља била је: прикупљање, чување, приказивање и обнављање традиционалних вредности, игре ,
песме, свирке, ношњи и обичаја појединих подручја Србије.
По ономе што чини и колико успева да допринесе очувању и неговању народне културе и традиције, Сабор
народног стваралаштва Србије, стекао је право да се сврста у сам врх светковина ове врсте.
Сабор је окупио народне уметнике из готово свих округа у Србији. На Смотри су наступили најбољи од
најбољих, одабрани током године, на регионалним и покрајинским саборима народног стваралаштва.
Сабор je отворио Верољуб Арсић, потпредседник Народне скупштине и председник САС-а.
У програму који је одржан у Великој сали Културног центра Горњи Милановац представили су се: свирачи на
бушенима (Кучево - Браничевски округ), дует из вика – Малина Станојевић и Славко Караџић (Прибојска
бања, Златиборски округ), Јованка Мијајловић (Варево, Рашки округ), друштво „ТРАДИЦИЈА“ (Трстеник,
Расински округ), КУД „СОКО“ (Инђија, Сремски округ), КУД „ЂИДО“(Брестовац, Борски округ), Љубодраг
Мијајловић, (Варево, Рашки округ), женска певачка група „ЦРНУЋАНКА“ (Црнућа, Моравички округ), трио
кланета „ШАЛИПУР“ (Прибојска Голеша, Златиборски округ), фолклорна група „ЈАБЛАНИЦА“ (Јабланица,
Зајечарски округ), СКУД „ЂУРЂЕВАК“ (Кљајићево, Западнобачки округ), КУД „ИЗВОР“ (Горић, Колубарски
округ), КУД „БРАНИСЛАВ НУШИЋ“ (Владичин Хан, Пчињски округ), Мића Матић (Доња Црнућа, Моравички
округ), певачка група „СРПСКИ БОЖУР“ (Рибашевина Златиборски округ),Милам Перић (Риљац, Расински
округ), КУД „МЛАДОСТ“ (Вукмановац, Поморавски округ), КУД „СИМОНИДА“ (Ранилуг, Косовско-поморавски
округ), КУД „АЛЕКСА НИКОЛИЋ“ (Оснић, Зајечарски округ), Дом културе „29. НОВЕМБАР“, (Старчево,

