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Каменица – 50) различитог жанра и позоришног израза, у којима је наступило око 150 малишана из Горњег
Милановца, Такова, Брђана, Брезне и Каменице.
Најбоље међу најбољима прогласио је жири састављен од представника Милановачког позоришта и
Културног центра. (Бобан Стефановић, председник, Виктор Вујић и Предраг Лошић) Осим прелазних пехара
награде су додељене и за најбоља глумачка оствареља (мушке и женске улоге) у категоријама (основци и
средњошколци). Признања су додељена и за исказану глумачку даровитост - "Бора Атанасковић".
У 2019. години Културни центар је реализовао и 26. Ликовну колонију „Мина Вукомановић Караџић“. По
устаљеној динамици најпре је организована изложба учесника претходног сазива Колоније којом уобичајено
започиње рад наредног сазива. Изложба је представљена у Модерној галерији. Поставку је чинило 19 радова
које потписују уметници: Вељко Ђурђевић (Београд), Слободанка Боба Николић (Београд), Алина Осипова,
(Русија), Зоран Рајковић (Крушевац), Драгољуб Станковић Чиви (Лесковац), Андријана Андријашевић
(Чајетина), Милан Чакајац (Слатина) и Бранко Димитријевић (Горњи Милановац). Представљањем изложбе
започео је рад овогодишње манифестације на Савинцу на којој су учешће узели уметници: Владимир Темков
(Кавадарци, С. Македонија), Горан Боев (Кавадарци, С. Македонија), Милица Опалић (Београд), Теодора
Филиповић (Београд), Милица Весић (Београд), Љубиша Ђурић (Београд), Драган Нешић (Прибој), Радмило
Марић (Фоча, БИХ) и Илија Драшовић (Горњи Милановац).
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 2020. године на почетку рада 27.
сазива Колоније.
Под покровитељством општине Горњи Милановац пету годину за редом у Шилопају је организована
туристичко-културна и привредна манифестација “Дани Шилопајске панораме”.
Манифестација се традиционално организује за викенд, овога пута 19, 20. и 21. и јула. Богат програм који су
реализовали организатори, на “Шилопајској панорами” били заступљени културни, спортски, гастрономски и
туристички садржаји.
Централни привредни догађај “Панораме”, било је пуштање у рад постројења за производњу ракија, сушара
за воће и хладњача уз обилазак воћарске задруге “Шилопај“ и презентацију инсталиране опреме. Овом
привредном догађају присуствовали су представници општине Г.Милановац, Задружног Савеза Србије и
Министарства за равномерни регионални развој.
Током тродневне манифестације организовано је низ прартећих културних, спортских и привредно –
туристичких програма.
Организатори манифестације били су: Удружење“Шилопајска панорама“, Ловачко удружење“Војвода Милан
Обреновић“ – Ловачко друштво „Рудник“, Месна заједница Шилопај, Фудбалски клуб „Шилопај“, Културни
центар Горњи Милановац, Туристичка организација општине Горњи Милановац и Црквена општина Шилопај.
Ефекти. Шилопајску панораму 2019 посетило је око 2000 посетилаца.
Током јула Милановачко позориште и Културни центар заједнички су организовали 1. Међународног сусрета
варошких позоришта ТАКОВСКЕ ЦВЕТИ.
Организациони послови на реализацији Сусрета започети су септембра 2018. године. Позивни материјали
(поштом и на мејл адресе) послати су на више десетина адреса варошких позоришта у Србији и Босни и
Херцеговини. Конкурс је расписан почетком маја 2019. године.
Право учешћа на Конкурсу имала су непрофесионална позоришта из Републике Србије, Републике Српске и
аматерске позоришне трупе српског говорног подручја.
Од већег броја пријављених представа из Србије и БИХ, селектор Сусрета, Бранко Кнежевић је донео одлуку
да на Сусретима од 7 – 14 јула 2019. године наступи 6 позоришта са представама:
– АМАТЕРСКО ПОЗОРИШТЕ „РАША ПЛАОВИЋ, Уб, Иво Брешан, ХАМЛЕТ У СЕЛУ МРДУША ДОЊА,
режија: Душан Ашковић
– АМАТЕРСКА ПОЗОРИШНА ГРУПА ДОМА КУЛТУРЕ, Чајетина, Јован Стерија Поповић, ЗЛА ЖЕНА,
режија: Биљана Здравковић
– „ТЕАТАР 13“ КУЛТУРНИ ЦЕНТАР „ДРАИНАЦ“, Блаце, Љубомир Симовић, ПУТУЈУЋЕ ПОЗОРИШТЕ
ШОПАЛОВИЋ, режија: Зоран Цветковић
– ПОЗОРИШТЕ „Castellum“, Костолац, Небојша Ромчевић, КАРОЛИНА НОЈБЕР, режија: Фуад Табучић
– АП „МИРКО ТАТАЛОВИЋ – ЋИРА“, Нова Пазова. Миро Гавран, СВЕ О ЖЕНАМА, режија: Александер
Бако и
– ДРАМСКИ СТУДИО „ДАСКЕ“, Лакташи, Марина Вујчић, ЧЕКАОНИЦА ЗА БОЉЕ СУТРА, режија: Огњен
Тодоровић
Због погибије тројице младића код Српца, од којих су неки били чланови Драмског студија „Даске“, наступ
позоришта из Лакташа (Република Српскета, БИХ) је отказан.
У знак жалости са ансамблом из Лакташа Милановачко позориште је извело представу ,,Професионалац’’
Душка Ковачевића у режији Бранка Кнежевића.

Част да наступом отвори Међународни сусрет варошких позоришта „ТАКОВСКЕ ЦВЕТИ“ припала је Ивану
Перковићу. Он је у продукцији НАСТеатра извео представу „Живот оца Тодора овог и оног света“
Све представе такмичарског дела оцењивао је жири у саставу: Љиљана Драгутиновић, драмска уметница,
председник, Драгослав Шиља Тодоровић, редитељ и Рајко Ракићевић, редитељ. Критички осврт на представе
дао је Драги Ивић, продуцент и позоришни критичар.
Пратећи програм Сусрета била је изложба костима „Када костим говори“, Биљане Кнежевић. Аутор поставке
је Данице Вучетић. Међународни сусрет варошких позоришта у Горњем Милановцу од 7 – 14. јула посетило је
око 2000 посетилаца, од којих су око 300 гости манифестације.
“Српски Холивуд” – Међународни филмски фестивал реализован је 26, 27. и 28. јула 2019. године у селу
Мутањ на планини Рудник.
Током тродневне манифестације, организовано је међународно такмичење филмова жанровски, идејно и
културолошки потпуно различитих. Приказано је око 30 филмова из двадесетак земаља.
Поред филмских пројекција, програм фестивала обухватао је и дводневну креативну радионицу за децу
“Украсимо Холивуд”, и изложбу радова чланова удружења “Руднички видици”.
Фестивал постоји од 2011. године, а ове године по први пут је имао и међународни карактер.
Међународни филмски фестивал у Мутњу помогли су: општина Горњи Милановац, компанија „Рудник и
флотација – Рудник“, Туристичка организација општине, Културни центар Горњи Милановац, “Тим МАX” и
удружење “Руднички видици”.
Културни центар је био суорганизатор манифестације
Ефекти: Фестивал у Мутњу видело је око 1000 посетилаца.
У циљу очувања музичке потке нашег поднебља и древних, незаборавних нота у Прањанима, варошици на
обронцима Сувобора 16, 17. и 18. августа 2019. године организован је Први Сабор виолиниста Србије. На
Сабору су се окупити доказани мајстори виолине, али и даровита деца која су тек кренула стазама признатих
виртуоза виолине.
Током Саборовања у Прањанима публици су се, у получасовним концертима, представила најпознатија
имена ове врсте музике.
Низ пратећих дешавања употпунио је Сабор виолиниста у Прањанима.
Током Саборовања најуспешнијим пољопривредницима рудничко – таковског краја, председник општине
Дејан Ковачевић уручио је признања, али и решења о субвенцијама из буџета општине Горњи Милановац.
Сабор виолиниста Србије у Прањанима 16 - 18. августа посетило је око 50.000 посетилаца.
Културни центар и општина Горњи Милановац током 2019. године по други пут су реализовали
манифестацију Дани „Мије Алексића“, у част великана српског глумишта који је рођен у Горњој Црнући. По
већ утврђеној концепцији манифестација је обухватала неколико области савременог стваралаштва:
позоришну уметност, филмску уметност, ликовну и визуелну уметност, музику, као и област културног наслеђа
која се односа на откривање, прикупљање, истраживање и документовање културног наслеђа. Лауреат
награде “Мија Алексић – бити глумац” за 2019. је Небојша Дугалић, глумац Народног позоришта у Београду.
Манифестација је реализована од 25. септембра до 4. октобра 2019. године. У истом периоду реализован је
и 5. Међународни фестивал кратког филма „Кратка форма“.
– Афирмиција филмског стваралаштва, ширење филмске културе, едукација младих, потстицање
разноликости филмског израза, интеркултурног дијалога и интеракције између, аутора, публике и учесника
пројекта, ширење активне мреже фестивала, као и развој културног туризма, циљеви су које заступа
фестивал „Кратка форма“. Фестивал промовише уметничке вредности савременог српског и међународног
филмског стваралаштва у области кратког филма, као и наслеђе националне и светске културне баштине на
подручју краткометражне филмске уметности.
Од 3.730 пријављених филмова за 5. Међународни фестивал кратког филма „Кратка форма“, а које потписују
аутори из 132 земање, одабрано је 95 филмова (34 земље) који су приказани у четири такмичарске
категорије: микро филм (до минута), мини филм (1 -3 минута), кратки филм (3 – 15 минута) и филмско
стваралаштво деце и омладине. Приказани су филмови, настали у последње две године, оцењени као дела
За такмичарске категорије микро, мини и кратки филм најбоље међу најбољима прогласио је жири у саставу:
Марија Ратковић Видаковић, редитељ и продуцент из Шведске, проф. Нарциса Даријевић Марковић, редитељ
из Србије и проф. Рајко Петровић, редитељ из Србије.
Ефекти: 12.923 посетиоца испратили су манифестације и пратеће програме који су у оквиру „Кратке форме“ и
„Дана Мије Алексића“ организовани у Горњем Милановцу.
У сарадњи са Савезом аматера Србије, Културни центар је по трећи пут учествовао у реализацији
манифестације „Сабор народног стваралаштва Србије“. По ономе што чини и колико успева да допринесе
очувању и неговању народне културе и традиције, Сабор народног стваралаштва Србије, убраја се 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.

Јануар 2019. године
Културни центар Горњи Милановац током јануара је организовао 22 програма, (37 рачунајући репризне
пројекције филмова) које је видело 5.794 посетиоцa.
Реализовани су: представа „Прича се по граду“ (режија: Сташа Копривица, Продукција ГМР, Београд - 400),
изложба (фотографије Божидара Миловића - 250), шест концерата (концерт ученика МШ „Др Војислав
Вучковић“ из Чачка, одељење у Горњем Милановцу – 100, „Ортодокс Келтц (Новогодишњи концерт,
организатори општина Горњи Милановац, Клуб привреде и КЦГМ) – 500, „Театар дур“ (Новогодишњи концерт,
организатори општина Горњи Милановац, Клуб привреде и КЦГМ) – 500 и три концерта КУД „Шумадија“ 1.200), и једно књижевно вече („Шетња кроз стихове“ (организатори: КД „Запис“, Гимназија „Таковски
устанак“ и КЦГМ - 100). Током јануара приказано је и 13 филмова (28 пројекције). Представљени су филмови:
„Боемска рапсодија“ (2 пројекције; 154 посетиоца), „Ралф растура интернет – Разбијач Ралф 2“ (2 ;120),
„Звезда је рођена“ (1 ; 65), „Крцко Орашчић и четири краљевства“ (1 ; 12), „Јужни ветар“ (1 ; 56), „Снежна
краљица - свет огледала“ (3 ;181), „Краљ лопова“ (2 ; 56), „Такси блуз“ (6 ; 816), „Петар Пан и магична књига
Недођије“ (2 ; 244), „Повратак Мери Попинс“ (3 ; 96), „Краљ Петар I“ (2 ; 786), „Глас“ (2 ; 87) и „Аладин и летећи
ћилим“ (1 пројекција; 71 посетилац)
Током јануара у у великој сали Културног центра инсталирана је 3Д опрема за потребе биоскопа. Пројекат је
са 4 милиона динара подржало Министарство културе и информисања РС преко конкурса „Градови у фокусу“.
Програми су реализовани у Горњем Милановцу (Модерна галерија, велика сала КЦГМ и ОШ „Св. Сава“,
„Краљ Александар I“, Црква „Св. Тројице“ и Гимназија „Таковски устанак“) и Руднику.
Пружањем стручне и техничке помоћи, Културни центар је учествовао и у реализацији једанаест програма
које су организовали: Музеј рудничко – таковског краја (100), ООЦК (ДДК – 2х50), Коло српских сестара
(подела пакета – 100), КУД „Шумадија“ (пробе пред наступ – 50), ЗЗ „Агробобица“ (састанак – 10), „Милано
бенд“ (снимање – 10), ОШ „Свети Сава“ (дан школе – 400), ОШ „Краљ Александар Први“ (Светосавска
приредба – 300), Црква „Свете Тројице“ (Светосавска служба – 200) и Дом здравља Горњи Милановац
(подела Божићних пакета – 150). Ове програме посетило је 1.120 посетилаца.
Табеларни приказ реализованих програма и броја посетилаца
ПРОГРАМИ
јануар 2019. године

Наступи/поставке

Посета

Представе / извођење

1

400

Изложбе

1

250

Концерти

6

2300

13 (28)

2744

Филмови (филмске вечери) / пројекције
Манифестације

/

/

Књижевне вечери и трибине

1

100

Разно

/

/

УКУПНО
ОСТАЛО - УСЛУГЕ
Разно услуге

22 (37)

5794

Наступи/поставке

Посета

11

1120

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

јануар 2019. 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....)

/

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

/

Агенције БЕТА, ТАНЈУГ

/

Стручни часописи (Арт магазин, филмски...)

/

Портали (ГМ инфо, Мораваинфо, Преслидер...)

10

Веб страница КЦ

21

Фејсбук

21

Фебруар 2019. године
Културни центар Горњи Милановац током фебруара је организовао 22 програма (36 са репризним
пројекцијама филмова), које је видело 4.459 посетилацa.
Реализованo je: две представе („Игоров магични шоу“ (Игор Трифунов, мађионичар, 400) и „Снежна
краљица“ - (Драмска радионица КЦГМ, 400), две изложбе („УЛПУ Г. Милановац“ (300) и „С мотивом у свет“
(Организација “Re Crafts” кластер за ревитализацију тради ционалних заната, Изложбу отворила Бранкица
Јанковић, повереница за заштиту родне равноправности - 300) и четири концерта („Мађарски државни
фолклорни ансамбл“ - 400, Група „Легенде“, 400 и два концерта „Бака прасе“ 400 + 50). Током фебруара,
Културни центар је представио 13 нових филмских наслова, (27 пројекција). Приказани су филмови:
„Аладин и летећи ћилим“ (2 projekcije ; 239 posetilaca), „Сви знају“ (3 ; 263), „Ко се боји вука још 2“ (3 ; 393),
„Wongar“ (1 ; 65), „Мула“ (2 ; 57), „Лептир“ (2 ; 118), „Такси блуз“ (1 ; 115), „Чаробњак из Мутња“ (1 ; 82), „Лего
филм 2“ (3 ; 138), „Марија Стјуарт краљица Шкотске“ (3 ; 139), „Мала госпођица Дулитл“ (2 ; 65), „Ледена
потера“ (3 ; 118) i „Шта смо још богу згрешили“ (1 ; 17).
Културни центар Горњи Милановац у сарадњи са образовним центром Академија Чачак током фебруара
започео је упис полазника на курсеве: страних језика (енглески, немачки и италијански језик) и вођење
пословних књига, и рачунара (ЕЦДЛ обуке), као и за преквалификације, доквалификације и стручна
оспособљавања. А у сарадњи са Милановачким позориштем расписан је конкурс за „Школску сцену 2019“.
Програми су реализовани у Горњем Милановцу (Модерна галерија, Хол испред Велике сале КЦГМ, Свечана
сала Општине Горњи Милановац и Велика сала КЦГМ).
Пружањем стручне и техничке помоћи, КЦГМ је учествовао и у реализацији: програма Црвеног крста (Акција
добровољног давања крви (50), Општина Горњи Милановац (Аудиција „Србија у ритму Европе, 50, подела 3+
картица 400), друштва дијабетичара Горњи Милановац (акција мерења шећера, 100), ЖПГ „Црнућанка“
(годишња скупштина, 40), Удружење Чеха (20), удружење деце оболеле од канцера (500), Удружење ратника
и бораца (Обележавање Дана државности, 150), „Агробобица“ (стручно предавање и семинар на тему
јагодастог воћа, 200). Ове програме посетило је 1.510 посетилаца.
Табеларни приказ реализованих програма и броја посетилаца
ПРОГРАМИ
фебруар 2019. године

Наступи/поставке

Посета

Представе / извођење

2

800

Изложбе

2

600

Концерти

4

1150

13 (27)

1809

Манифестације

/

/

Књижевне вечери и трибине

/

/

Разно

1

100

Филмови (филмске вечери) / пројекције

УКУПНО
ОСТАЛО - УСЛУГЕ
Разно услуге

22 (36)

4459

Наступи/поставке

Посета

9

1510

Програми које је Културни центар организовао - медијски су пропраћени. О активностима Установе
извештавали су недељници: „Таковске новине“ и електронски медији: ТВ „Телемарк“, ТВ „Галаксија“, ТВ „Лав“,
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 2019. 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