Јужнобанатски округ), Петар Лазић (Бабајић, Колубарски округ), женска певачка група „РИБНИЦА“, (Краљево,
Рашки округ), ансамбл лејки КУД „УЧИТЕЉ МОМИР“ (Трстеник, Расински округ), КУД „ПРЕКОНОГА“
(Преконога, Нишавски округ), КУД „МЛАДОСТ“ (Пецка, Подрињско - Мачванки округ), КУД „ВРЕЛАЦ“ (Врањска
бања, Пчињски округ), СКЦ „СТЕФАН НЕМАЊА“ (Краљево,Рашки округ), Бранимир Стошић (Врање, Пчињски
округ), Живојин Миљковић (Крагујевац, Шумадијски округ) и мушка певачка група „АРХАИКА“, центра за
неговање традиције и културе „АБРАШЕВИЋ“ (Крагујевац, Шумадијски округ).
Медијска кампања за 45. сабор народног стваралаштва Србије, посредством Савеза аматера Србије
започела је почетком 2017. године.
Национални сервис (РТС) и сви водећи регионални писани и електронски медији, извештавали су о Сабору. О
“45. Сабору“ су писали: регионалне и локалне новине („Чачанаски глас“ – Чачак, „Таковске новине“ - Горњи
Милановац,) Медијске агенције („Танјуг“, „Бета“). Вести, прилози или емисије емитовале су: (Националне
телевизије: - „РТС“, Регионалне и локалне телевизије - : „Галаксија 32“-Чачак, „Телемарк“- Чачак, и радио
станице - „Београд - Први и Други програм“, и други
Текстове о Сабору, преузети од Гласа западне Србије, „Танјуга“ и „Бете“ објављени су на бројним вебстраницама
45. Сабор народног стваралаштва Србије – Горњи Милановац - ГМИНФО
gminfo.rs/indedž.php/.../7929-45-sabor-narodnog-stvaralastva-srbije-gornji-milanovac
28.09.2017. - Горњи Милановац ће у недељу, 1. октобра бити престоница народне уметности. Ова
манифестација, духа, културе и традиције по први пут биће …
Одржан 45. сабор народног стваралаштва Србије
www.kcgm.org.rs/indedž.php?option=com...45-sabor-narodnog...srbije...
Одржан 45. сабор народног стваралаштва Србије. понедељак, 02 октобар 2017 10:33. Горњи Милановац је у
недељу, 1. октобра био престоница народне уметности.
Чобанским позивом из бушена отворен 45. Сабор народног ...
www.ekucevo.rs/.../cobanskim-pozivom-iz-busenima-otvoren-45-sabor-narodnog-stv...
01.10.2017. - Чобанским позивом из бушена отворен 45. Сабор народног стваралаштва
Србије у Горњем Милановцу. Категорије: Вести. 1. октобра...
45. Сабор народног стваралаштва | Најновије вести - Србија данас
https://www.srbijadanas.com/tags/45-sabor-narodnog-stvaralastva
45.Сабор народног стваралаштва - Најновије вести из Србије - Онлине вести, новости Србија Данас.
Сабор народног стваралаштва Србије, 1. 10. 2017. - YоуТубе
https://www.youtube.com/njatch?v=9uFahyhAKu8
02.10.2017. - Отпремио/ла Небојша Гојковић
Културни центар Горњи Милановац.
Свечано отварање 45. Сабора народног стваралаштва Србије ...
www.dogadaj.com/dogadaji/125447/45
01.10.2017. - Културни Центар Горњи Милановац - Свечано отварање 45. Сабора народног стваралаштва
Ср... Културни Центар Горњи Милановац. Неђеља...
Одржан 45. сабор народног стваралаштва Србије
www.kcgm.org.rs/indedž.php?option=com_content&vienj=article...
Одржан 45. сабор народног стваралаштва Србије. понедељак, 02 октобар 2017 10:33. Горњи Милановац је у
недељу, 1. октобра био престоница народне уметности.
45. Сабор народног стваралаштва Србије – Горњи Милановац - ГМИНФО
gminfo.rs/indedž.php/.../7929-45-sabor-narodnog-stvaralastva-srbije-gornji-milanovac
28.09.2017. - Горњи Милановац ће у недељу, 1. октобра бити престоница народне уметности. Ова
манифестација, духа, културе и традиције по први пут биће ...
У Горњем Милановцу одржан 45. Сабор народног стваралаштва Србије
www.gminfo.rs/.../7967-u-gornjem-milanovcu-odrzan-45-sabor-narodnog-stvaralastv...
02.10.2017. - 45. сабор народног стваралаштва Србије одржан је у недељу, 1. октобра, у Горњем Милановцу.
Ова манифестација, духа, културе и традиције је први ...
Чобанским позивом из бушена отворен 45. Сабор народног ...
www.ekucevo.rs/.../cobanskim-pozivom-iz-busenima-otvoren-45-sabor-narodnog-stv...
01.10.2017. - Чобанским позивом из бушена отворен 45. Сабор народног стваралаштва Србијеу Г.
Куд Симонида Ранилуг - Објаве | Фејсбук
https://sr-rs.facebook.com/kud.ranilug/posts/?ref=page_internal
45. Сабор народног стваралаштва Србије ФЕСТИВАЛ ''ПОБЕДНИКА'' ФЕСТИВАЛА Горњи Милановац,
1.10.2017. год. Репортажа аутора Дарка ...
Групо пúблицо КУД "Традиција-Ситан вез" Трстеник | Фацебоок

https://pt-br.facebook.com/groups/41823787809/
45. Сабор народног стваралаштва Србије ФЕСТИВАЛ ''ПОБЕДНИКА'' ФЕСТИВАЛА Горњи
Милановац, 1.10.2017. год. Репортажа аутора Дарка ...
КУД "Традиција-Ситан вез" Трстеник | Фацебоок
https://zh-cn.facebook.com/groups/41823787809/
45. Сабор народног стваралаштва Србије ФЕСТИВАЛ ''ПОБЕДНИКА'' ФЕСТИВАЛА Горњи Милановац,
1.10.2017. год. Репортажа аутора Дарка ...
Лас имáгенес о видеос популарес де народнаносња Инстаграм
www.pictagra.com/tag/narodnanosnja/?hl=es
45. сабор народног стваралаштва србије 1. октобар, кц горњи милановац, 18:45 представиће се најбољи
чувари традиције: играчи, певачи, вокални и инструментални солисти.
Пхотос & Видеос таггед њитх #фолклор_фолклор он Инстаграм - Пинтарам
https://www.pintaram.com/t/folklor_folklor
45. Сабор народног стваралаштва Србије 1. октобар, КЦ Горњи Милановац, 18:45 Представиће се најбољи
чувари традиције: играчи, певачи, вокални и инструментални...
Одржан 45. сабор народног стваралаштва Србије
понедељак, 02 октобар 2017 10:33 КЦГМ
Горњи Милановац је у недељу, 1. октобра био престоница народне уметности. Ова манифестација, духа,
културе и традиције по први пут је реализована у граду под Рудником.
Идеја водиља била је: прикупљање, чување, приказивање и обнављање традиционалних вредности, игре ,
песме, свирке, ношњи и обичаја појединих подручја Србије.
По ономе што чини и колико успева да допринесе очувању и неговању народне културе и традиције, Сабор
народног стваралаштва Србије, стекао је право да се сврста у сам врх светковина ове врсте.