12

Фејсбук

24

Март 2019. године
Културни центар Горњи Милановац у марту је организовао 44 програма, односно 72 рачунајући и репризне
програме и пројекције филмова. Ове програме испратио је 11.785 посетилаца.
Реализованo je: три представе – пет извођења („Снежна краљица“, Драмска радионица КЦГМ, два извођења
- 800), „Морско бродска заврзлама“ („Едукативни театар“, Суботица , две представе – 700), „Френки и Џони“,
Народно позориште, Београд – 400)), шест изложби („Минијатурни бијенале 7 – путујућа изложба - 500, „На
путу ка трагу – Невена Максимовић“ – 350, „Писма Хилде Дајч“ - 1.000 (Дани Израела у Горњем Милановцу),
„Очување и обнова Баухаус и зграде међународног стила у Тел Авиву“ - 1.000 (Дани Израела у Горњем
Милановцу), Изложба „Живот смећа“ - 50 (Караван за климу)), два концерта („Зимска соната – Јана Сокић,
клавир и Милица Петровић, виолина“ - 80 и „Вече забавне музике – Зоран Симовић“ - 80) и десет књижевних
вечери и трибина – 11 програма („Душанов законик у руском огледалу“ (Друштво српско – руског
пријатељства) – 100, „Историја једне утопије – 100 година од стварања југославије“ („Запис“) - 80, „Мали
војник Великог рата“ („Пчелица“, Музеј рудничко – таковског краја) – 150, „Ах, та љубав“, аутор Радош
Марковић - 100, „О мудрости и срећи“ (два предавања проф. Бојан Недељковић) – 200, научна дебата о
клими („Караван за климу“) - 50, „Песниче народа мог“ (Општинско такмичење) – 100, Промоција издања
„Креативног центра“ - 100, „Бициклом и планинарењем кр-оз Грчку и Свету Гору“ (Ненад Шишовић) – 100,
Трибина „Да се не заборави“ (Ђорђе Аничић, Драган Матић и Ђорђе Малетић) - 20). Приказано је двадесет
филмова – 45 пројекција: („Шта смо још богу згрешили“ (1 пројекција ; 41 посетилац), „Берлин, волим те“ (3 ;
57), „Пси умиру сами“ (2 ;
29), „Инстант породица“ (2 ; 6), „Срећан дан смрти 2“ (2 ; 135), „Како да
дресирате свог змаја 3 (3Д)“ (2 ; 177), „Краљ Петар Први“ (3 ;1046), „Без мотивације“ (Дани Израела – 1 ; 36),
„Личне ствари“ ( Дани Израела - 1 ; 18), „Алита – борбени анђео“ (3Д)(2 ; 51), „Спасавајући Нету“ (Дани
Израела -1; 35), „Проводаџија“ (Дани Израела – 1 ; 60), „Капетан Марвел“ (3Д) (2 ; 236), „Тајна светионика“ (2 ;
10), „Шавови“ (2 ; 171), „Корги, краљевски пас великог срца“ (2 ; 132), „Зелена књига“
(2 ;86), „Балканска
међа“ (7 ; 1803), „Миа и бели лав“ (3 ; 33) и „Дамбо“ (4 ; 163).
Од осталих програма (3) реализовани су: Ликовна колонија о Великом рату (у сарадњи са Удружењем
бораца „САБОР“ (четири дана – 200), Предавање о генералу Божидару терзићу (у сарадњи са Музејом РТК и
Гимназијом – 400) и Дани франкофоније (Гимназија – 300).
Програми су реализовани у Горњем Милановцу (Модерна галерија, хол испред Велике сале КЦГМ, Гимназија
„Таковски устанак“, Велика сала „Културног центра (Дом културе)), Руднику и Крушевцу.
Пружањем стручне и техничке помоћи, Културни центар је учествовао и у реализацији једанаест програма
које су организовали: Црвени крст и Завод за трансфузију крви (Акција добровољног давања крви (два пута) –
200), Општина Горњи Милановац (састанак представника Моравичког округа- 20, Обележавање 20 година од
НАТО бомбардовања СР Југославије - 100), Библиотека „Браћа Настасијевић“ (промоција књиге – 50),
УЛУПГм (годишња скупштина – 30), Удружење дијабетичара Горњи Милановац (Акција мерења шећера – 50),
лекарска комора Србије (Семинар – 300), ГМ Оптимист (Старт ап – 20), „Руднички видици“ (Хуманитарна
изложба за Ану и Алексу Арсић – 1.000) и „Српски Холивуд“ (пројекција филма „Чаробњак из Мутња“ - 100.
Ове програме је погледало 1.820 посетилаца.
Табеларни приказ реализованих програма и броја посетилаца
ПРОГРАМИ
март 2019. године

Наступи/поставке

Посета

3 (5)

1900

Изложбе

6

3400

Концерти

2

160

20 (45)

4325

Представе / извођење

Филмови (филмске вечери) / пројекције
Манифестације
Књижевне вечери и трибине
Разно
УКУПНО
ОСТАЛО - УСЛУГЕ
Разно услуге

/

/

10 (11)

1100

3

900

44 (72)

11785

Наступи/поставке

Посета

11

182

Програми које је Културни центар организовао - медијски су пропраћени. О активностима Установе
извештавали су недељници: „Таковске новине““, 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.

твој” (2, 14), “Ми” (2, 63), “Шазам”(2, 22), “Хладни рат” (2, 35), “Балканска међа”(2, 241), “Господин Линк” (2,
132), “Шавови” (1, 50), “Парк чудеса”(4, 239) и “Осветници – крај игре” (2, 445).
Од осталих програма (три) реализовано је: „Пут око света“ (ПУ „Сунце“) - 1.500, „Прича о пролећу у Горњем
Милановцу“ - 100 и „Израда цветних венчића повод празника „Врбица“ и „Цвети““ - 100.
Програми су реализовани у Горњем Милановцу (Модерна галерија, хол испред Велике сале КЦГМ, Велика
сала „Културног центра (Дом културе)), Руднику и Великој Плани.
Пружањем стручне и техничке помоћи, Културни центар је учествовао и у реализацији десет програма које су
организовали: Општина Горњи Милановац (Свечана седница поводом Дана општине - 400, састанак
представника Моравичког округа - 30, ЕКО квиз - 500), Црвени крст (скупштина ЦК - 100) и Завод за
трансфузију крви (Акција добровољног давања крви (два пута) – 200), Удружење дијабетичара Горњи
Милановац (Акција мерења шећера – 150), и Natural Mystic festival (Фестивал реге музике – 1.500). Ове
програме је погледало 3.680 посетилаца.
Табеларни приказ реализованих програма и броја посетилаца
ПРОГРАМИ
април 2019. године

Наступи/поставке

Посета

Представе / извођење

2

800

Изложбе

6

3000

Концерти

14

7650

Филмови (филмске вечери) / пројекције

11 (21)

1769

Манифестације

1

40

Књижевне вечери и трибине

3

300

Разно
УКУПНО
ОСТАЛО - УСЛУГЕ
Разно услуге

3

1200

40 (50)

14759

Наступи/поставке

Посета

10

3680

Програми које је Културни центар организовао - медијски су пропраћени. О активностима Установе
извештавали су недељници: „Таковске новине““, 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

април 2019. година

Локални недељници („Таковске новине“, Чачански глас)

21

Локалне радио и ТВ станице (ТВ Телемарк)

21

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

21

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...)

36

Веб страница КЦ

21

Фејсбук

42

Мај 2019. године
У мају 2019. године КЦГМ је реализовао 45 програма (55 рачунајући и репризне пројекције филмова). Које је
видело 7.559 посетилаца.
Реализованo je: 11 представа („Хотел 88“, продукција КАМАРАД - 400, представе НАСТеатра („Прича о писцу
причи“, Таково – 150, Прањани – 150, „Светозар Трећи“, Рудник – 150), „Извините, колико имате година“ - 400
и седам представа са „Школске сцене 2019“(„Дечје посело“, ПС „Сунце“, Г. Милановац – 200, „Свињар“ ОШ
„Таковски устанак“, Таково – 100, „Аги и Ема“ ОШ „Краљ Александар Први“, Брђани – 150, „Солунци говоре“,
ЕТШ „Књаз Милош“, Г. Милановац – 250, „Модерна бајка“, ОШ „Иво Андрић“, Брезна – 50, „Кирија“ ОШ „Иво
Андрић“, Каменица – 50), три изложбе („Драган Нешић – изложба објеката из циклуса Србија“ - 250, „Мosaik
Image – слике, мозаици и цртежи Оливере Гаврић Павић и Ивана Павића“ - 1.000 „Горан Пајовић – изложба
фотографија – Рефлекси самоће“ (у сарадњи са Музејом рудничко – таковског краја) – 1.000), два концерта
(„Концерт студената ФМУ, Катедра за камерну музику“ - 50, Концерт ансамбла „Коло“ – 400), три

манифестације (Колонија „Сликарски сабор 2019“ - Враћевшница – 48, „Школска сцена 2019 – 200,
Матурантска парада 2019 – 500 ), четири књижевне вечери (Духовно вече у Враћевшници – 160,
предавање: „Преглед историје савременог мозаика у Србији“, Оливера Гаврић Павић – 50, дебата:
„Међугенерацијска солидарност“ и књижевно вече: „Песма никад допевана“ – 100). Приказано је 16 филмова
– 26 пројекција: „“Парк чудеса” (2 пројекције ; 69 посетилаца), “Осветници – крај игре” (1 ; 139), “Лос бандо” (1 ;
100), “Најбољи ортаци” (1 ; 100), “Фајтерка” (1 ; 100), “Садко” (1 ; 34), “Писма из Венеције” (2 ; 59), “Ружњићи”
(2 ; 38), “Афтер” (2 ; 259), “Ману Муња” (3 ; 48), “Џон Вик 3 – парабелум” (2 ; 128), “Небеска тема” (1 ; 76),
“Брајтберн” (2 ; 54), “Преваранти” (2 ; 19), “Гоџила 2: краљ чудовишта” (1 ; 67) и “Аладин” (2 ; 106).
Од осталих програма (шест) реализовано је: „Ноћ музеја“ - 10, Награда младе филмске публике ЕФА – 200,
Ђурђевдан у Манастиру - 10, „Прича о песми Евровизије“ - 100, КЗН „коло“ - 10 и Уметнички савет – 5.
Програми су реализовани у Горњем Милановцу (Модерна галерија, хол испред Велике сале КЦГМ, Велика
сала КЦГМ (Дом културе)), Такову, Прањанима, Брезни, Каменици, Враћевшници и Руднику.
Пружањем стручне и техничке помоћи, Културни центар је учествовао и у реализацији 15 програма које су
организовали: Општина Горњи Милановац (СТАРТАП – 50), МЗ „Бољковци“ (Вашар), Еколошка канцеларија
(Еко квиз – 300), ОШ „Краљ Александар Први“ (Дан школе и проба – 500), Црвени крст и Завод за трансфузију
крви (Акција добровољног давања крви (два пута) – 200), Удружење дијабетичара Горњи Милановац (Акција
мерења шећера – 100), „Хелиос – Србија“ (Дан отворених врата – 500), КСС – 30, Библиотека „Браћа
Настасијевић (промоција књиге „Трећи метак“ - 50), СУБНОР (Дан побее – 100), Србија у ритму Европе - 50 и
Natural Mystic festival (Фестивал реге музике – 500). Ове програме је погледало 3.380 посетилаца.
Табеларни приказ реализованих програма и броја посетилаца
ПРОГРАМИ
Мај 2019. године

Наступи/поставке

Посета

Представе / извођење

11

2050

Изложбе

3

2250

Концерти

2

450

16 (26)

1396

Манифестације

3

748

Књижевне вечери и трибине

4

330

Разно

6

335

Филмови (филмске вечери) / пројекције

УКУПНО
ОСТАЛО - УСЛУГЕ
Разно услуге

45 (55)

7559

Наступи/поставке

Посета

15

3380

Програми које је Културни центар организовао - медијски су пропраћени. О активностима Установе
извештавали су недељници: „Таковске новине““, 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

Мај 2019. 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....)

2

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

/

Агенције БЕТА, ТАНЈУГ

/

Стручни часописи (Арт магазин, филмски...)

/

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

30

Веб страница КЦ

16

Фејсбук

30

Јун 2019. године
У јуну 2019. године КЦГМ је реализовао 45 програма (55 рачунајући и репризне пројекције филмова). Које је
видело 7.559 посетилаца.
Реализованo je: 11 представа („Хотел 88“, продукција КАМАРАД - 400, представе НАСТеатра („Прича о писцу
причи“, Таково – 150, Прањани – 150, „Светозар Трећи“, Рудник – 150), „Извините, колико имате година“ - 400

и седам представа са „Школске сцене 2019“(„Дечје посело“, ПС „Сунце“, Г. Милановац – 200, „Свињар“ ОШ
„Таковски устанак“, Таково – 100, „Аги и Ема“ ОШ „Краљ Александар Први“, Брђани – 150, „Солунци говоре“,
ЕТШ „Књаз Милош“, Г. Милановац – 250, „Модерна бајка“, ОШ „Иво Андрић“, Брезна – 50, „Кирија“ ОШ „Иво
Андрић“, Каменица – 50), три изложбе („Драган Нешић – изложба објеката из циклуса Србија“ - 250, „Мosaik
Image – слике, мозаици и цртежи Оливере Гаврић Павић и Ивана Павића“ - 1.000 „Горан Пајовић – изложба
фотографија – Рефлекси самоће“ (у сарадњи са Музејом рудничко – таковског краја) – 1.000), два концерта
(„Концерт студената ФМУ, Катедра за камерну музику“ - 50, Концерт ансамбла „Коло“ – 400), три
манифестације (Колонија „Сликарски сабор 2019“ - Враћевшница – 48, „Школска сцена 2019 – 200,
Матурантска парада 2019 – 500 ), четири књижевне вечери (Духовно вече у Враћевшници – 160,
предавање: „Преглед историје савременог мозаика у Србији“, Оливера Гаврић Павић – 50, дебата:
„Међугенерацијска солидарност“ и књижевно вече: „Песма никад допевана“ – 100). Приказано је 16 филмова
– 26 пројекција: „“Парк чудеса” (2 пројекције ; 69 посетилаца), “Осветници – крај игре” (1 ; 139), “Лос бандо” (1 ;
100), “Најбољи ортаци” (1 ; 100), “Фајтерка” (1 ; 100), “Садко” (1 ; 34), “Писма из Венеције” (2 ; 59), “Ружњићи”
(2 ; 38), “Афтер” (2 ; 259), “Ману Муња” (3 ; 48), “Џон Вик 3 – парабелум” (2 ; 128), “Небеска тема” (1 ; 76),
“Брајтберн” (2 ; 54), “Преваранти” (2 ; 19), “Гоџила 2: краљ чудовишта” (1 ; 67) и “Аладин” (2 ; 106).
Од осталих програма (шест) реализовано је: „Ноћ музеја“ - 10, Награда младе филмске публике ЕФА – 200,
Ђурђевдан у Манастиру - 10, „Прича о песми Евровизије“ - 100, КЗН „коло“ - 10 и Уметнички савет – 5.
Програми су реализовани у Горњем Милановцу (Модерна галерија, хол испред Велике сале КЦГМ, Велика
сала КЦГМ (Дом културе)), Такову, Прањанима, Брезни, Каменици, Враћевшници и Руднику.
Пружањем стручне и техничке помоћи, Културни центар је учествовао и у реализацији 15 програма које су
организовали: Општина Горњи Милановац (СТАРТАП – 50), МЗ „Бољковци“ (Вашар), Еколошка канцеларија
(Еко квиз – 300), ОШ „Краљ Александар Први“ (Дан школе и проба – 500), Црвени крст и Завод за трансфузију
крви (Акција добровољног давања крви (два пута) – 200), Удружење дијабетичара Горњи Милановац (Акција
мерења шећера – 100), „Хелиос – Србија“ (Дан отворених врата – 500), КСС – 30, Библиотека „Браћа
Настасијевић (промоција књиге „Трећи метак“ - 50), СУБНОР (Дан побее – 100), Србија у ритму Европе - 50 и
Natural Mystic festival (Фестивал реге музике – 500). Ове програме је погледало 3.380 посетилаца.
Табеларни приказ реализованих програма и броја посетилаца
ПРОГРАМИ
Јун 2019. године

Наступи/поставке

Посета

Представе / извођење

11

2050

Изложбе

3

2250

Концерти

2

450

16 (26)

1396

Манифестације

3

748

Књижевне вечери и трибине

4

330

Разно

6

335

Филмови (филмске вечери) / пројекције

УКУПНО
ОСТАЛО - УСЛУГЕ
Разно услуге

45 (55)

7559

Наступи/поставке

Посета

15

3380

Програми које је Културни центар организовао - медијски су пропраћени. О активностима Установе
извештавали су недељници: „Таковске новине““, 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

ЈУН 2019. 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....)

2

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

/

Агенције БЕТА, ТАНЈУГ

/

Стручни часописи (Арт магазин, филмски...)

/

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

30

Веб страница КЦ

16

Фејсбук

30

Заступљеност у медијима:
Програми које је Културни центар организовао - медијски су пропраћени.
О активностима Установе извештавали су: национални дневни листови (Политика, Вечерње новости,
Информер....), националне РТВ станице (РТС, ПИНК, РТВ...) недељници: „Таковске новине““, електронски
медији: ТВ „Телемарк“, и ТВ „Галаксија“, ТВ „Лав“, ТВ „Мелос“ као и портали: „Глас западне Србије“,
„Преслидер“, „ГМ инфо“, Мораваинфо, „Бистро“, „ИНФО 24, ГМПрес и други. Програмске активности редовно
су објављиване и на сајту Културног центра и ФБ страници Установе.
Највише интересовања медији су показали за манифестације Сабор виолиниста Србије у Прањанима, 5.
Међународни фестивал кратког филма „Кратка форма“ и „Дани Мије Алексића“.
Табеларни приказ заступљености у медијима јул - септембар 2019
Заступљеност у медијима

Јул

Август

Септембар

УКУПНО

11

12

21

44

Локалне радио и ТВ станице (ТВ Телемарк)

11

12

21

44

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

18

12

21

51

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

3

6

4

13

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

1

4

2

7

Агенције БЕТА, ТАНЈУГ

1

1

1

3

Стручни часописи (Арт магазин, филмски...)

/

/

1

1

Преслидер Мораваинфо, Регионалне вести

32

12

21

65

Веб страница КЦ

11

11

21

43

Фејсбук

32

35

44

111

Локални недељници („Таковске новине“)

Јул 2019. године
У јулу 2019. године КЦГМ је реализовао 49 програма (61 рачунајући и репризне пројекције филмова).
Програме је видело 14.579 посетилаца.
Реализованo je: 8 представа у оквиру Међународног сусрета варошких позоришта „Таковске цвети“ (носилац
пројекта је Милановачко позориште , а КЦГМ је био суорганизатор). Реализоване су представе: „Живот оца
Тодора - овог и оног света“ (режија Иван Перковић, продукција НАСТеатар) – 250, „Професионалац“ (режија
Бранко Кнежевић, продукција Милановачко позориште) – 250, „Путујуће позориште Шопаловић“ (режија Зоран
Цветковић, продукција „Театар 13“, Блаце) – 250, „Зла жена“ (режија Биљана Здравковић, продукција
Аматерска позоришна група Дома културе, Чајетина – 250, „Хамлет у селу Мрдуша Доња“ (режија Душко
Ашковић, продукција АП „Раша Плаовић“, Уб) – 250, „Све о женама“ (режија Александер Бако, продукција АП
„Мирко Таталовић Ћира“, Н. Пазова – 250, „Каролина Нојбер“ (режија Фуад Табучић, продукција Позориште
„Кастелум“ Костолац - 250 „Једночинке“ (режија Бранко Кнежевић, продукција Милановачко позориште) – 250.
Током јула реализовано је и: 5 изложби („Кад костими говоре“ Биљана Кнежевић, аутор поставке Даница
Вучетић – 2000 (пратећа изложба Сусрета „Таковске цвети 2019“), изложба 25 сазива ЛК „Мина Вукомановић
Караџић“ - 250, изложба „Бјелопољски сликари“ - 1000, изложба слика: Зорана Тодовића (Шилопајска
панорама 2019) – 2000, изложба дубореза Драгована Богдановића (Шилопајска панорама 2019) – 2000), 7
концерта (КУД „Шумадија“ (Шилопајска панорама 2019) – 300, ЖПГ „Црнућанка“ (Шилопајска панорама 2019)
– 300, Гордана Лазаревић (Шилопајска панорама 2019) – 300, Биљана Јевтић (Шилопајска панорама 2019) –
300, Лепа Лукић (Шилопајска панорама 2019) – 300, Аца Илић (Шилопајска панорама 2019) – 300,
Хуманитарни концерт: КУД „Шумадија“ и ФА „Лос Анђелес“ - 300), три манифестације ( „Таковске цвети“ Међународни сусрет варошких позоришта – 100 (КЦГМ Суорганизатор), „Шилопајска панорама“ - 100 (КЦГМ
Суорганизатор), Међународни филмски фестивал „Српски Холивуд“ - Мутањ 2019 – 100 (КЦГМ
Суорганизатор) ), три књижевне вечери (Музичко вече Зорана Симовића – 50, песничко вече КД „Запис“ на
савинцу – 20 и песничко вече КДМ „Млади и мртви“ - 15). Приказан је 41 филм (28 пројекција). Једанаест
играних у оквиру редовног биоскопског репертоара – 23 пројекције: “Тајни агент Мјау” (1 пројекција ; 30
посетилаца), “Анђео чувар” (1 ; 3), “Табалуга” (2 ; 76), “Спајдермен – далеко од куће” (3 ; 237), “Анабел 3” повратак кући (2 ; 222), “Краљ лавова” (8 ; 867), “Ибица” (2 ; 72), “План бекства 3” (1 ; 9), “Спајдермен – далеко
од куће” (1 ; 60), “Храбри малишан 2” (1 ; 46) и “Паклене улице: Хобс и Шо” (1 ; 107) и тридесет
фестивалских (5 биоскопских пројекција - Међународни филмски фестивал „Српски Холивуд“ - Мутањ –
1000).
Од осталих програма (седам) реализовано је: Мала школа сликања за ученике ОШ „Арсеније Ломо“
(Шилопајска панорама 2019) – 30, Кастинг за Сабор виолина у Прањанима – 12, Посета чланова 26. сазива
ЛК „Мина Вукомановић Караџић“ Савиначким данима – 10, Прича о Мини – гост Мина Вукомановић из

Срезојебаца – 10 (Ликовна колонија), Излет на Равну Гору – 10 (Ликовна колонија), Наступ ансамбла Б.
Нешковића на Савинцу – 13 (Ликовна колонија), и Посета ЛК „МВК“ Позоришту 10
Табеларни приказ реализованих програма и броја посетилаца
ПРОГРАМИ
Јул 2019. године

Наступи/поставке

Посета

Представе / извођење

8

2000

Изложбе

5

7250

Концерти

7

2100

Филмови (филмске вечери) / пројекције

16 (28)

2729

Манифестације

3

300

Књижевне вечери и трибине

3

85

Разно

7

115

УКУПНО
ОСТАЛО - УСЛУГЕ
Разно услуге

49 (61)

14579

Наступи/поставке

Посета

4

2280

Програми су реализовани у Горњем Милановцу (Модерна галерија, Хол испред Велике сале КЦГМ, Свечана
сала Општине Горњи Милановац и Велика сала КЦГМ), Руднику, Мутњу, Шилопају.
Пружањем стручне и техничке помоћи, Културни центар је учествовао и у реализацији: програма Црвеног
крста (Акција добровољног давања крви (50), КЗН Таковске цвети – 20, општине Горњи Милановац (Додела
признања за најуређеније двориште „Бели лабуд“ - 250), удружења „Млади Милановца“ (Уручење таблет
рачунара најбољим ученицима – 10) и Ноћног турнира у малом фудбалу – Рудник 2019 – 2000. Ове програме
посетило је 2380 посетилаца.
Програми које је Културни центар организовао - медијски су пропраћени. О активностима Установе
извештавали су недељници: „Таковске новине““, електронски медији: ТВ „Телемарк“, и ТВ „Галаксија“, као и
портали: „Глас западне Србије“, „Преслидер“, „ГМ инфо“, Мораваинфо, „Бистро“, „ИНФО 24“ и други.
Програмске активности редовно су објављиване и на сајту Културног центра и ФБ страници Установе.
Табеларни приказ заступљености у медијима
Заступљеност у медијима

ЈУЛ 2019. година

Локални недељници („Таковске новине“, Чачански глас)

11

Локалне радио и ТВ станице (ТВ Телемарк)

11

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

18

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

3

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

1

Агенције БЕТА, ТАНЈУГ

1

Стручни часописи (Арт магазин, филмски...)

/

Портали (ГМ инфо, Објективно 1, Показивач, Мораваинфо, Преслидер ИНФО 24...)

32

Веб страница КЦ

11

Фејсбук

32

Извештај о реализацији програма Шилопајска панорама 2019
Под покровитељством општине Горњи Милановац пету годину за редом у Шилопају је организована
туристичко-културна и привредна манифестација “Дани Шилопајске панораме”.
Манифестација се традиционално организује за викенд, овога пута 19, 20. и 21. и јула. Богат програм који су
реализовали организатори, на “Шилопајској панорами” били заступљени културни, спортски, гастрономски и
туристички садржаји.
Свечано отварање манифестације је било у петак, 19 јула. Уследило је музичко повечерје под Рудником
“Запевајмо песме наше”. У интерпретацији наших најпознатијих извођача: Лепе Лукић, Гоце Лазаревић, Аца
Илића, Биљане Јевтић и других и уз музичку пратњу оркестра „Браћа Дмитровић“ изведене су песаме
Рудничког краја и Шумадије.
Централни привредни догађај “Панораме”, било је пуштање у рад постројења за производњу ракија, сушара
за воће и хладњача уз обилазак воћарске задруге “Шилопај“ и презентацију инсталиране опреме. Овом
привредном догађају присуствовали су представници општине Г.Милановац, Задружног Савеза Србије и
Министарства за равномерни регионални развој.

Свечана литургија посвећена 80. годишњици постојања цркве „Светог Николаја“ у Шилопају обављена је у
недељу, 21. јула. Литургију је употпунио хор Светог Николаја Жичког из Љубића.
Током тродневне манифестације организовано је низ прартећих културних, спортских и привредно –
туристичких програма.
Организатори манифестације били су: Удружење“Шилопајска панорама“, Ловачко удружење“Војвода Милан
Обреновић“ – Ловачко друштво „Рудник“, Месна заједница Шилопај, Фудбалски клуб „Шилопај“, Културни
центар Горњи Милановац, Туристичка организација општине Горњи Милановац и Црквена општина Шилопај.
Ефекти. Шилопајску панораму 2019 посетило је око 2000 посетилаца. О панорами су писали:
Дани Шилопајске панораме 2019 – Културни центар
www.kcgm.org.rs/dani-silopajske-panorame-2019/
Организатори манифестације су: Удружење“Шилопајска панорама“, Ловачко удружење“Војвода Милан
Обреновић“ – Ловачко друштво „Рудник“, Месна заједница ...
Силопајска панорама Горњи Милановац - Почетна страница | Фејсбук
https://sr-rs.facebook.com › ... › Silopajska panorama Gornji Milanovac
Оцена: 5 - 2 гласа
Силопајска панорама Горњи Милановац. 251 свиђање. Удружење "Шилопајска панорама" жели да обнови
живот и успостави одрживи развој у селима Давидовица,...
Одржана 5. по реду Шилопајска панорама - Рефлектор
https://reflektor.rs/kultura/...5-po...silopajska-panorama/5d394ba9bfc27c05af667234
Четвртак | 25.7.2019. Одржана 5. по реду Шилопајска панорама. Протеклог викенда у селу Шилопај одржани
су Дани шилопајске панораме. Пета по реду културно ...
Бројни садржаји на “Данима шилопајске панораме“ | Морава Инфо
https://moravainfo.rs › Okrug › Gornji Milanovac
10.07.2019. - 10. јула 2019. ... Председник скупштине удружења „Шилопајска панорама“ Драган Марјановић,
изјавио је да су ... У школском дворишту направљена је бина која ће служити за „Дане шилопајске панораме“,
али и за организовање ...
Шилопајска панорама: задруге повећавају производњу и ... - РТС
www.rts.rs/.../silopajska-panorama-zadruge-povecavaju-proizvodnju-i-vracaju-mlade-...
понедељак, 29. јул 2019, 10:22 -> 15:54 ... А све је кренуло од Удружења "Шилопајска панорама", са жељом да
се покрене производња и да оживи село. "Ми смо ...
Шилопајска панорама: задруге повећавају производњу и враћају ...
https://naslovi.net/2019-07-29/rts/silopajska-panorama-zadruge...i.../23854017
Пре 4 дана - Удружили су се прошле године. Од државе су добили 50.000 евра помоћи. Опремили
дестилерију, хладњачу и сушару. За прераду су се одлучили јер ће, …
Шилопајска панорама Арцхивес - Џенарика ЧаЧак
www.dzenarika.net › Ključne reči › Šilopajska panorama
Ценовник · Радио Уживо · Насловна Кључне речи Шилопајска панорама. Кључна реч: Шилопајска панорама ...
крпљење рупа на чачанским улицама. 07/05/2019 ...
У сусрет "Данима шилопајске панораме" и првој производњи воћарске ...
gmpress.rs/u-susret-danima-silopajske-panorame-i-prvoj-proizvodnji-vocarske-zadrug...
Стефан Ристиц јул 9, 2019 0 Коментара ... Према речима председника скупштине удружења „Шилопајска
панорама“ Драгана Марјановића припреме су обухватиле ...
Дани Шилопајске панораме | Н2 - Прави избор за вести
https://n2.rs/moj-grad/dani-silopajske-panorame/
Организатори манифестације су: Удружење "Шилопајска панорама", Ловачко удружење "Војвода Милан ...
Дани Шилопајске панораме ... Објављено: 10.07.2019.
Бројни садржаји на “Данима шилопајске панораме“ - Блогосфера
https://www.blogosfera.rs/web.../brojni-sadrzaji-na-danima-silopajske-panorame
ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ – Манифестација „Данима шилопајске панораме“ биће ... 10.07.2019. ... Председник
скупштине удружења „Шилопајска панорама“ Драган ...
ДРУШТВО-ШИЛОПАЈ-МАНИФЕСТАЦИЈА (ФОТО) – Мултимедиајална ...
mna.rs/dnevni-servis/drustvo-silopaj-manifestacija-foto/
09.07.2019. - ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ, 09. јул 2019. ... Председник скупштине удружења „Шилопајска панорама“
Драган Марјановић, изјавио је да су припремама ...

Дани Шилопајске панораме 2019
KCGM

Под покровитељством општине Горњи Милановац пету годину за редом у Шилопају се организује туристичкокултурна и привредна манифестација “Дани Шилопајске панораме”.
Манифестација се традиционално организује за викенд, овога пута 19, 20. и 21. и јула. Према богатом
програму који су представили организатори, на “Шилопајској панорами” биће заступљени културни, спортски,
гастрономски и туристички садржаји.
Свечано отварање манифестације је у петак, 19 јула од 19:30 сати, након кога је предвиђено музичко
повечерје под Рудником “Запевајмо песме наше”. Реч је о концерт изворних народних песама Рудничког краја
и Шумадије у интерпретацији наших најпознатијих извођача: Лепе Лукић, Гоце Лазаревић, Аца Илића,
Биљане Јевтић и других, уз музичку пратњу оркестра „Браћа Дмитровић“.
Централни привредни догађај “Панораме”, такође је у петак. Уз обилазак новоформиране воћарске задруге
“Шилопај“ и презентацију инсталиране опреме у рад ће бити пуштено постројење за производњу ракија,
сушара за воће и хладњача. Овом привредном догађају присуствоваће представници општине Г.Милановац,
Задружног Савеза Србије и Министарства за равномерни регионални развој.
Свечана литургија посвећена 80. годишњици постојања цркве „Светог Николаја“ у Шилопају обавиће се у
недељу, 21. јула од 9 сати. Литургију ће употпунити хор Светог Николаја Жичког из Љубића.
Током тродневне манифестације биће организовано низ прартећих културних, спортских и привредно –
туристичких програма.
Организатори манифестације су: Удружење“Шилопајска панорама“, Ловачко удружење“Војвода Милан
Обреновић“ – Ловачко друштво „Рудник“, Месна заједница Шилопај, Фудбалски клуб „Шилопај“, Културни
центар Горњи Милановац, Туристичка организација општине Горњи Милановац и Црквена општина Шилопај
Програм:
ПЕТАК, 19. јули 2019.
Фудбалско игралиште
16,00 Отварање фудбалског турнира - Прва фудбалска утакмица
18,00 Друга фудбалска утакмица
Плато испред ловачког дома
18,00 Пријем гостију, обилазак новоформиране воћарске задруге “Шилопај“, презентација инсталиране
опреме, званично пуштање у рад постројења за производњу ракија, сушаре за воће и хладњаче, уз присуство
представника Општине Г.Милановац, Задружног Савеза Србије и Министарства за равномерни регионални
развој.
Школско двориште
19,30 Званично отварање манифестације.
Културно уметнички програм, (певачке групе, фолклор и др…).
20,00 Музичко повечерје под Рудником-“Запевајмо песме наше“
Концерт изворних народних песама Рудничког краја и Шумадије у
интерпретацији наших познатијих извођача ове врсте музике: Лепа Лукић, Гоца Лазаревић, Ацо Илић и Биља
Јевтић и други, уз музичку пратњу оркестра „Браћа Дмитровић“.
21,30 Свечана вечера за госте и учеснике у програму.

СУБОТА, 20. јули 2019.
Железничка станица Горњи Милановац
08,00 Старт бициклистичке вожње трасом старе пруге Горњи Милановац – Срчаник – Љутовница – Шилопај.
Школско двориште
09,00-15,00 Такмичење у спремању ловачког гулаша од дивљачи
10,00 Изложба пољопривредне механизације
11,00 Округли сто у просторијама ловачког дома на тему: Одабир сорти и гајење шљива за производњу ракија
и сушење. Предавач др. Ивана Глишић из Института за воћарство Чачак.
Фискултурна сала у старој школи
10,00-16,00 Обука из стрељаштва за младе ловце-почетнике (СД „Драган Јевтић Шкепо“)
Порта цркве
10,30 Отварање изложбе слика и почетак рада мале школе сликања за ученике
ОШ „Арсеније Лома“ Рудник, ОШ „Таковски Устанак“ Таково и ликовне
секције Културног центра Горњи Милановац.
Фудбалско игралиште
16,00 Прва фудбалска утакмица
18,00 Друга фудбалска утакмица
НЕДЕЉА, 21. јули 2019
Порта цркве Светог Николаја
09,00 Свечана литургија посвећена 80. годишњици постојања цркве уз подршку
хора Светог Николаја Жичког из Љубића.
11,00 Изложба традиционалних јела Шилопајског краја, (во на ражњу, свадбарски
купус, ловачки гулаш, традиционална јела).
12-15,00 Свечани ручак за госте, парохијане, званице и донаторе
Фудбалско игралиште у Равни
18,00 Финална утакмица турнира
19,30 Проглашење победника фудбалског турнира.
Затварање манифестације.
ОРГАНИЗАТОРИ:
Удружење“Шилопајска панорама“, Ловачко удружење“Војвода Милан Обреновић“, Ловачко друштво „Рудник“,
Месна заједница Шилопај, Фудбалски клуб Шилопај, Културни центар Горњи Милановац, Туристичка
организација општине Горњи Милановац и Црквена општина Шилопај.
ГЕНЕРАЛНИ ПОКРОВИТЕЉ:
Општина Горњи Милановац

Одржана 5. по реду Шилопајска панорама
ИЗВОР: Рефлектор
Протеклог викенда у селу Шилопај одржани су Дани шилопајске панораме. Пета по реду културно –
туристичка манифестација, привукла је пажњу великог броја грађана Горњег Милановца и околине. Око 5
хиљада људи продефиловало је Шилопајем у данима викенда. Ове године поред јубилеја манифестације
,прослављено је и осамдесет година од освећења цркве Светог Николе. Свету архијерејску литургију служио
је владика жички Јустин.
Дани шилопајске панораме били су и повод за пуштање у рад воћарске задруге „Шилопај“, која је по
мишљењу многих битан фактор за опстанак пет села која гравитирају ка Шилопају.