Сабор је окупио народне уметнике из готово свих округа у Србији. На Смотри су наступили најбољи од
најбољих, одабрани током године, на регионалним и покрајинским саборима народног стваралаштва.

Сабор у Горњем Милановцу отворио је Верољуб Арсић, потпредседник Народне скупштине и председник
Савеза аматера Србије. Указујући на значај Сабора, Арсић је између осталог истакао:
- “Ова манифестација је изузетно важна за очување дела културне баштине, обзиром да представља оно
најрепрезентативније из богате ризнице традиционалне културе већинског народа, као и националних
мањина Србије.”

Народни сабори (или зборови) у нашој историји имају много потврда да су битни показатељи народног и
државног живота. Први Сабор народног стваралаштва Србије организовао је Савез аматера Србије у
Лесковцу пре више од четири И по деценије, затим се одржавао у Александровцу и Тополи. Овогодишњи 45.
Сабор народног стваралаштва Србије значајано доприноси очувању и неговању традиционалне народне
духовне културе, а предходили су му афирмисани регионални сабори. На саборској позорници на Градском
тргу, представили су се најбољи чувари традиције: играчи, певачи, вокални и инструментални солисти и групе
народних свирача из својих средина.

У програму који је одржан у Великој сали Културног центра Горњи Милановац представили су се: свирачи на
бушенима (Кучево - Браничевски округ), дует из вика – Малина Станојевић и Славко Караџић (Прибојска
бања, Златиборски округ), Јованка Мијајловић (Варево, Рашки округ), друштво „ТРАДИЦИЈА“ (Трстеник,
Расински округ), КУД „СОКО“ (Инђија, Сремски округ), КУД „ЂИДО“(Брестовац, Борски округ), Љубодраг
Мијајловић, (Варево, Рашки округ), женска певачка група „ЦРНУЋАНКА“ (Црнућа, Моравички округ), трио
кланета „ШАЛИПУР“ (Прибојска Голеша, Златиборски округ),фолклорна група „ЈАБЛАНИЦА“ (Јабланица,
Зајечарски округ), СКУД „ЂУРЂЕВАК“ (Кљајићево, Западнобачки округ), КУД „ИЗВОР“ (Горић, Колубарски
округ), КУД „БРАНИСЛАВ НУШИЋ“ (Владичин Хан, Пчињски округ), Мића Матић (Доња Црнућа, Моравички
округ), певачка група „СРПСКИ БОЖУР“ (Рибашевина Златиборски округ),Милам Перић (Риљац, Расински
округ), КУД „МЛАДОСТ“ (Вукмановац, Поморавски округ), КУД „СИМОНИДА“ (Ранилуг, Косовско-поморавски
округ), КУД „АЛЕКСА НИКОЛИЋ“ (Оснић, Зајечарски округ), Дом културе „29. НОВЕМБАР“, (Старчево,
Јужнобанатски округ), Петар Лазић (Бабајић, Колубарски округ), женска певачка група „РИБНИЦА“, (Краљево,
Рашки округ), ансамбл лејки КУД „УЧИТЕЉ МОМИР“ (Трстеник, Расински округ), КУД „ПРЕКОНОГА“
(Преконога, Нишавски округ), КУД „МЛАДОСТ“ (Пецка, Подрињско - Мачванки округ), КУД „ВРЕЛАЦ“ (Врањска
бања, Пчињски округ), СКЦ „СТЕФАН НЕМАЊА“ (Краљево,Рашки округ), Бранимир Стошић (Врање, Пчињски
округ), Живојин Миљковић (Крагујевац, Шумадијски округ) и мушка певачка група „АРХАИКА“, центра за
неговање традиције и културе „АБРАШЕВИЋ“ (Крагујевац, Шумадијски округ).
Новембар 2017. године
Културни центар је током новембра организовао 27 програма, (42 рачунајући репризна извођења представа и
вишедневне пројекције филмова). Програме је видело 8.936 посетилаца.
Реализовано је: 5 представа („Не може нам нико ништа...“, режија Алек Родић - 400, „Папагај“, студенти
Академије уметности Београд - 400, „Прича о писцу причи“, НасТеатар (4 извођења) – 1.250, „Црвенкапа и
збуњени вук“, Позористе за децу Крагујевац - 400 и „Сирена и Викторија“ режија Раде Миленковић - 400), 3
изложбе (“Радост Европе“ ДКЦ, Београд - 500, „Србија и Срби на филму у Првом светском рату“,
Југословенска кинотека – 1.000, „Мини Бијенале 7“, – 1.500), 2 концерта („Савремени класични звуци“, С.