Фото: Прес служба Горњи Милановац
„Јако је лепо чути да се седам људи скупило – седам задругара око једне идеје, како да покрену
пољопривредну производњу у овом крају. Ја вам честитам на томе. Држава јесте ту – општина јесте ту да
мало помогну, али главне ствари и главни рад је на вама. Ја вам честитам и желим вам да наставите истим
темпом, да не спуштате темпо самопоуздања јер само радом можемо доћи до добрих резултата“ , рекао је
председник општине приликом отварања задруге.
Драган Марјановић, председник скупштине удружења „Шилопајска панорама“, непосредно пред отварање
манифестације, поздравио је све присутне и захвалио се председнику Дејану Ковачевићу на помоћи коју им је
пружио приликом оснивања воћарске задруге. Потом се захвалио и за инфраструктурне радове који су
изведени у шилопајском крају:
„Челници наше општине, пре свега мислим на председника општине Дејана Ковачевића и директора ЈП за
изградњу Божа Вучетића, својим залагањем и разумевањем свих инфраструктурних проблема нашег краја,
помогли су нам да оспособимо путеве који су деценијама били запуштени и затворени за сваки саобраћај.
Прошле године Шилопај је повезан преко Мутња са Мајданом, преко Ручића са Бољковцима и ове године
преко Давидовице и Рељинаца са Ибарском магистралом. Са нестрпљењем очекујемо да коначно
Министарство за грађевинарство и инфраструктуру и ЈП ,,Путеви Србије“ испуне своја обећања и
рехабилитују пут Угриновци – Љутовница.“
Пред само проглашење отварања петих Дана шилопајске панораме, Дејан Ковачевић је поздравио велики
број присутних грађана који су дошли да посете овај догађај, исказао задовољство и срећу због успеха једне
овакве манифестације. У обраћању се осврнуо на почетак рада воћарске задруге али и најавио нова
инфраструктурна улагања:
„Ја сам прошле године причао о путевима. Путеви Србије ових дана треба да крену са рехабилитацијом
комплетног пута од Горњег Милановца до Угриноваца. Сва документација је завршена, надам се да ће и то
почетком следећег месеца кренути. Општина Горњи Милановац свесно помаже све оне који хоће да се баве
селом, да се баве пољопривредом. Знате да смо у буџету општине одвојили преко 50 милиона динара за
директне субвецније у пољопривреди, да смо помогли свим задругама које су основане у претходном
периоду да добију новац од министарства и да тај новац уложе кроз отварање задруга и да га врате на село.
Ја сам поносан што смо за једно кратко време успели доста тога да постигнемо, али без удружења
„Шилопајска панорама“ без свих вас који живите у овом крају, тешко да бисмо било шта од тога успели“, рекао
је приликом отварања манифестације Дејан Ковачевић.
Током три дана манифестације посетиоци су уживали у предивним погледима на панораму шилопајског краја.
Музички програм ове године употпунила је и „дива“ народне музике Лепа Лукић, а поред ловачких гулаша и
старих јела поводом осамдесетогодишњице освећења цркве припреман је и во на ражњу.

Бројни саджаји на Данима Шилопајске панораме
Извор: МНА
ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ – Манифестација „Данима шилопајске панораме“ биће одржана од 19. до 21. јула у
селу Шилопај код Горњег Милановца, а тада ће бити обележено и 80 година постојања Цркве Светог
Николаја.

Председник скупштине удружења „Шилопајска панорама“ Драган Марјановић, изјавио је да су припремама
обухваћене реконструкција свештеникове куће, а урађена је и ограда на Трпезарији љубави.
У школском дворишту направљена је бина која ће служити за „Дане шилопајске панораме“, али и за
организовање различитих културно-уметничких програма.
– Потрудили смо се да инфраструктурно подигнемо простор, а уз помоћ општине Горњи Милановац, Јавног
предузећа за изградњу и Јавног комуналног предузећа урадићемо 100 метара прилазног пута црквеној порти,
ширине 3,5 метра и паркинг за око 40 возила, чиме ћемо избећи скрнављење травњака – рекао је
Марјановић.
Предстојећа манифестација, богатим програмом ће засигурно привући бројне посетиоце.
Програм ће бити отворен фудбалским турниром, планирано је и озваничење отварања задруге, као и
шаролик музички програм.
У суботу, 20. јула биће одржано традиционално такмичење у спремању гулаша, али и бициклистичка вожња
трасом бивше пруге.
– Урадили смо геодетски снимак за целу трасу пруге и преговарамо се удружењем ‘Југо циклинг кампања’ око
израде пројекта за ту стазу и очекујем да ћемо је успешно завршити – истакао је Марјановић.
Последњег дана манифестације биће обележено 80 година постојања цркве, планиран је долазак владике
Јустина, а у порти цркве биће изложена традиционална шилопајска јела.
Осим предстојеће манифестације „Дани шилопајске панораме“, предвиђена је и прва производња ракије
воћарске задруге „Шилопај“.
Директор воћарске задруге „Шилопај“ Бранко Миличић, рекао је да је од прошлогодишњег оснивања задруге
па до данас доста инвестирано у опрему.
– Стигао је лампек, ту су хладњача и сушара, опрема је убачена у наш објекат који смо привели намени и
радимо на грађевинским радовима да тај објекат пустимо у рад. Планирано је да 19. јула крене прва
производња, а акценат ће бити стављен на ракију од шљиве и сушењу шљиве – навео је он.
– Кад је богато село, богата је и држава – рекао је један од чланова задруге, Мирко Јефтић, и истакао да у
селу имају и крушке, малине, купине, па ће оснивањем задруге имати пласман и за Европску унију.
Председник општине Горњи Милановац Дејан Ковачевић, потписао је прошле године са министром без
портфеља задуженим за регионални развој и рад јавних предузећа Миланом Кркобабићем уговоре о додели
бесповратних средстава.
Средства се додељују задругама на основу Конкурса који је расписало ово министарство у оквиру
спровођења програма за равномерни регионални развој који је усвојила Влада Србије.
Том приликом, између осталих, основана је и воћарска задруга „Шилопај“, која је добила бесповратна
средства у износу од 50.000 евра.

Шилопајска панорама: задруге повећавају производњу и враћају младе на село
РТС
Пољопривредници из горњомилановачке општине све више користе предности удруживања и подстицаја које
држава даје за задруге. У том крају је у протекле две године основано седам замљорадничких задруга.

Воћарска задруга Шилопај, основана 2018. године
Удружили су се прошле године. Од државе су добили 50.000 евра помоћи. Опремили дестилерију, хладњачу
и сушару. За прераду су се одлучили јер ће, како кажу, лакше пласирати готов производ.
"Конкретно нисмо почели производњу, донедавно смо радили грађевниске радове који су нас доста коштали",
објашњава Бранко Миличић из Земљорадничке задруге Шилопај. "Сад смо пустили коначно опрему у рад,
крећемо са откупом. Надам се да ћемо од ове недеље почети да прерађујемо кајсију да можемо да радимо
комину за ракију."
Задругари имају укупно 40 хектара воћњака, а планирају и откуп воћа од других произвођача. За седморицу
воћара из Шилопаја удруживање, верују, доноси нове шансе.
"Пружа нам шансу, јер ће се све више младих вратити овде да се подигну нове засаде", каже Миличић, "јер
нам је потребна сировина. Ми имамо неке засаде које користимо али је потребно још. Надам се да ће се
сваке године бити све више засада воћа и да ће се све више младих враћати. То је идеја којом смо се водили
кад смо оснивали задругу."
А све је кренуло од Удружења "Шилопајска панорама", са жељом да се покрене производња и да оживи село.
"Ми смо доста урадили на инфраструктури, просекли смо те локалне путеве", истиче Драган Марјановић из
тог Уудружења. "Нажалост, регионални пут није сређен и он је потпуно девастиран, оштећен, није безбедан за
саобраћај - људи га једноставно заобилазе."
Воћарска задруга у Шилопају једна је од четири којима је стигла новчана помоћ државе, а седам их је
протеклих година формирано на подручју Општине Горњи Милановац.
"У току су обиласци, достављање извештаја Министарству, а такође су веома значајна и средства и у овој
години", наводи Милка Недељковић, шеф канцеларије за пољопривреду Општине Горњи Милановац.
"Седамнаестог јула је расписан конкурс за ову годину и већ постоји велики број заинтересованих
пољопривредника који намеравају да се удруже и да оснивају задруге."
И локална самоуправа знатна средства издваја за подстицај пољопривреде коју препознају као развојну
шансу читавог краја.

Извештај о реализацији Међународног сусрета варошких позоришта
ТАКОВСКЕ ЦВЕТИ 2019
Организациони послови на реализацији 1. Међународног сусрета варошких позоришта
ТАКОВСКЕ ЦВЕТИ започети су септембра 2018. године. Позивни материјали (поштом и на мејл адресе)
послати су на више десетина адреса варошких позоришта у Србији и Босни и Херцеговини.
Милановачко позориште је конкурс за „ТАКОВСКЕ ЦВЕТИ“ - Први међународни сусрет варошких позоришта
објавило почетком маја 2019. бгодине.
Право учешћа на Конкурсу имала су непрофесионална позоришта из Републике Србије, Републике Српске и
аматерске позоришне трупе српског говорног подручја. Конкурс је био отворен до 7. јуна 2019. године.
Од већег броја пријављених представа из Србије и БИХ, селектор Сусрета, Бранко Кнежевић је донео одлуку
да се на Сусретима од 7 – 14 јула 2019. године изведе 6 представа и то:
– АМАТЕРСКО ПОЗОРИШТЕ „РАША ПЛАОВИЋ, Уб, Иво Брешан, ХАМЛЕТ У СЕЛУ МРДУША ДОЊА,
режија: Душан Ашковић
– АМАТЕРСКА ПОЗОРИШНА ГРУПА ДОМА КУЛТУРЕ, Чајетина, Јован Стерија Поповић, ЗЛА ЖЕНА,
режија: Биљана Здравковић
– „ТЕАТАР 13“ КУЛТУРНИ ЦЕНТАР „ДРАИНАЦ“, Блаце, Љубомир Симовић, ПУТУЈУЋЕ ПОЗОРИШТЕ
ШОПАЛОВИЋ, режија: Зоран Цветковић
– ПОЗОРИШТЕ „Castellum“, Костолац, Небојша Ромчевић, КАРОЛИНА НОЈБЕР, режија: Фуад Табучић
– АП „МИРКО ТАТАЛОВИЋ – ЋИРА“, Нова Пазова. Миро Гавран, СВЕ О ЖЕНАМА, режија: Александер
Бако и
– ДРАМСКИ СТУДИО „ДАСКЕ“, Лакташи, Марина Вујчић, ЧЕКАОНИЦА ЗА БОЉЕ СУТРА, режија: Огњен
Тодоровић
Због погибије тројице младића код Српца, од којих су неки били чланови Драмског студија „Даске“, наступ
позоришта из Лакташа (Република Српскета, БИХ) је отказан.
У знак саучешћа са ансамблом из Лакташа Милановачко позориште је извело представу ,,Професионалац’’
Душка Ковачевића у режији Бранка Кнежевића.
Част да наступом отвори Међународни сусрет варошких позоришта „ТАКОВСКЕ ЦВЕТИ“ припала је Ивану
Перковићу. Он је у продукцији НАСТеатра извео представу „Живот оца Тодора овог и оног света“
Све представе такмичарског дела оцењивао је жири у саставу: Љиљана Драгутиновић, драмска уметница,
председник, Драгослав Шиља Тодоровић, редитељ и Рајко Ракићевић, редитељ. Критички осврт на представе
дао је Драги Ивић, продуцент и позоришни критичар.
Пратећи програм Сусрета била је изложба костима „Када костим говори“, Биљане Кнежевић. Аутор поставке
је Данице Вучетић
НАГРАДЕ:
Доделом награда и победничких повеља ТАКОВСКЕ ЦВЕТИ је завршен 1. Међународни сусрет варошких
позоришта у Горњем Милановцу.У конкуренцији пет представа које су поставили ансамбали из: Блаца,
Чајетине, Нове Пазове, Костолца и Уба, за најбољу представу фестивала, по оцени и стручног жирија и
публике, проглашена је драма „Каролина Нојбер“, Небојше Ромчевића. Представу је на сцену поставио
редитељ Фуад Табучић, а извело позориште „Кастелум“ из Костолца.
–

„Представа је у идеалном сценском простору и са добро уштимованим ансамблом,
изузетно прецизно вођена.Одличан репертоарски потез, који је уједно и путоказ за нова
сценска истраживања“, истакли су на свечаној додели признања: Љиљана Драгутиновић, драмска
уметница, професор Драгослав Тодоровић, редитељ и Рајко Ракићевић, редитељ – жири 1.
Међународног сусрета варошких позоришта у Горњем Милановцу.

Ансамблу из Костолца припала су и највреднија глумачка одличја.
Најбоља глумица Сусрета ТАКОВСКЕ ЦВЕТИ је Наташа Роквић, за улогу Каролине Нојбер у истоименој
представи.
– „Суверено и консеквентно Наташа Роквић је владала сценом и кроз читаву представу
фуриозно водила један веома сложен драмски лик.“
Плакету ТАКОВСКЕ ЦВЕТИ, цветни венац и новчану награду, коју је обезбедила компанија „Металац“ АД
добио је и најбољи глумац Сусрета – Валентино Ољача, за улогу Јохана Нојбера.
– „Са уздржаном слојевитошћу минималистичким средствима, са великим унутрашњим
набојем Ољача је исијавао једноставност, а то је за глумца увек најтежи задатак.“
За најбољу младу глумицу жири је прогласио Тамару Деспић, за улогу Персиде у представи „Зла жена“
Јована Стерије Поповића. Представу је режирала Биљана Здравковић, а извео ансамбл Аматерске
позоришне групе Дома културе, Чајетина.

–

„Тамара је показала да је даровита глумица са младалачком спонтаношћу и добрим
потенцијалом, због чега верујемо да су пред њом значајне улоге.“

Користећи дискреционо право жири је доделио и једну специјалну награду. Похвала ТАКОВСКЕ ЦВЕТИ
додељена је Мирели Марјановић за улогу Султане у представи „Зла жена“.
– „Стеријин комични лик Мирела је остварила духовито, експресивно, пластично и са
изузетном сценском сналажљивошћу.“
На завршној вечери 1. Међународног сусрета варошких позоришта ТАКОВСКЕ ЦВЕТИ, Илији Драшовићу,
вајару, сликару и цртачу, живописцу и иконописцу, илустратору, сценографу, графичком и индустријском
дизајнеру и рестауратору, додељена је повеља „Драгољуб Драшко Обреновић“.
ПОВЕЉА је установљена у знак сећања на једног од најистакнутијих чланова Милановачког позоришта, који
је својим радом и глумачким квалитетима шест деценија био узор генерацијама глумаца, и као такав, уз
остале глумце и позоришне прегаоце Милановачког позоришта, уобличавао укус позоришне публике.
Међународни сусрет варошких позоришта у Горњем Милановцу, у пратњи Љиљане Драгутиновић, драмске
уметнице затворила је Магдалена Рашић (8 година), глумица Милановачког позоришта.
У част победника домаћини су извели „Једночинке“ Антона Павловича Чехова које је на сцену поставио
глумац и редитељ Бранко Кнежевић.
Први међународни сусрет варошких позоришта ТАКОВСКЕ ЦВЕТИ, у организацији
Милановачког позоришта и уз подршку Културног центра Горњи Милановац као суорганизатора
манифестације помогли су: Општина Горњи Милановац, „Металац” АД, „Рудник и флотација – Рудник”, „Тетра
Пак” АД и Апотека „Грал“.
Свесрдну помоћ у реализацији Сусрета пружили: Компанија „Таково“, Туристичка организација општине
Горњи Милановац, цвећара „Мара“, предузећа: „Визант“, „Графопринт“ и „МиН ВЕЗ“.
О Међународном сусрету варошких позоришта ТАКОВСКЕ ЦВЕТИ су писали:
Национални дневни листови: „Вечерње новости“,
Регионалне и локалне новине: „Чачанаски глас“ – Чачак, „Таковске новине“ - Горњи Милановац, и већина
локалних новина и часописа из централне Србије).
Вести, прилози или емисије емитовале су:
Регионалне телевизије: „Галаксија 32“-Чачак, „Телемарк“- Чачак, ТВ „Лав“, ТВ „Мелос“ ...
Вести и прилоге о међународном позоришном сусрету у Горњем Милановцу емитовале су и радио станице:
“Београд - Први и Други програм“ …
Ефекти кампање: Међународни сусрет варошких позоришта у Горњем Милановцу од 7 – 14. јула посетило је
око 2000 посетилаца, од којих су око 300 гости манифестације.
Организатори позоришног сусрета: Милановачко позориште и Културни центар продали су 1621 улазницу
(цена 200 динара), од којих је 736 (92 комплета) продато у предпродаји. Исти број посетилаца видео је и
изложбу костима „Када костим говори“.
Сутра у Горњем Милановцу почињу прве "Таковске цвети" | Хоћу у ...
https://hocupozoriste.rs/vesti/sutra-u-gornjem-milanovcu-pocinju-prve-takovske-cveti06.07.2019. Од 7. до 14. јула у
Горњем Милановцу ће бити одржани Међународни сусрет варошких позоришта
Утисци о Међународном сусрету варошких позоришта ТАКОВСКЕ ЦВЕТИ ...
www.gminfo.rs/.../13335-utisci-o-medunarodnom-susretu-varoskih-pozorista-takovsk...
18.07.2019. - Утисци о Међународном сусрету варошких позоришта ТАКОВСКЕ ЦВЕТИ 2019.
Први Међународни сусрет позоришта "Таковске цвети" | Инфо лидер
info-lider.com › Kultura
29.06.2019. - Међународни сусрет варошких позоришта под називом Таковске цвети. ...
У Горњем Милановцу почео Међународни сусрет варошких позоришта ...
https://moravainfo.rs › Okrug › Gornji Milanovac
ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ – У Горњем Милановцу је почео први Међународни сусрет варошких позоришта под
називом „Таковске цвети“, који ће трајати ...
Прве "Таковске цвети" | Србија | Новости.рс
www.novosti.rs/vesti/srbija.73.html:795548-Prve-Takovske-cveti
Прве "Таковске цвети". М. БОШЊАК | 20. мај 2019. 11:15 | Коментара: 0. Уочи међународног сусрета варошких
позоришта у Горњем Милановцу. Позив театарским ...
Отворен 1. Међународни сусрет варошких позоришта “Таковске цвети ...
www.kcgm.org.rs/otvoren-1-medjunarodni-susret-varoskih-pozorista-takovske-cveti/

РЕПЕРТОАР И МЕЂУНАРОДНИ СУСРЕТ ВАРОШКИХ ПОЗОРИШТА ТАКОВСКЕ ЦВЕТИ ГОРЊИ
МИЛАНОВАЦ 7. – 14. јул 2019. Недеља, 07. 07. 2019. године
Конкурс ТАКОВСКЕ ЦВЕТИ 2019 - Милановачко позориште
milanovackopozoriste.rs/wp.../2019/.../Konkurs-TAKOVSKE-CVETI-2019.-OKpdf.p...
За Први међународни сусрет варошких позоришта ТАКОВСКЕ ЦВЕТИ. Сусрет је такмичарског
Таковске цвети - Глас Западне Србије
www.glaszapadnesrbije.rs/vest164190.html
09.07.2019. - Међународни сусрет варошких позоришта “Таковске цвети” ... Организатор Сусрета Таковске
цвети 2019. је Милановачко позориште, …
Позоришни фестивал - Таковске Цвети - О догађају - YоуТубе
https://www.youtube.com/watch?v=3wPhTsOuYaA
13.07.2019. - Позоришни фестивал - Таковске Цвети - Горњи Милановац Фестивал се одржава од 7. до 14.
јула (2019. година)
Таковске цвети - Први међународни сусрет варошких позоришта ...
https://naslovi.net/cir/2019-05-09/glas-zapadne.../takovske-cveti-prvi.../23366483
Конкурс је отворен до 7. јуна 2019. године, а позоришта за Сусрет могу да пријаве ...
Позоришне представе | Културни центар Драинац Блаце
kcdrainac.com/category/repertoar/pozorisne-predstave/
Сусрет варошких позоришта „Таковске цвети“ је такмичарског карактера и ...
Међународни сусрет варошких позоришта у Горњем Милановцу ...
media-ps.rs/.../medjunarodni-susret-varoskih-pozorista-u-gornjem-milanovcu-takovsk...
25.06.2019. - ... пријављених на конкурс за ТАКОВСКЕ ЦВЕТИ - међународни сусрет ...
Расписан конкурс за ,,ТАКОВСКЕ ЦВЕТИ"
https://www.infopress.rs/kultura/raspisan-konkurs-za-takovske-cveti/
09.05.2019. - Милановачко позориште расписало је конкурс „ТАКОВСКЕ ЦВЕТИ“ - Први међународни сусрет
варошких позоришта који ће од 8 – 14 јула 2019.
Први Међународни сусрети варошких... - Милановачко позориште ...
https://www.facebook.com/permalink.php?id=180382115672621&story_fbid...
Први Међународни сусрети варошких позоришта ,,Таковске цвети'' 2019.
ПОЧЕЛЕ ПРВЕ ТАКОВСКЕ ЦВЕТИ! Сусрет варошких позоришта! - Информер
https://informer.rs/zabava/in.../pocele-prve-takovske-cveti-susret-varoskih-pozorista
08.07.2019. - Први међународни сусрет варошких позоришта под називом Таковске цвети почео је јуче у
Горњем Милановцу и трајаће до 14. јула. Сусрет је ...
Г.Милановац | ЧА Глас
https://www.caglas.rs/category/region/g-milanovac/
ПОЗОРИШТА „ТАКОВСКЕ ЦВЕТИ“ Милановачко позориште расписало је ...
Горњи Милановац | EpicentarPress
23.07.2019. 14:25 ... те групе на првим Међународним сусретима варошких позоришта под називом "Таковске
цвети", који почињу у недељу у Горњем Милановцу.
ГОРЊИ-МИЛАНОВАЦ-ФЕСТИВАЛ-ТАКОВСКЕ-ЦВЕТИ | Н2 - Прави избор ...
https://n2.rs/kultura/milanovac-u-znaku.../gornji-milanovac-festival-takovske-cveti/
ГОРЊИ-МИЛАНОВАЦ-ФЕСТИВАЛ-ТАКОВСКЕ-ЦВЕТИ. Н2. Објављено: 06.07.2019.
Таковске цвети | | Н2 - Прави избор за вести
https://n2.rs/tag/takovske-cveti/
Кнежевић је награђен за улогу Луке Лабана у драми „Професионалац“ Д. Ковачевића...
Почео милановачки Међународни сусрет варошких позоришта ,,Таковски ...
www.regionalnevesti.net/?p=38902
09.07.2019. - У Горњем Милановцу је почео први Међународни сусрет варошких позоришта под називом
„Таковске цвети“, који ће трајати до 14. јула. Публика ће ...
Горњи Милановац - GMPRESS
gmpress.rs/category/gornji-milanovac/
Међународни сусрет варошких позоришта Таковске цвети, манифестација која се по први пут

„Зла жена“ освојила срца публике на Фестивалу „Таковске цвети ...
www.zlatiborpress.rs/zla-zena-osvojila-srca-publike-na-festivalu-takovske-cveti/
14.07.2019. - На 1. Међународним сусретима аматерских позоришта „Таковске цвети“ који су се одржавали од
8. до 14. јула у Горњем Милановцу, ...
Отворен 1. Међународни сусрет варошких позоришта "Таковске цвети ...
www.vugla.com/otvoren-1-medunarodni-susret-varoskih-pozorista-takovske-cveti.html
Догађаји. Објављено 10.07.2019 | аутор вугла ... Поздрављам вас и желим да Сусрет Таковске цветирасте
онако како и ја будем расла”, казала је она. Свечано ...
Театар 13 учествује на фестивалу у Горњем Милановцу - Топличке Вести ...
https://toplickevesti.com/teatar-13-ucestvuje-na-festivalu-u-gornjem-milanovcu.html
На првом Међународном сусрету варошких позоришта под називом “Таковске цвети” у Горњем ...
Блачки Театар 13 са “Шопаловићима” гостује у Горњем Милановцу ...
https://www.blaceinfopress.rs/.../blacki-teatar-13-sa-sopalovicima-gostuje-u-gornjem-...
У Горњи Милановац на I Међународни сусрет варошких позоришта под називом “Таковске цвети”.
Најновије вести - Награде за „Castellum“ из Костолца - Пожаревац инфо
www.pozarevacinfo.rs › KULTURA
17.07.2019. - ... првим Међународним сусретима варошких позоришта „Таковске цвети“. ...
Театар 13 учествује на фестивалу у Горњем Милановцу | Топлицке.
www.toplicke.com › Blace
08.07.2019. - понедељак, јул 15, 2019 ... 09. јула на првом Међународном сусрету варошких позоришта под
називом “Таковске цвети” у Горњем Милановцу.
НА МЕЂУНАРОДНИМ СУСРЕТИМА: Главне награде глумцима и ...
https://recnaroda.co.rs/na-medjunarodnim-susretima-glavne-nagrade-glumcima-i-pred...
15.07.2019. - На Првим међународним сусретима варошких позоришта „Таковске цвети“ у Горњем Милановцу,
Костолачко позориште „Кастелум“ ...
ГЛАС ЗАПАДНЕ СРБИЈЕ - Вести из Чачка, Горњег Милановца ...
ncsnewseye.com/Faq/index.php?i=22118
10.Јул.2019. Нема објављених вести! 09.Јул.2019 ... Међународни сусрет варошких позоришта “Таковске
цвети”. Горњи Милановац - Међународни ...
04 07 2019 ТАКОВСКЕ ЦВЕТИ - YouTube
www.youtube.com/watch?v=2WtuYVHq_Ac
08 07 2019 ПОЗОРИШНИ ФЕСТИВАЛ ТАКОВСКЕ ЦВЕТИ - YouTube
www.youtube.com/watch?v=ySKCMc7eDB0

Прве "Таковске цвети"
М. БОШЊАК | 20. мај 2019. 11:15 | Коментара: 0 www.novosti.rs
Уочи међународног сусрета варошких позоришта у Горњем Милановцу. Позив театарским аматерима са
читавог српског говорног подручја

САМО је беспарица крива за то што у Горњем Милановцу досад није основан позоришни фестивал, али ће
"неправда" бити исправљена од 8. до 14. јула, за кад су заказане "Таковске Цвети" - Први међународни
сусрет варошких позоришта који ће окупити "цветове" глумишта из аматерских театара Србије, Републике
Српске и са читавог српског говорног подручја.
Творац фестивала су Милановачко позориште и његов режисер Бранко Кнежевић, који је и сам глумац у
већини представа, а финансијска помоћ је стигла од овдашње локалне самоуправе и појединих компанија.
– Конкурс је отворен до 7. јуна, заинтересоване трупе пријавни формулар и Правилник могу преузети са
сајта милановацкопозористе.рс, а позоришта могу да пријаве по једну представу чији је снимак такође
неопходно послати електронском поштом или на адресу Позоришта у Улици Милоша Великог 32а каже Кнежевић.
– На неким фестивалима у Србији смо се, нажалост, уверили у то да се, уместо неговања глумачког
аматерског духа и талента, мешетари новцем. Зато ће "Таковске Цвети" бити фест дружења и часне
победе, а ми као домаћини нећемо учествовати у такмичењу, већ ћемо ревијално одиграти једну нашу
представу, у част победника. Фестивалом ће највише добити наш град и српско говорно подручје, а од
идуће године ћемо одржавање Феста померити на наш велики православни празник Цвети, без
обзира на то кад оне "падају".
НАГРАДЕ
– ГЛАВНЕ награде "Таковске Цвети" жири ће доделити за најбољу представу, те најбољу мушку и
женску улогу. Лауреатима следују и новчане награде: 60.000 за најбољи ансамбл и по 25.000
појединцима. Истоимену награду ће добити и најбољи млади глумац, као и најбоља представа по
оцени "Жирија публике у сенци". У част недавно преминулог милановачког глумца Драшка
Обреновића, биће додељене и награде под његовим именом, у три категорије: за животно дело, за
најкреативнији рад у појединим улогама, те за помоћ младим колегама - објашњава Кнежевић.

"Једночинке" уместо "Силвије" на завршној вечери ТАКОВСКЕ ЦВЕТИ
gminfo.rs/.../kultura/
У част победника Првог међународног сусрета варошкух позоришта ТАКОВСКЕ ЦВЕТИ, у недељу, 14. јула
2019. године уместо представе „Силвија“ коју потписује А.Р. Гарни, глумци Милановачког позоришта у великој
сали Културног центра Горњи Милановац извешће представу „Једночинке“ А.П. Чехова. До замене представе,
како истичу у Позоришту дошло због техничких проблема, а и на захтев публике.

„Једночинке“ су једна од најнаграђиванијих и најизвођенијих представа театра из Горњег Милановца, Крајем
прошле године представа је „освежена“ једночинком „Просидба“ која представља један од „бисера“ у круни
чеховљевог стваралаштва. У представи којој наступају: Бранко Недељковић, Татјана Рашић и Крсман
Недељковић.
Једночинке су прожете хумором и благом иронијом. У њима су представљени обични људи које је друштвена
средина изобличила и отуђила. Обликоване су другачијом техником од начина писања руских реалистичких
приповедача.
У једночинкама нема јунака, нема великих збивања, нема замршене фабуле. Чехов је у њих уградио лирске
дигресије, музичке елементе и народски језик, а Бранко Кнежевић, редитељ представе је на тој матрици, уз
несебичну помоћ драмске уметнице Љиљане Драгутиновић поставио комад.
Уз глумачки трио: Татјана Рашић, Бранко и Крсман Недељковић у представи наступају и Михаило Ристић,
Даница Вућетић и Бранко Кнежевић ("Медвед"), Виктор Вујић и Предраг Лошић (“Трагичар од невоље”).
Једночинка "Лабудова песма", која је до недавно била завршна прича ове представе, идуће позоришне
сезоне, допуњена "Сократовом одбраном и смрћу" биће целовечарња представа Милановачког позоришта.
Почетак представе је у 20 сати.
***
„ЈЕДНОЧИНКЕ“ А. П. Чехова: "Медвед", "О штетности дувана", "Трагичар од невоље" и "Лабудова песма" у
режији Бранка Кнежевића премијерно су изведене крајем 2012. године. На сценама широм Србије представа
је изведена 82 пута.
За улогу Толкачова у једночинки „Трагичар у невољи“ Предаг Лошић је на сусретима варошких позоришта у
Пожаревцу 2014. године проглашен за најбољег глумца Фестивала и награђен “Штапом и шеширом Миливоја
Живановића“, а Драшку Обреновићу, за улогу Њухина, припала је награда за сликовито креирање лика.
У Прокупљу, наредне године, представа је освојила другу награду - „Поголем Хистрион“. Предрагу Лошићу је
додељена награда публике и награда за најбољу епизоду „Душан Хаџи Манић“, а Биљани Кнежевић награда
за најбољи костим.
Током вишегодишњег извођења представе у једночинкама су наступали: Марија Тодоровић, Александар
Аврамовић, Драшко Обреновић, Ивица Тодоровић и Виктор Савић (Предраг Гајанин и Милан Аћимовић).

ПОЧЕЛЕ ПРВЕ ТАКОВСКЕ ЦВЕТИ! Сусрет варошких позоришта!
informer.rs/zabava/in-preporuka/446126/pocele...
Први међународни сусрет варошких позоришта под називом Таковске цвети почео је јуче у Горњем
Милановцу и трајаће до 14. јула. Сусрет је такмичарског карактера и све представе изводиће се у великој
сали Културног центра Горњи Милановац

На манифестацији ће бити изведено осам представа - шест такмичарских и две ревијалне. У избору
селектора, редитеља и глумаца Милановачког позоришта Бранка Кнежевића, публици ће се представити:
Драмски студио "Даске" (Лакташи, БиХ), "Театар 13" Културни центар "Драинац" (Блаце), Аматерска
позоришна група Дома културе из Чајетине, Аматерско позориште "Раша Плаовић" са Уба, АП "Мирко
Таталовић Ћира" из Нове Пазове и Позориште "Castellum" из Костолца.
Плакете Таковске цвети и новчане награде биће додељене најбољој представи, најбољем глумцу и најбољој
глумици. Најбољем младом глумцу и најбољој представи по оцени "жирија у сенци", састављеног од
представника грађана, припашће плакете.
О наградама ће одлучивати стручни жири у саставу: глумица Љиљана Драгутиновић и редитељи Драгослав
Шиља Тодоровић и Рајко Ракићевић. Жири у сенци чиниће три до пет гледалаца - сталних посетилаца
професионалних и аматерских представа.

У Горњем Милановцу почео Међународни сусрет варошких позоришта “Таковске цвети“
moravainfo.rs/2019/07/u...varoskih-pozorista-takovske-cveti
ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ – У Горњем Милановцу је почео први Међународни сусрет варошких позоришта под
називом „Таковске цвети“, који ће трајати до 14. јула.

Част да отвори први Међународни сусрет варошких позоришта под називом „Таковске цвети“, припао је
младој глумици Милановачког позоришта Магдалени Рашић.
– У представи ‘Министарке’ Милановачког позоришта играм дете. Поздрављам вас и ђелим да сусрет
‘Таковске цвети’ расте онако, како и ја будем расла. Даме и господо, колеге глумци, нека сусрет почне – рекла
је Рашић.
Након што је фестивал отворен, уследила је представа „Живот оца Тодора – овог и оног света“,
професионалног глумца Ивана Перковића, а у продукцији НАСТеатра.
Публика ће имати прилику да погледа, а жири да оцени пет такмичарских представа.
У наредних седам дана, о најбољина на фестивалу одлучиваће трочлани жири, и то у саставу: Љиљана
Драгутиновић, Шиља Тодоровић и Рајко Ракићевић.
– Мени није да сам први пут у жирију, али то није једноставно. Није ни питање да се неком замерите, већ
морате бити пажљиви, чак пажљивији него кад сте у жирију професионалних позоришта – изјавила је
агенцији МНА Драгутиновић.
На фестивалу је требало да наступе и глумци Драмског студија „Даске“ из Лакташа са представом „Чекаоница
за боље сутра“. Међутим, њихов долазак је отказан због несреће која се догодила у суботу, а када је
настрадало неколико њихових чланова.
Публика ће поред пет такмичарских, бити у прилици да погледа и неколико представе у ревијалном делу
програма.
Осим плакете Таковски цвет, главне награде ће бити додељене и у новчаном износу.
Организатори су уверени да ће фестивал заживети међу Милановачком публиком, а да ће прави резултати
бити видљиви наредних година.
– Тада ће се показати колико публика жељно очекује овакве фестивале, колико су им потребни, колико је та
радост и лепота која се манифестује током фестивала важна и неопходна за један град – истакао је
председник Уметничког савета Милановачког позоришта Бранко Кнежевић.
Одржавање фестивала помогли су локална самоуправа, компаније Металац, Рудник, Тетрапак и апотека
Грал.
У холу Дома културе постављени су костими из представа Милановачког позоришта, костимографа Биљане
Кнежевић. Аутор изложбе је Даница Вучетић.
Извор: МНА

Сутра у Горњем Милановцу почињу прве "Таковске цвети"
hocupozoriste.rs/vesti/sutra-u-gornjem-milanovcu...
Од 7. до 14. јула у Горњем Милановцу ће бити одржани Међународни сусрет варошких позоришта под
називом „Таковске цвети“, на којима ће бити изведено осам представа, шест такмичарских и две ревијалне.
Сусрет је такмичарског карактера и све представе изводиће се у великој сали Културног центра Горњи
Милановац (суорганизатор манифестације КЦГМ). На манифестацији ће бити изведено осам представа –
шест такмичарских и две ревијалне (Сусрет отвара професионална представа – НАСТеатар, а затвара
представа Милановачког позоришта – у част победника).
Стручни жири чиниће Љиљана Драгутиновић, глумица; Драгослав Шиља Тодоровић, редитељ и Рајко
Ракићевић, редитељ.
Жири у сенци чиниће 3 – 5 гледалаца – сталних посетилаца професионалних и аматерских представа.
Плакете ТАКОВСКЕ ЦВЕТИ и новчане награде биће додељене: најбољој представи (60.000 динара БРУТО),
најбољем глумцу (25.000 динара БРУТО) и најбољој глумици (25.000 динара БРУТО). Најбољем младом
глумцу и најбољој представи по оцени „жирија у сенци“, састављеног од представника грађана, припашће
само плакете.
Сусрет ће пратити и званични критичар Драги Ивић, продуцент и позоришни критичар, а критике ће бити
објављене у Билтену на крају Сусрета.

Отворен 1. Међународни сусрет варошких позоришта “Таковске цвети”
naslovi.net/2019-07-09/glas-zapadne-srbije/...
Горњи Милановац - Међународни сусрет варошких позоришта Таковске цвети, манифестација која се по први
пут организује у Горњем Милановцу, синоћ је уз звуке фанфара свечано отворена.