Савић, Н. Потпарић, „Леонтина и таленти (2) – 800), 2 књижњевне вечери („Промоција књига – Драган
Угарчина“ - 50 и „Вече са Мирком Демићем“ - 110) и трибина ( „Све је могуће – толеранција“, у сарадњи са
ОШ „Десанка Максимовић“ - 300). Током новембра приказано је и 11 играних филмова (23 пројекције – 1.723
посетиоца). Приказани су филмови: „Tor – Ragnarok“ (2 пројекције) - 71, „Чудовиште из моје породице“ (2) –
177, „Матилда“(3) - 315, „Убиство у Оријент експресу“ (2) - 426, „Geostorm“ (2) – 67, „The books of knjige “ (2) –
85, „Дружина из џунгле“ (2) – 208, „Лига правде“ (2) – 119, „Предграђе“ (2) – 94, „Стиго ћале 2“ (3) – 104 и
„Срећан Дан смрти“ (1) – 57. Од осталих програма (2) реализоване су две емисије о 14. међународном
бијеналу уметности минијатуре. Гостовања су била у Краљеву (ТВ „Мелос“) и студију телевизије „Телемарк“ у
Г. Милановцу.
Упоредо са реализацијом својих програма Културни центар је пружањем стручне и техничке помоћи
учествовао и у реализацији 7 програма које су организовали: КУД „Шумадија“ (наступ у Великој сали КЦГМ са
гостима из Фоче – 400), Општа болница Горњи Милановац и подружница Српског лекарског друшта
(„Анафилакса – лечење и превенција“, предавач Др Татјана Милошевић – 50 и „Синдром периодичне
фебрилности у клиничкој пракси“, предавач Др Биљана Стругаревић – 50), Друштво дијабетичара Горњи
Милановац (Обележавање Дана дијабетичара – 400 и „Предавање о дијабезесу“ - 60), ОШ „Краљ Александар
I“ (Предавање о Вуку Караџићу – 400). Програме је видело 1.410 људи.
Табеларни приказ реализованих програма и броја посетилаца
ПРОГРАМИ
новембар 2017. године
Представе / извођење
Изложбе
Концерти

Наступи/поставке

Посета

5 (8)

2850

3

3000

3

910

11 (23)

1723

Манифестације

/

/

Књижевне вечери и трибине

3

450

Разно (програми за учеснике Колоније, излети, остало)

2

3

27 (42)

8936

Наступи/поставке

Посета

7

1410

Филмови (филмске вечери) / пројекције

УКУПНО
ОСТАЛО - УСЛУГЕ
Разно услуге

Програми су реализовани у Г. Милановцу (Модерна галерија, Велика сала), Такову, Руднику, Краљеву.
Програми које је Културни центар организовао - медијски су пропраћени. О активностима Установе
извештавао је недељник: „Таковске новине“, као и електронски медији: ТВ „Телемарк“, ТВ „Галаксија“, и ТВ
„Мелос“. Информације је објављивао и портал: ГМ инфо, Лидерпрес, Мораваинфо и Глас Србије.
Програмске активности редовно су објављиване и на сајту Културног центра и ФБ страници Установе.
Табеларни приказ заступљености у медијима
Заступљеност у медијима

Новембар 2017. година

Локални недељници („Таковске новине“, Чачански глас)

16

Локалне радио и ТВ станице (ТВ Телемарк)

16

Регионалне РТВ станице (Галакција, Канал 9, РТК, АРТ, НТВ)

16

Национални листови (Вечерње, Политика, Блиц, Правда....)

/

Националне РТВ станице (РТС, ПИНК, ПРВА, Б92, (РАДИО))

/

Агенције БЕТА, ТАНЈУГ

/

Стручни часописи (Арт магазин, филмски...)