Сусрет који је окупио, можда, тренутно најзвучније позоришне театре отворила је Магдалена Рашић, глумица
Милановачког позоришта.
“Ја сам Магдалена Рашић (8 година) и у представи Госпођа министарка, Милановачког позоришта играм Дете.
Поздрављам вас и желим да Сусрет Таковске цвети расте онако како и ја будем расла”, казала је она.
Свечано отварање употпунила је представа Живот оца Тодора – овог и оног света у продукцији Настеатра.
Реч је о црнохуморној драми Момчила Настасијевића у којој улоге тумаче Иван Перковић (добитник “Златне
колајне” на 44. Фестивалу монодраме и пантомиме) и Александар Ристановић.
Пратећи део Сусрета Таковске цвети је изложба костима Милановачког позоришта из представа које су
минулих година награђене бројним националним и међународним признањима. Костиме је осмислила
Биљана Кнежевић, а аутор поставке је Даница Вучетић. Поставку чине костими из представа: “Једночинке” (А.
П Чехов), “Тврдица” (Ж. Б. П. Молијер), Тартиф” (Ж. Б. П. Молијер) и “Госпође Министарке” (Б. Нушић,
адаптација Б. Кнежевић).

Почетак такмичарског дела Сусрета, иако планиран за вечерас, због трагедије која је погодила ансамбл из
Лакташа, почеће сутра. Милановачко позориште уместо Драмског студија “Даске” из Лакташа, који су требали
да наступе са представом “Чекаоница за боље сутра” (режија: Огњен Тодоровић) извешће представу
“Професионалац”, редитеља Бранка Кнежевића, који је минуле седмице на Интернационалном фестивалу
аматерског театра у Лакташима освојио награду за најбољу мушку улогу.

Све представе у такмичарском делу Сусрета, оцењиваће стручни жири у саставу: Љиљана Драгутиновић,
глумица; Драгослав Шиља Тодоровић, редитељ и Рајко Ракићевић, редитељ.
Своје мишљење даће и публика, односно “Жири у сенци” (3 до 5 гледалаца – сталних посетилаца
професионалних и аматерских представа).
Плакете Таковске цвети и новчане награде биће додељене: најбољој представи (60.000 динара), најбољем
глумцу (25.000 динара) и најбољој глумици (25.000 динара). Најбољем младом глумцу и најбољој представи
по оцени „жирија у сенци“, састављеног од представника грађана, припашће плакете.
Сусрет прати и званични критичар Драги Ивић, продуцент и позоришни критичар, који ће своје виђење
представа промовисати и објављивати у Билтену на крају Сусрета.
Сусрет се завршава у недељу, 14. јула 2019. године када ће најбољима бити уручене награде и плакете. У
част победника Милановачко позориште ће извести представу “Силвија” (редитеља Бранка Кнежевића.
Организатор Сусрета Таковске цвети 2019. је Милановачко позориште, а суорганизатор Културни центар
Горњи Милановац.
Реализацију Сусрета помогле су компаније: “Металац”АД, “Рудник и флотација” – Рудник, “Тетрапак” АД,
апотека „ГРАЛ“ и општина Горњи Милановац (средствима одобреним по пројекту).
На завршници Међународног сусрета Илији Драшовићу, истакнутом милановачком сликару и дугогодишњем
сценографу Милановачког позоришта биће додељена Плакета “Драгољуб Драшко Обреновић”.

Плакета је установљена у знак сећања на једног од најистакнутијих чланова милановачког позоришта,
Драгољуба Драшка Обреновића, који је својим радом и глумачким квалитетима скоро шест деценија био узор
генерацијама глумаца Милановачког позоришта и као такав, уз остале глумце и позоришне прегаоце,
уобличавао укус позоришне публике у Горњем Милановцу, а и на другим просторима. Плакета се додељује и
како би служила као пример и подстрек генерацијама глумаца које долазе у Милановачко позориште и да би
их стално подсећала на темеље на којима је заснован драмски аматеризам.
Глас западне Србије

Завршен 1. Међународни сусрет варошких позоришта ТАКОВСКЕ ЦВЕТИ
www.kcgm.org.rs/zavrsen-1-medjunarodni-susret...
Доделом награда и победничких повеља ТАКОВСКЕ ЦВЕТИ, вечерас је завршен 1. Међународни сусрет
варошких позоришта у Горњем Милановцу.

Foto:gminfo.rs
У конкуренцији пет представа које су поставили ансамбали из: Блаца, Чајетине, Нове Пазове, Костолца и Уба,
за најбољу представу фестивала, по оцени и стручног жирија и публике, проглашена је драма „Каролина
Нојбер“, Небојше Ромчевића. Представу је на сцену поставио редитељ Фуад Табучић, а извело позориште
„Цастеллум“ из Костолца.
„Представа је у идеалном сценском простору и са добро уштимованим ансамблом, изузетно прецизно
вођена.Одличан репертоарски потез, који је уједно и путоказ за нова сценска истраживања“, истакли су на
свечаној додели признања: Љиљана Драгутиновић, драмска уметница, професор Драгослав Тодоровић,
редитељ и Рајко Ракићевић, редитељ – жири 1. Међународног сусрета варошких позоришта у Горњем
Милановцу.
Ансамблу из Костолца припала су и највреднија глумачка одличја.
Најбоља глумица Сусрета ТАКОВСКЕ ЦВЕТИ је Наташа Роквић, за улогу Каролине Нојбер у истоименој
представи.
„Суверено и консеквентно Наташа Роквић је владала сценом и кроз читаву представу фуриозно водила један
веома сложен драмски лик.“
Плакету ТАКОВСКЕ ЦВЕТИ, цветни венац и новчану награду, коју је обезбедила компанија „Металац“ АД
добио је и најбољи глумац Сусрета – Валентино Ољача, за улогу Јохана Нојбера.
„Са уздржаном слојевитошћу минималистичким средствима, са великим унутрашњим набојем Ољача је
исијавао једноставност, а то је за глумца увек најтежи задатак.“
За најбољу младу глумицу жири је прогласио Тамару Деспић, за улогу Персиде у представи „Зла жена“
Јована Стерије Поповића. Представу је режирала Биљана Здравковић, а извео ансамбл Аматерске
позоришне групе Дома културе, Чајетина.
„Тамара је показала да је даровита глумица са младалачком спонтаношћу и добрим потенцијалом, због чега
верујемо да су пред њом значајне улоге.“
Користећи дискреционо право жири је доделио и једну специјалну награду. Похвала ТАКОВСКЕ ЦВЕТИ
додељена је Мирели Марјановић за улогу Султане у представи „Зла жена“.
„Стеријин комични лик Мирела је остварила духовито, експресивно, пластично и са изузетном сценском
сналажљивошћу.“
Одајући признање: учесницима, реализаторима, организаторима, покровитељима и симпатизерима Сусрета
ТАКОВСКЕ ЦВЕТИ, члан жирија, професор Драгослав Тодоровић је истакао:
„Направити један фестивал је дуг и мукотрпан посао. Екипа на челу са Бранком Кнежевићем која је
учествовала у овом подухвату је заслужила сваку похвалу.
Захваљујући свима који су помогли, како финансијски тако и донацијама, ова група ентузијаста направила је
сјајну фешту у част драмске уметности, а на радост публике.
Алал вера!
На крају, једна врло важна напомена. Одавно нисам видео публику која тако здушно прати представу, дише
заједно са глумцима на сцени и даје им несебичну подршку.
Мојој срећи није било краја када сам схватио да свих ових вечери, за време играња представа, мобилни
телефони не постоје.Од вас треба узети пелцер“, рекао је професор Тодоровић.

Foto:gminfo.rs
На завршној вечери 1. Међународног сусрета варошких позоришта ТАКОВСКЕ ЦВЕТИ, Илији Драшовићу,
вајару, сликару и цртачу, живописцу и иконописцу, илустратору, сценографу, графичком и индустријском
дизајнеру и рестауратору, додељена је повеља „Драгољуб Драшко Обреновић“.
ПОВЕЉА је установљена у знак сећања на једног од најистакнутијих чланова Милановачког позоришта, који
је својим радом и глумачким квалитетима шест деценија био узор генерацијама глумаца, и као такав, уз
остале глумце и позоришне прегаоце Милановачког позоришта, уобличавао укус позоришне публике.
Међународни сусрет варошких позоришта у Горњем Милановцу, у пратњи Љиљане Драгутиновић, драмске
уметнице затворила је Магдалена Рашић (8 година), глумица Милановачког позоришта.
У част победника домаћини су извели „Једночинке“ Антона Павловича Чехова које је на сцену поставио
глумац и редитељ Бранко Кнежевић.
Први међународни сусрет варошких позоришта ТАКОВСКЕ ЦВЕТИ, у организацији
Милановачког позоришта и уз подршку Културног центра Горњи Милановац као суорганизатора
манифестације помогли су: Општина Горњи Милановац, „Металац” АД, „Рудник и флотација – Рудник”, „Тетра
пак” АД и Апотека „Грал“.
Свесрдну помоћ у реализацији Сусрета пружили: Компанија „Таково“, Туристичка организација општине
Горњи Милановац, цвећара „Мара“, предузећа: „Визант“, „Графопринт“ и „МиН ВЕЗ“.
АНТРФИЛЕ – НАТАША РОКВИЋ
Што се тиче моје личне награде делим је са целим ансамблом, спремали смо ту представу као да играмо сви
за једног – један за све. Огромну захвалниост дугујемо нашем редитељу Фуаду Табучићу, који свој посао са
глумцима аматерима обавља на посебан начин, едукативно са много стрпљења и љубави – рекла је Роквић.

Извештај о реализацији Међународног филмског фестивала у Мутњу
“Српски Холивуд” – Међународни филмски фестивал реализован је 26, 27. и 28. јула 2019. године у селу
Мутањ на планини Рудник.
Током тродневне манифестације, организовано је међународно такмичење филмова жанровски, идејно и
културолошки потпуно различитих. Приказано је око 30 филмова из двадесетак земаља.
Поред филмских пројекција, програм фестивала обухватао је и дводневну креативну радионицу за децу
“Украсимо Холивуд”, и изложбу радова чланова удружења “Руднички видици”.
Фестивал постоји од 2011. године, а ове године по први пут је имао и међународни карактер.
Међународни филмски фестивал у Мутњу помогли су: општина Горњи Милановац, компанија „Рудник и
флотација – Рудник“, Туристичка организација општине, Културни центар Горњи Милановац, “Тим МАX” и
удружење “Руднички видици”.
Културни центар је био суорганизатор манифестације
Ефекти: Фестивал у Мутњу видело је око 1000 посетилаца
О фестивалу у Мутњу извештавали су:
“Српски Холивуд” – Међународни филмски фестивал – Културни центар
www.kcgm.org.rs/srpski-holivud-medjunarodni-filmski-festival/“Српски Холивуд” – Међународни филмски
фестивал биће реализован од 26. до 28. јула 2019. године у селу Мутањ на планини Рудник. (У случају лошег
времена ...
Међународни филмски фестивал "Српски Холивуд" - Б92.нет
https://www.b92.net/kultura/vesti.php?nav_category=268&yyyy=2019...
23.07.2019. - Међународни филмски фестивал "Српски Холивуд", одржаће се од 26. до 28. јула у селу Мутањ
на планини Рудник. Извор: Б92 уторак, 23.07.2019.
Српски Холивуд - Блиц Онлине
https://www.blic.rs/srpski-holivud
Српски Холивуд: "Велики шумски патуљак" за филм Младена Милосављевића. Победник 4. Ревије
независног офф-филма Србије је Младен Милосављевић са филмом ...
Филмски фестивал "Српски Холивуд" на Руднику - рефлектор.рс
https://reflektor.rs/kultura/filmski...srpski-holivud-na.../5d345bdbbfc27c05af6671d0
Недеља | 21.7.2019. Филмски фестивал "Српски Холивуд" на Руднику ... одржава се од 26. до 28. јула код
натписа "Српски Холивуд" и у Дому културе на Руднику.
Српски холивуд - Дан у Београду
https://www.danubeogradu.rs/tagovi/srpski-holivud/
Место дешавања – „Српски Холивуд“ – амбијент је у отвореном простору који је дело младог ентузијасте
Ивана Јаковљевића у селу Мутањ, на километар и по изнад ...
Филмски фестивал „Српски Холивуд” на Руднику - Наслови.нет
srbije/...srpski-holivud.../23790876
20.07.2019. - Горњи Милановац - Филмски фестивал, осми пут за редом одржава се од 26. до 28. јула код
натписа „Српски Холивуд" и у Дому културе ...
Српски Холyњоод - Публицационес | Фацебоок
https://es-la.facebook.com/pages/category/Arts--Када у јулу 2019 Иво Цар из Српског Холињоод-а крене са припремним радовима ... излет и зачинили своје
лето, Српски Холивуд поклања три дана филмског програма.
СРПСКИ ХОЛИВУД – Мултимедиајална Новинска Агенција
mna.rs/tag/srpski-holivud/
ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ, 23. јул 2019. (МНА) – Од 26. до 28. јула, у селу Мутањ на планини Рудник биће одржан
Међународни филмски фестивал, на мом ће бити ...
Холивуд - ББЦ Нењс на српском
https://www.bbc.com/serbian/lat/topics/acd6f250-7e3e-46ce-aea2-f9a70c45534f
Холивуд. Хауер је у Блејд Ранеру играо синтетичког човека ... Те далеке 2019. преминуо је репликант Рој
Бети, а када је та година заиста дошла, умро је и Рутгер ...
Српски холивуд - еКапија | Претрага вести
https://www.ekapija.com/global-search?q=%22Srpski+holivud%22&newsRegion...
Ако упишете Српски холивуд (без наводника), можете добити ширу претрагу. Категорија ... резултата: 6.
Филмски фестивал "Српски Холивуд" на Руднику. Нед 21.07.2019.
Међународни филмски фестивал “Српски Холивуд” - југомедиа

www.yugomedia.com › KULTURA › VESTI
јул 23, 2019, 3:30 ам » аутор: Б92 Култура. Међународни филмски фестивал "Српски Холивуд",
Међународни филмски фестивал "Српски Холивуд"
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Међународни филмски фестивал "Српски Холивуд", одржаће се од 26. до 28. јула у селу Мутањ на планини
Рудник.
Током тродневног фестивала биће приказано око 30 филмова из двадесетак земаља, а филмови који
учествују у такмичарском програму разликују се тематски, али и жанровски.
Дневне пројекције филмова у Дому културе Рудник (27. и 28. јул) одржавају се од 17:00 сати, а вечерње,
током свих дана трајања фестивала у Мутњу у "Српском Холивуду" од 20:30 сати
“Српски Холивуд” – Међународни филмски фестивал
КЦГМ

“Српски Холивуд” – Међународни филмски фестивал биће реализован од 26. до 28. јула 2019. године у селу
Мутањ на планини Рудник.
(У случају лошег времена пројекције ће бити организоване у Дому културе на Руднику).
Овога пута, публику очекује међународно такмичење филмова жанровски, идејно и културолошки потпуно
различитих. Током тродневног фестивала биће приказано око 30 филмова из двадесетак земаља.
Дневне пројекције филмова у Дому културе Рудник (27. и 28. јул) су од 17:00 сати, а вечерње, током свих дана
трајања фестивала у Мутњу у “Српском Холивуду” од 20:30 сати.
Поред филмских пројекција, програм фестивала обухвата и дводневни креативну радионицу за децу
“Украсимо Холивуд”, и изложбу радова чланова удружења “Руднички видици”.
Фестивал постоји од 2011. године, а сада по први пут организује међународно такмичење.
Међународни филмски фестивал у Мутњу помогли су: општина Горњи Милановац, компанија „Рудник и
флотација – Рудник“, Туристичка организација општине, Културни центар Горњи Милановац, “Тим МАX” и
удружење “Руднички видици”.

Филмски фестивал "Српски Холивуд" на Руднику
Извор РЕФЛЕКТОР
Филмски фестивал, осми пут за редом одржава се од 26. до 28. јула код натписа "Српски Холивуд" и у Дому
културе на Руднику.

Ове године по први пут он има и међународни карактер на шта су организатори веома поносни.
Свечано отварање је у петак 26. јула у 20:00. Вечерње пројекције се одржавају све три вечери фестивала од
20:30 до поноћи, дневне пројекције се организују у суботу и недељу, другог и трећег дана фестивала, у Дому
културе од 17:00 до 18:30.
У три дана, колико траје фестивал, приказаће се 34 краткометражна и дугометражна независна филма,
разних жанрова, из 19 земаља. У недељу, 28. јула, у 15:00 часова организује се свечани ручак.
Август 2019. године
У августу 2019. године КЦГМ је реализовао 38 програма (47 са репризним пројекцијама филмова). Програме
је видело 61.081 посетилаца.
Реализованo je: једна представа („Првишљиварски бој“ (Позориште „Звездица“, Зрењанин – 200), три
изложбе (Изложба стрипа Милија Белић – 500, Слике и скулптуре Милије Белића – 200 и Иконе и фреске
Рудничко таковског краја, Плужине – 500), 14 концерта („Террафолк“ и Бранко Ристић (Сабора виолиниста
Србије) – 4000, Наступ Културно уметничких друштава (СВС) – 4000, Ревијални наступ виолиниста ветерана
(СВС) - 4000 , Такмичење младих виолиниста за прву и златну виолину Србије (СВС) - 4000, Наступ трубачких
оркестара (СВС) – 4000, Концерт Перице Васића (СВС) – 4000, Такмичење виолиниста за прву и златну
виолину (СВС) - 4000, Концерт победника Сабора виолиниста Србије – 4000, Концерт Бранка Ристића (СВС) 4000, Концерт Наде Топчагић (СВС) – 4000, Концерт домаћих рок бендова („Кактуси“, „Врљика“, „Плишани
малишан“) - 500, Концерт „Попечитељи“ - 200 , Концерт Хорова (13 Међународни фестивал камерних хорова
и вокалних ансамбала) „Гласови Орфеја“(Софија) и „Анкарски полифони хор“ (Анкара) - 300 ), три
манифестације („Илиндански дани“ - 1000 (КЦГМ Суорганизатор), Вече под грмом“ - 1000, Сабор виолиниста
Србије (Отварање привредно туристичке понуде таковског краја и коктел за госте и дефиле (КЦГМ
Суорганизатор)) - 6000), две књижевне вечери (Промоција књиге „Изазов модерности“ - 50, „Ми не
заборављамо“ („Запис“) - 50). Приказано је 9 филмова (18 пројекција) и то: “Храбри малишан 2” (1
пројекција ; 16 гледалаца), „Краљ лавова” (4;252), „Паклене улице: Хобс и Шо“ (3;187), „Дечја игра (2;118),
„Чаробне ноћи” (1;4), „Пројекат Колибри (1;5), „Било једном у Холивуду” (2;349), „Ангрy Бирдс 2” (3;114), и
„Бела врана” (1;31). Укупан прој посетилаца филмских пројекција је 1.076
Од осталих програма (шест) реализовано је: Школа тениса – 100, КЗН – Дани Мије Алексића и Кратка
форма – 5, Отварање пољопривредне изложбе – 1000, Отварање школе виолине -100, Сајам спорта и
еколошке радионице – 300, РТС Караван „Најлепше народне песме“ - 5000 (КЦГМ суорганизатор). Током
августа започео је упис полазника на курсеве страних језика (Италијански, немачки и енглески), као и упис
полазника у креативне радионице КЦГМ.

Табеларни приказ реализованих програма и броја посетилаца
ПРОГРАМИ
август 2019. године
Представе / извођење

Наступи/поставке

Посета

1

200

Изложбе

3

1200

Концерти

14

45000

9 (18)

1076

Манифестације

3

7000

Књижевне вечери и трибине

2

100

Разно

6

6505

Филмови (филмске вечери) / пројекције

УКУПНО
ОСТАЛО - УСЛУГЕ
Разно услуге

38 (47)

61081

Наступи/поставке

Посета

4

1300

Програми су реализовани у Горњем Милановцу (Модерна галерија, Хол испред Велике сале КЦГМ, Свечана
сала Општине Горњи Милановац и Велика сала КЦГМ), Руднику, Прањанима, Плужинама и башти Дома
културе.
Пружањем стручне и техничке помоћи, Културни центар је учествовао и у реализацији програма које су
организовали: Рудник и флотација – Рудник (Дан рудара – 200), Црвени крст (Акција добровољног давања
крви (2 х 50), Удружење возача мотора (концерт – 1.000). Ове програме посетило је 1.300 посетилаца.
Програми које је Културни центар организовао - медијски су пропраћени. О активностима Установе
извештавали су национални дневни листови, националне РТВ станице, недељници: „Таковске новине““,
електронски медији: ТВ „Телемарк“, и ТВ „Галаксија“, као и портали: „Глас западне Србије“, „Преслидер“, „ГМ
инфо“, Мораваинфо, „Бистро“, „ИНФО 24, ГМПрес и други. Програмске активности редовно су објављиване и
на сајту Културног центра и ФБ страници Установе.
Табеларни приказ заступљености у медијима
Заступљеност у медијима

Август 2019. 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....)

6

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

4

Агенције БЕТА, ТАНЈУГ

1

Стручни часописи (Арт магазин, филмски...)

/

Портали (ГМ инфо, ГМ Прес, Показивач, Мораваинфо, Преслидер ИНФО 24...)

12

Веб страница КЦ

11

Фејсбук

35

Извештај о реализацији Сабора виолиниста Србије 2019
У циљу очувања музичке потке нашег поднебља и древних, незаборавних нота у Прањанима, варошици на
обронцима Сувобора 16, 17. и 18. августа 2019. године организован је Први Сабор виолиниста Србије. На
Сабору су се окупити доказани мајстори виолине, али и даровита деца која су тек кренула стазама признатих
виртуоза виолине.
Програмски садржај био је подређен звуцима краљице иструмента.
Саборска застава, уз звуке химне ,,Свилен конац“, подигнута је у петак, 16. августа у 13 сати у средишту
варошице. Позорница је била на стадиону где су већ од18:00 сати гудала укрстити млади виолинисти, до 14
година. Они су се борили за звање најбољег младог виолинисте у Србији и “скутер“ - награду.
Главно такмичење одржано је у суботу, 17. августа када су на саборској позорници наступити најбољи
виолинисти. Најбоље је прогласио жири у саставу: Момчило Станојевић, Перица Васић, Мићо Кујунџић и
представници организатора (Културни центар Гоњег Милановца). Победник такмичења одлучен је након
надсвиравања.
Током Саборовања у Прањанима публици су се, у получасовним концертима, представила најпознатија
имена ове врсте музике.

Концерте су имали: „Террафолк“ и Бранко Ристић – 4000, Културно уметничка друштава – 4000, виолинисти
ветерани, ревијално - 4000 , виолинисти до 14 година - такмичење за прву и златну виолину Србије - 4000,
трубачки оркестри – 4000, Перица Васић – 4000, финалисти Сабора виолиниста Србије - 4000, победник
Сабора виолиниста Србије – 4000, Бранко Ристић - 4000 и Нада Топчагић – 4000.
Низ пратећих дешавања употпунио је Сабор виолиниста у Прањанима.
Током Саборовања најуспешнијим пољопривредницима рудничко – таковског краја, председник општине
Дејан Ковачевић уручио је признања, али и решења о субвенцијама из буџета општине Горњи Милановац.
Сабор виолиниста Србије у организацији Културног центра и подршку привреде Горњег Милановца помогла је
Општина Горњи Милановац и др.
О Сабор виолиниста Србије су писали:
Национални дневни листови: „Вечерње новости“, „Политика“ „Глас западне Србије“, „Телеграф“, Информер,
Блиц, АЛО ...
Регионалне и локалне новине: „Чачанаски глас“ – Чачак, „Таковске новине“ - Горњи Милановац, и већина
локалних новина и часописа из централне Србије).
Вести, прилози или емисије емитовале су: РТС, ПИНК, Н1, ПРВА
Регионалне телевизије: „Галаксија 32“-Чачак, „Телемарк“- Чачак, ТВ „Лав“, ТВ „Мелос“, РТВ Панчево, ТВ
Зонаплус ТВ Сунце ...
Ефекти кампање: Сабор виолиниста Србије у Прањанима 16 - 18. августа посетило је око 50.000
посетилаца.
Усвојен програм Сабора виолиниста у Прањанима | Морава Инфо
https://moravainfo.rs › Okrug › Gornji Milanovac
ПРАЊАНИ – Нема сумње да ће први Сабор виолиниста Србије у Прањанима, заказан за 16, 17. и 18. август
ове године бити историјски и остати...
Сабор виолиниста Србије – Прањани 2019 – Културни центар
www.kcgm.org.rs › sabor-violinista-srbije-pranjani-2019
Сабор виолиниста Србије – Прањани 2019. У циљу очувања музичке потке нашег поднебља и древних,
незаборавних нота у Прањанима, варошици на обронцима ...
Први Сабор виолиниста Србије у Прањанима на Сувобору | Култура ...
www.novosti.rs › vesti › kultura.71.html:811539-Prvi-Sabor-violinista-Srb...
11.08.2019. - Први Сабор виолиниста Србије почеће 16. августа дизањем саборске заставе у Прањанима.
Отворен први Сабор виолиниста у Србији - у Прањанима | Телеграф ...
https://www.telegraf.rs › pop-i-kultura › muzika › 3092821-otvoren-prvi-s....
16.08.2019. - Бенд Террафолк је комбиновањем класичних и модерних композиција одушевио посетиоце
првог Сабора виолиниста у Србији | Телеграф.рс - Најновије...
Први Сабор виолиниста Србије у селу Прањани код Горњег Милановца | Н1 ...
rs.n1info.com › Kultura › Prvi-Sabor-violinista-Srbije-u-selu-Pranjani-kod...
16.08.2019. - У селу Прањани код Горњег Милановца, уз песму "Свилен конац" и подизање саборске заставе
отворен је први Сабор виолиниста Србије.
Сабор виолиниста Србије - Хоме | Фацебоок
https://www.facebook.com › Places › Cacak › Event
Сабор виолиниста Србије, Цацак. 698 ликес. Сабор виолиниста Србије одрзаце се 16.17 и 18 августа у селу
Прањани код Горњег Милановца. Организатор је...
Програм за 1. Сабор виолиниста у Прањанима - Рефлектор
https://reflektor.rs › kultura › pogledajte-program-za-1-sabor-violinista-u-...
14.08.2019. - Од петка 16. до недеље 18. августа у Прањанима одржава се Сабор виолиниста.
САБОР ВИОЛИНИСТА У ПРАЊАНИМА КОД ГОРЊЕГ МИЛАНОВЦА ...
https://www.kurir.rs › zabava › pop-kultura › sabor-violinista-u-pranjanim...
16.08.2019. - Први Сабор виолиниста Србије почеће данас у 13 сати дизањем ... Прва награда на Сабору
биће - аутомобил, коју ће освојити најбољи међу …

Све спремно за први Сабор виолиниста Србије у Прањанима - YоуТубе
https://www.youtube.com › watch
15.08.2019. - Отпремио/ла Радио Телевизија Војводине
Још само дан остало је до првог Сабора виолиниста Србије, јединствене музичке манифестације која се
ове ...
Сабор виолиниста у Прањанима окупио виртуозе и десетине хиљада ...
https://www.youtube.com › watch
17.08.2019. - Отпремио/ла Радио Телевизија Војводине
Први "Сабор виолиниста Србије" у Прањанима који је почео јуче, окупио је на десетине хиљада посетилаца
и ...
Први сабор виолиниста Србије 2019 Прањани | Концерт Нада Топчагић
https://www.poslovnivodic.com › event › prvi-sabor-violinista-srbije-2019...
Први сабор виолиниста Србије 2019 Прањани одржаће се од 16. до 18. августа, 2019, на стадиону Прањани.
Очекује вас такмичење виолиниста и концерт Нада ...
Сабор виолиниста у Прањанима - Политика
www.politika.rs › clanak › Sabor-violinista-u-Pranjanima
03.07.2019. - ПРАЊАНИ - Нема сумње да ће први Сабор виолиниста Србије, заказан за 16, 17. и 18. август
ове године, бити историјски и остати уписан као ...
Први Сабор виолиниста у Прањанима - Политика
www.politika.rs › clanak › Sabor-violinista-u-Pranjanima
11.08.2019. - ПРАЊАНИ – Први Сабор виолиниста Србије почеће 16. августа дизањем саборске заставе
Последње припреме пред први Сабор виолиниста у Прањанима - ГМИНФО
www.gminfo.rs › index.php › vesti › drustvo › 13491-poslednje-pripreme...
07.08.2019. - ПРАЗНИК ВИОЛИНЕ Састанак Организационог одбора првог Сабора виолинистаодржан је јуче у
Прањанима. Поред председника општине Горњи ...
Све спремно за први Сабор виолиниста Србије у Прањанима
glaszapadnesrbije.rs › Sve-spremno-za-prvi-Sabor-violinista-Srbije-u-Pranj...
14.08.2019. - која се ове године одржава по први пут, и то у сувоборском селу Прањани.Последње припреме
пред Сабор приводе се крају, а ...
Сабор виолиниста у Прањанима: Синоћ победио нови Штраус, вечерас ...
https://mediaportal.rs › 2019/08/17
17.08.2019. - Прањани – Први саборски дан окончан је на размеђу петка и суботе овацијама Миланчету
Радосављевићу на саборишту у овом горском селу.
РТС :: Први сабор виолиниста у Прањанима - РТС
www.rts.rs › page › story › srbija-danas › prvi-sabor-violinista-u-pranjanima
16.08.2019. - Подизањем саборске заставе на јарбол, уз музичку пратњу младихвиолиниста и песму "Свилен
конац" у Прањанима је почео први ...
Отворен први Сабор виолиниста у Прањанима - ЈМУ Радио-телевизија ...
www.rtv.rs › sr_lat › kultura › otvoren-prvi-sabor-violinista-u-pranjanima...
16.08.2019. - Први сабор виолиниста у Србији званично је отворен у сувоборском селу Прањани, подизањем
саборске заставе и уз звуке песме Свилен конац.
Први Сабор виолиниста у Прањанима - Моја Србија
mojasrbija.rs › prvi-sabor-violinista-u-pranjanima
15.08.2019. - Први и уједно оснивачки Сабор виолиниста Србије у Прањанима, варошици на планини
Сувобору
Усвојен програм Сабора виолиниста – Инфо ЛИГА
https://infoliga.rs › 2019/07/05 › usvojen-program-sabora-violinista
05.07.2019. - Нема сумње да ће први Сабор виолиниста Србије, заказан за 16, 17. и 18. август ове године
бити историјски и остати уписан као оснивачки. Оно што ...
Отворен први Сабор виолиниста Србије у Прањанима
www.gornjimilanovac.rs › saopstenje-1224
16.08.2019. - Подизањем саборске заставе, уз звуке песме „Свилен конац“, данас је званично отворен први
Сабор виолиниста Србије у Прањанима.

ПРАЊАНИ СПРЕМНИ ЗА САБОР ВИОЛИНИСТА (ВИДЕО) | ТВ Зона Плус
https://tvzonaplus.rs › Naslovna › Današnje vesti
07.07.2019. - Отпремио/ла ТВ Зона плус
Краљица инструмената виолина коначно ће добити престоницу и фестивал који ће бити посвећен њој у част.
Сабор виолиниста Србије у Прањанима – Радио телевизија Панчево
rtvpančevo.rs › Vesti › Kultura
У циљу очувања музичке потке нашег поднебља и древних, незаборавних нота у Прањанима, варошици на ...
Сабор виолиниста у Прањанима: Синоћ победио нови Штраус ...
https://naslovi.net › cir › glas-zapadne-srbije › sabor-violinista-u-pranjani...
17.08.2019. - Сабор виолиниста у Прањанима: Синоћ победио нови Штраус, вечерас велико финале. Глас
Западне Србије пре 14 дана. Прањани ...
Први Сабор виолиниста у Србији у Прањанима од 16. до 18. августа ...
www.regionalnevesti.net › ...
16.08.2019. - Од 16. до 18.августа у Прањанима се одржава први Сабор виолиниста у Србији. Како су
најавили организатори манифестације на конференцији за ...
(ФОТО/ВИДЕО) УЗ ЗВУКЕ ПЕСМЕ 'СВИЛЕН КОНАЦ' отворен први ...
https://informer.rs › vesti › srbija › foto-video-zvuke-pesme-svilen-konac-...
16.08.2019. - Поштовани сабораши, велика ми је част да могу да отворим Сабор виолиниста који ће бити
записан као манифестација која нас је све ујединила, ...
Огромно интересовање за Сабор виолиниста у Прањанима: Крече се ...
https://ppmedia.rs › ogromno-interesovanje-za-sabor-violinista-u-pranjani...
07.08.2019. - Горњи Милановац – Огромно интересовање влада за први српски Сабор виолинистау
Прањанима. Није искључено да се на тродневном ...
Прањани: У јеку припреме за први српски Сабор виолиниста - Крстарица
https://www.krstarica.com › zivot › kultura › pranjani-u-jeku-pripreme-za-...
07.08.2019. - ПРАЊАНИ - Први српски Сабор виолиниста биће одржан од 16. до 18.августа у Прањанима код
Горњег Милановца, где су у јеку припреме за ...
Први Сабор виолиниста Србије на Сувобору - Б92.нет
https://www.b92.net › kultura › vesti
11.08.2019. - Први Сабор виолиниста Србије почеће 16. августа дизањем саборске заставе у Прањанима на
обронцима Сувобора.
Сабор виолиниста Арцхивес - ГМ Пресс
gmpress.rs › tag › sabor-violinista
Први Сабор виолиниста Србије у Прањанима који је по оцени и броју посетилаца и по квалитету учесника
превазишао и најсмелије прогнозе, завршен је доделом ...
Момир Јовановић из Новог Сада победник Сабора виолиниста у ... - 021
https://www.021.rs › story › Novi-Sad › Vesti › Momir-Jovanovic-iz-Nov...
18.08.2019. - Велико финале првог Сабора виолиниста Србије које је одржано у Прањанима окончано је
слављем Момира Јовановића (36) из Новог Сада који је ...
Отворен први Сабор виолиниста у Прањанима - ТАНJУГ
tanjug.rs › full-view
16.08.2019. - ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ – Први сабор виолиниста у Србији званично је отворен у сувоборском
селу Прањани, позиџањем саборске заставе и уз ...
ПОЧИЊЕ ПРВИ САБОР ВИОЛИНИСТА СРБИЈЕ – ТВ Галаксија 32 ...
www.rtvgalaksija.rs › 2019/08/16 › pocinje-prvi-sabor-violinista-srbije
16.08.2019. - ПРВИ САБОР ВИОЛИНИСТА СРБИЈЕ ПОЧИЊЕ СУТРА У ПРАЊАНИМА И ТРАЈАЋЕ ДО 18.
АВГУСТА. ОРГАНИЗАТОРИ И КОЈИ ...
Сабор виолиниста Србије у Прањанима, 16. - 19. августа - Бистро портал
https://bistro.rs › 2019/08/12 › sabor-violinista-srbije-u-pranjanima-16-19-...
12.08.2019. - Уместо њега, завијориће се застава првог по реду Сабора виолиниста Србије.
Први Сабор виолиниста Србије у Прањанима на Сувобору - ТВ Мост
https://www.tvmost.info › post › prvi-sabor-violinista-srbije-u-pranjanima-...