/

ГМ ИНФО

16

Веб страница КЦ

16

Фејсбук

3

Децембар 2017. године
Културни центар је у децембру 2017. године организовао 29 програма (36 рачунајући и репризно извођење
представа и пројекције филмова). Програме је видело око 10.191 посетилаца.
Реализовано је: 3 представе („Принцезин рођендан“ - 2 извођења, 650 посетилаца (Театар Крагујевац),
„Каубоји“ - 400 (НП - Кикинда) и „Хор бечких дечака“ - 400), 2 изложбе („Слике – вера Смилјанић“ - 600,
„Годишња изложба полазника радионице „Звезда - Хелиос““ - 300), 4 концерта („Концерт радослава Џонија
Поњавића“ - 400, Концерт камерне музике – 30, Концерт домаће филмске музике - 400, „Ми свом граду –
Удружење Македонаца Моравичког округа“ - 400), 2 манифестације („Еко поглед на наш град“ - Канцеларија

за заштиту животне средине – 300, Дечији Новогодишњи програм - 1000) и 3 књижевне вечери („Путуј и
причај – путописи Душана Р. Илића“ - 70, промоција књиге КД „Запис“ „17. год“ - 50 и Трибина о Русима - 100).
Приказано је и 7 филмова (13 пројекција) и то: остварења „Кратке форме 4“ (35), „Дан ослобођења“ (30),
„Меда педингтон 2“ (2 пројекције; 181), „Star Wars – Последњи џедај“ (4; 306), „Чудо“ (108), „Фердинанд“ (2;
562) и „Деда Мраз и компанија“ (2; 394).
Од осталих програма (осам) организовано је: Селекција и жирирање радова пристиглих на конкурс 14.
Бијенала (6), излет у Београд за волонтере „Кратке форме 4“ – 25 и подела новогодишњих пакетића:
компанијима: „Металац“, „ФАД“, „Пролетер“, „Фока“, ЈКП „Г. Милановац“ и РОЦ „Рудник“. Уз пригодан програм
са Деда Мразом пакетићи су подељени и ПУ „Сунце“, КК“Икар“ и ДД Горњи Милановац. Укупано је подељено
3560 пакетића.
Упоредо са реализацијом својих програма Културни центар је пружањем стручне и техничке помоћи
учествовао и у реализацији 11 програма, које су организовали: ОШ „Десанка Максимовић (Предавање о
Милунки Савић – 300), Општина Горњи Милановац (пријем за привреднике – 150, пријем за новинаре – 50,
Дочек на Градском тргу – 3000), КУД „Типопластика“ (Годишњи концерт - 400), КУД „Шумадија“ (Годишњи
концерт – 400, концерт на Руднику - 200), Црвени крст (Предавање – 20), „Тетрапак“ (Представа за децу са
поделом пакетића – 400), „Звезда – Хелиос“ (коктел – 300) и Еко јелке – 20. Ове програме видело је 5240
посетилаца.
Табеларни приказ реализованих програма и броја посетилаца
ПРОГРАМИ
децембар 2017. године
Представе / извођење

Наступи/поставке

Посета

3 (4)

1450

Изложбе

2

900

Концерти

4

1230

7 (13)

1500

Манифестације

2

1300

Књижевне вечери и трибине

3

220

Разно

8

3591

29 (36)

10191

Наступи/поставке

Посета

11

5240

Филмови (филмске вечери) / пројекције

УКУПНО
ОСТАЛО - УСЛУГЕ
Разно услуге

Програми су реализовани у Г. Милановцу (Модерна галерија, Велика сала, Гимназији, хали „Бреза)
Програми које је Културни центар организовао - медијски су пропраћени. О активностима Установе
извештавао је недељник: „Таковске новине“, као и електронски медији: ТВ „Телемарк“, и ТВ „Галаксија“.
Информације је објављивио и портал: ГМ инфо, Глас Западне Србије, Морава инфо и Преслидер.
Табеларни приказ заступљености у медијима
Заступљеност у медијима

Децембар 2017. година

Локални недељници („Таковске новине“, Чачански глас)

17

Локалне радио и ТВ станице (ТВ Телемарк)

17

Регионалне РТВ станице (Галакција, Канал 9, РТК, АРТ, НТВ)

17

Национални листови (Вечерње, Политика, Блиц, Правда....)

/

Националне РТВ станице (РТС, ПИНК, ПРВА, Б92, (РАДИО))

/

Агенције БЕТА, ТАНЈУГ

/

Стручни часописи (Арт магазин, филмски...)

/

ГМ ИНФО, МОРАВАИНФО, ГЗС и ПРЕСЛИДЕР

17

Веб страница КЦ

17

Фејсбук

23