11.08.2019. - Први Сабор виолиниста Србије почеће 16. августа дизањем саборске заставе у Прањанима на
обронцима Сувобора. Славу овог инструмента ...
Јединствена музичка манифестација у Србији: Сабор виолиниста у ...
https://www.nasiusvetu.com › Vesti
16.08.2019. - Све је спремно за први Сабор виолиниста Србије у Прањанима, који ће почети данас у 13
часова. Наредна три дана ово сувоборско село угостиће, ...
Новосађанин победио на Сабору виолиниста у Прањанима | (Вести ...
www.mojnovisad.com › vesti › novosadjanin-pobedio-na-saboru-violinista...
18.08.2019. - Велико финале првог Сабора виолиниста Србије које је одржано у Прањанима окончано је
слављем Момира Јовановића (36) из Новога Сада који је ...
САБОР ВИОЛИНИСТА Архиве - Вести онлине
https://www.vesti-online.com › tag › sabor-violinista
Своје умеће ће показати и Бранко Ристић, виолиниста наше горе лист, који живи у Лондону и који је већ
одавно стекао светску славу наступајући широм света.
САБОР ВИОЛИНИСТА У ПРАЊАНИМА КОД ГОРЊЕГ МИЛАНОВЦА ...
https://www.vesti.rs › Drustvo › SABOR-VIOLINISTA-U-PRANJANIMA-...
15.08.2019. - САБОР ВИОЛИНИСТА У ПРАЊАНИМА КОД ГОРЊЕГ МИЛАНОВЦА: Ауто за најбољег
виолинисту. САБОР ВИОЛИНИСТА У ПРАЊАНИМА КОД ...
Српки Сабор виолиниста - Блиц Онлине
https://www.blic.rs › srpki-sabor-violinistaТакмичење најбољих виолиниста у Прањанима почиње данас.
Подизањем саборске заставе на јарбол у средишту Прањана данас почиње Први српски Сабор …
Први Сабор виолиниста Србије у Прањанима 16.августа - ТИМЕ.рс
https://time.rs › prvi-sabor-violinista-srbije-u-pranjanima-16-avgusta
11.08.2019. - Први Сабор виолиниста Србије почеће 16. августа дизањем саборске заставе у Прањанима на
обронцима Сувобора. Славу овог инструмента ...
Први Сабор виолиниста Србије у Прањанима 16.августа - Новинар.рс
https://www.novinar.rs › magazin › scena › prvi-sabor-violinista-srbije-u-p...
ПРАЊАНИ – Први Сабор виолиниста Србије почеће 16. августа дизањем саборске заставе у Прањанима на
обронцима Сувобора. Славу овог инструмента оживеће ...
Новосађанин победио на Сабору виолиниста у Прањанима
https://vojvodinainfo.rs › novosadjanin-pobedio-na-saboru-violinista-u-pra...
18.08.2019. - Велико финале првог Сабора виолиниста Србије које је одржано у Прањанима окончано је
слављем Момира Јовановића (36) из Новога Сада који је…
РТВ Сунце Сабор виолиниста у Прањанима – РТВ СУНЦЕ Аранђеловац
https://rtvsunce.com › Video
Хоме » Видео » РТВ Сунце Сабор виолиниста у Прањанима. РТВ Сунце Сабор виолиниста у Прањанима. ин
Видео 23/07/2019. РТВ Сунце - Аранђеловацуто, Јули ...
Нећете веровати - Субота, 29. јун - Све је спремно за Прву виолину ...
https://www.prva.rs › program › info › necete-verovati › epizode › necete-...
29.06.2019. - На реду је последње издање емисије у овој сезони у којој ће те видети како теку припреме
за Сабор виолиниста Србије који ће се по први пут одржати ...

Сабор виолиниста Србије – Прањани 2019
КЦГМ
У циљу очувања музичке потке нашег поднебља и древних, незаборавних нота у Прањанима, варошици на
обронцима Сувобора 16, 17. и 18. августа 2019. године биће организован Први Сабор виолиниста Србије. На
Сабору ће се окупити доказани мајстори виолине, али и даровита деца која су тек кренула стазама признатих
виртуоза виолине.

Оно што организатори припремају од програмских садржаја подређено је звуцима краљице иструмента.
Саборска застава, уз звуке химне ,,Свилен конац“, биће подигнута у петак, 16. августа у 13 сати у средишту
варошице. Позорница ће бити на стадиону где ће већ од18:00 сати гудала укрстити млади виолинисти, до 14
година. Они ће се борити за звање најбољег младог виолинисте у Србији и “скутер“ – награду коју ће
победнику уручити организатори Сабора.
Главно такмичење одржаће се у суботу, 17. августа када ће на саборској позорници наступити 14 најбољих
виолиниста који су прошли предтакмичења. Осим награде “прва виолина Србије“ најбољем ће припасти и
аутомобил “шкода фабија“.
Да предстоји велики окршај мајстота виолине говори и податак да ће се у Прањанима равноправно надметати
и мушкарци и жене, виртуози који долазе из: Лондона, Обреновца, Ваљева, Мионице, Пиромана, Неготина,
Аранђеловца, Ивањице, Горњег Милановца, Шапца и Суботице.
Најбоље ће прогласити петочлани жири у саставу: Момчило Станојевић, Перица Васић, Мићо Кујунџић и
двоје чланова које именује Културни центар Гоњег Милановца, односно организатор.
Према пропозицијама такмичења жири ће прогласити пет најбољих виолиниста, а затим ће уследити њихово
гласање. Наиме, првих пет виртуоза гласаће између себе, стим што претенденти за титулу неће моћи да
заокруже своје име. Двојица која добију највише гласова су победници, а ко ће понети звање најбољег
виолинисте Србије или “златну виолину” пресудиће жири након надсвиравања од 6 минута.
Током Саборовања у Прањанима публици ће се, у получасовним концертима, представити најпознатија
имена ове врсте музике. Као атракција наступиће и словеначки виолиниста Бојан Цветрежник из Љубљане са
још пет музичара, међу којима су три девојке. Неће изостати концерт победника, а носиоци трофеја са
прањанске позорнице у недељу поподне имаће и свој први солистички концерт.
Низ пратећих дешавања употпуниће Сабор виолиниста у Прањанима.
Најуспешнијим пољопривредницима рудничко – таковског краја, председник општине Дејан Ковачевић
уручиће признања, али и решења о субвенцијама из буџета општине Горњи Милановац.

Усвојен програм Сабора виолиниста у Прањанима
Мораваинфо ; Извор: РИНА
ПРАЊАНИ – Нема сумње да ће први Сабор виолиниста Србије у Прањанима, заказан за 16, 17. и 18. август
ове године бити историјски и остати уписан као оснивачки. Оно што организатори припремају од програмских
садржаја проткано је звуцима краљице иструмента који плени душу. А све ће кренути дан раније, у четвртак,
када ће се у сувоборској варошици подложити земљани лонац за Гиниса у којем ће се за сабораше крчкати
560 литара свадбарског купуса, у припреми мрчајевачких ашчија на челу са Милуном Тошићем и Љубишом
Спасовићем.
Дизање саборских застава заказано је за 13. сати, у петак 16. августа у средишту варошице, где ће на јарбол
поред устаничке таковске заставе ново знамење уз звуке химне ,,Свилен конац“ подићи председник општине
Горњи Милановац Дејан Ковачевић.
– Веома приљежно се спремамо, очекујемо у Прањанима десетине хиљада гостију из целе Србије, од
Суботице до Врања. Занимљиво је да су нам су се најавили бројни посетиоци и љубитељи виолине из
иностранства, Беча, Цириха и Лондона, одакле нам долазе и такмичарска имена која сигурно публику неће
оставити равнодушном. Подршку оснивању Сабора дао је и сам државни врх на челу са председником Србије
Александром Вучић – каже Ковачевић.
Саборска позорница налазиће се на стадиону где ће већ у 18:00 сати гудала укрстити млади виолинисти, до
15 година. А међу њима су већ озбиљна имена као што су Адријан Машић који стиже из Беча, или унук
чувеног Бобана Воза, некрунисаног краља виолине који носи његово име (Бобан Васић), пореклом из
Пиромана. Очекује се и Јоца Васић, сјајан млади виолиниста који је већ освајао прву награду у Моравцима.
Ту је још најмање десет сјајних даровитих уметника а сви ће се борити за звање најбољег младог виолинисте
у Србији и “сутер“ награду коју ће му уручити организатори Сабора.
Главно такмичење одржаће се у суботу 17. августа и на саборској позорници представиће се 15 виолиниста
мада су пријаве и аудиције још у току. Нема сумње да ће се водити велика битка јер звање “прва виолина
Србије“ може понети само најбољи. Али то неће бити једина награда. Поред титуле најбољи ће са прањанске
позорнице понети и кључеве од нове “шкоде фабије“!
И нема сумње да предстоји велико надметање велемајстора који долазе из европских престоница (из
Лондона ће стићи даровити музичар Бранко Ристић), али и будуће звезде виолине из Обреновца, Ваљева,
Мионице, Пиромана, Неготина, Аранђеловца, Ивањице, Горњег Милановца, Шапца, Суботице…
Занимљиво је да ће се у трку за звање и „шкоду“ укључити неколико девојака које фантастично музицирају,
али неће изостати ни национални мелос, као што је влашка музика. Са звуцима мађарских арија наступиће
Густав Курина из Суботице, иначе професор музичке школе у Новом Саду.
Коначан списак такмичара биће познат до краја овог месеца јер су пријаве још у току, а професионалци се
могу пријавити на електронску адресу saborviolinista@gmail.com .
Наравно да је велико питање како од толиких мајстора и великих награда изабрати најбоље. Због тога су се
организатори одлучили на један до сада можда јединствен начин, како би се избегле све сумње у
оцењивање. Жири је састављен од петорице чланова и чине га: Момчило Станојевић, велико име у овој
музици биће председник, Перица Васић виолиниста, Мићо Кујунџић, естрадни уметник, и двоје чланова које
именује Културни центар Гоњег Милановца, односно организатор.
Међутим жири ће одлучити ко су пет најбољих, а затим следи гласање. Наиме, првих пет гласаће између
себе, за четворицу и неће моћи да заокруже једино своје име. Двојица која добију највише гласова су
победници, а ко ће понети епитет најбољег виолинисте Србије или златну виолину пресудиће жири након
надсвиравања од 6 минута.
Према програму Сабора публици би требало да се представе у получасовним концертима најпознатија имена
у овој врсти музике. Тако ће у том делу програма концерт одржати Момчило Мома Станојевић, у суботу у 19
сати. Дан касније у исто време, појавиће се Перица Васић. Као атракција наступиће и словеначки виолиниста
Бојан Цветрежник из Љубљане са још пет музичара, међу којима су три девојке. Ради се о веома озбиљном
саставу који свира музику познатог српског виртуоза Александра Шишића и атракција су у Европи са својим
наступима.
Неће изостати концерт победника, а носиоци трофеја са прањанске позорнице у недељу поподне имаће и
свој први солистички концерт. У оквиру Сабора одржаће се низ пратећих дешавања. Тако ће у суботу бити
отворена изложба пољопривредних машина које ће приказати предузећа „Пршић“ из Горњег Милановца и
„Радуловић“ из Пријепоља. Сабораши ће моћи да виде најновије тракторе, косачице, култиваторе, приколице,
прскалице, балирке као и услове под којима могу да их купе. На самом отварању председник општине Горњи
Милановац најуспешнијим пољопривредницима уручиће признања али и решења о субвенцијама из буџета
ове општине.
Такође, у Дому културе биће отворена изложба и представљање пољопривредних производа и туристичких
вредности Рудничко – таковског краја.

Први Сабор виолиниста Србије у Прањанима на Сувобору
Танјуг | 11. август 2019. 23:53 | Коментара: 0
Први Сабор виолиниста Србије почеће 16. августа дизањем саборске заставе у Прањанима на обронцима
Сувобора.

Први Сабор виолиниста Србије почеће 16. августа дизањем саборске заставе у Прањанима на обронцима
Сувобора.
Славу овог инструмента оживеће његови господари, најбољи српски извођачи током тродневне
манифестације.
Кроз предтакмичења у резним местима Србије за оба финална надметања прошао је 41 виолиниста, од
младих који ће своје знање показати на позорници у Прањанима 16. августа, до мајстора који финале свирају
вече после тога, пренела је агенција Рина.
Они долазе из Обреновца, Шапца, Суботице, Зајечара, Беча, Цириха, Лондона.
Вредност музицирања мериће жири у којем су мајстори виолине, Момчило Станојевић и Перица Васић, и
естрадни уметник Мићо Кујунџић а сви такмичари приредбу ће отворити заједничком аријом „Свилен конац"
Властимира Павловића Царевца који је, поред ове арије, компоновао и „Низамски растанак".
Покровитељ овог скупа је општина Горњи Милановац, на челу са председником Дејаном Ковачевићем, а
организатор Културни центар из тог града.
Отворен први Сабор виолиниста у Србији - у Прањанима
(Телеграф.рс / Тањуг)
Бенд Террафолк је комбиновањем класичних и модерних композиција одушевио посетиоце првог Сабора
виолиниста у Србији.

Први сабор виолиниста у Србији званично је отворен у сувоборском селу Прањани, позиџањем саборске
заставе и уз звуке песме "Свилен конац".
Председник Саборског одбора Дејан Ковачевић поздравио је учеснике, наводећи да му је велика част да
може да отвори сабор, који ће, како каже, бити записан као манифестација "која је све ујединила" и која
отвара нову страницу историје.
- Овај крај ће у будућности имати велики туристички потенцијал. Сабор виолиниста има велики значај за
Прањане, али и за читаву Србију. Надамо се да ћемо расти из године и годину и да ће Сабор постати
традиција овог краја - рекао је Ковачевић.
На прањанској позорници с фантастичним звуцима село су први разгалили Словенци. Бенд Террафолк је
комбиновањем класичних и модерних композиција одушевио посетиоце првог Сабора виолиниста у Србији.

Звук виолина у таковском крају - први Сабор виолиниста Србије у селу Прањани
rs.n1info
Звук виолина проломио се таковским крајем. У селу Прањани код Горњег Милановца, уз песму "Свилен
конац" и подизање саборске заставе отворен је први Сабор виолиниста Србије.

Први фестивал српске виолине трајаће три дана, наступиће врхунски мајстори на виолини, млади и старији,
признати у свету. Део програма биће и такмичарског карактера - на сцени у планинском селу, бориће се за
титулу најбољег младог виолинисте у Србији.
Главно такмичење, борба за титулу "прве виолине Србије", биће одржано у суботу, 17. августа, када се
очекује такмичење велемајстора из Србије, али и из европских престоница.
САБОР ВИОЛИНИСТА У ПРАЊАНИМА КОД ГОРЊЕГ МИЛАНОВЦА:
Курир
Најбољи међу сениорима освојиће ову ВЕЛИКУ НАГРАДУ!

Вредност музицирања мериће жири у којем су мајстори виолине Момчило Станојевић и Перица Васић и
естрадни уметник Мићо Кујунџић
Први Сабор виолиниста Србије почеће данас у 13 сати дизањем саборске заставе у Прањанима на
обронцима Сувобора.
Славу овог инструмента оживеће његови господари, најбољи српски извођачи током тродневне
манифестације. У предтакмичењима у разним местима Србије за оба финална надметања прошао је 41
виолиниста, од младих који ће своје знање показати на позорници у Прањанима, до мајстора који финале
свирају вече после тога. Такмичари долазе из Обреновца, Шапца, Суботице, Зајечара, Беча, Цириха,
Лондона...
Вредност музицирања мериће жири у којем су мајстори виолине Момчило Станојевић и Перица Васић и
естрадни уметник Мићо Кујунџић, а сви такмичари приредбу ће отворити заједничком аријом „Свилен конац“
Властимира Павловића Царевца, који је, поред ове арије, компоновао и „Низамски растанак“.
Прва награда на Сабору биће - аутомобил, коју ће освојити најбољи међу сениорским такмичарима, док ће у
јуниорској конкуренцији лауреат добити - мотор скутер.

САБОР ВИОЛИНИСТА У ПРАЊАНИМА
Политика
ПРАЊАНИ - Нема сумње да ће први Сабор виолиниста Србије, заказан за 16, 17. и 18. август ове године,
бити историјски и остати уписан као оснивачки.

Окупљање гостију почеће раније, у четвртак, када ће се у сувоборској варошици подложити земљани лонац
за Гиниса у којем ће се за сабораше крчкати 560 литара свадбарског купуса, у припреми мрчајевачких ашчија
на челу са Милуном Тошићем и Љубишом Спасовићем.
Дизање саборских застава заказано је у петак, 16. августа, у 13 сати, у средишту варошице, где ће на јарбол
поред таковске заставе из Другог српског устанка, ново знамење уз звуке химне „Свилен конац” подићи
председник општине Горњи Милановац Дејан Ковачевић.
„Веома приљежно се спремамо, очекујемо у Прањанима десетине хиљада гостију из целе Србије, од
Суботице до Врања. Занимљиво је да су нам су се најавили бројни посетиоци и љубитељи виолине из
иностранства, Беча, Цириха и Лондона, одакле нам долазе и такмичарска имена која сигурно публику неће
оставити равнодушном. Подршку оснивању Сабора дао је и сам државни врх на челу с председником Србије
Александром Вучић”, рекао је Ковачевић.
Први ће наступити млади виолинисти, до 15 година. Они ће се првог дана борити за звање најбољег младог
виолинисте у Србији и награду „скутер”.
Главно такмичење одржаће се у суботу, 17. августа, и на саборској позорници представиће се 15 виолиниста
мада су пријаве и аудиције још у току. Победник ће поред титуле најбољег ће са прањанске позорнице понети
и кључеве од нове „шкоде фабије”.
Такмичари долазе из европских престоница, али и Обреновца, Ваљева, Мионице, Пиромана, Неготина,
Аранђеловца, Ивањице, Горњег Милановца, Шапца, Суботице...
Сви такмичари свирају по једну песму и једно коло.
Пет најбољих изабраће жири, који чине Момчило Станојевић (председник), Перица Васић, виолиниста, Мићо
Кујунџић, естрадни уметник, и двоје чланова које именује Културни центар Гоњег Милановца, односно
организатор.
Потом следи гласање - првих пет гласаће између себе, за четворицу и неће моћи да заокруже једино своје
име. Двојица који добију највише гласова су победници, а ко ће понети епитет најбољег виолинисте Србије
или златну виолину пресудиће жири након надсвиравања од шест минута. Према програму Сабора, публици
би требало да се представе у получасовним концертима најпознатија имена у овој врсти музике.
У оквиру Сабора одржаће се низ пратећих дешавања. У суботу ће бити отворена изложба пољопривредних
машина - најновији трактори, косачице, култиватори, приколице, прскалице, балирке...
На самом отварању председник општине Горњи Милановац најуспешнијим пољопривредницима уручиће
признања, али и решења о субвенцијама из буџета општине.
У Дому културе биће отворена изложба и представљање пољопривредних производа и туристичких
вредности Рудничко-таковског краја, преноси Танјуг.

Последње припреме пред први Сабор виолиниста у Прањанима
ГМИнфо

ПРАЗНИК ВИОЛИНЕ
Састанак Организационог одбора првог Сабора виолиниста одржан је јуче у Прањанима. Поред председника
општине Горњи Милановац Дејана Ковачевића, састанку су присуствовали и остали чланови Организационог
одбора, као и директор Туристичке организације Десимир Ћаласан, директор Јавног предузећа за изградњу
Божидар Вучетић и представници полиције.
На састанку је направљен пресек свега до сада урађеног, почев од успешних инфраструктурних радова до
последњих припрема пред ову јединствену манифестацију на којој ће гудала укрстити велики број виртуоза из
Србије и дијаспоре.
Председник општине Дејан Ковачевић, након одржаног састанка, истакао је велико задовољство припремама
пред први Сабор виолиниста у Прањанима.
- Желео бих да се захвалим за све инфраструктурне радове Путевима Србије и господину Дробњаку који су
нам изашли у сусрет и део регионалног пута реконструисали и санирали плато испред Дома, где ће бити и
свечано отварање саме манифестације. Јавно предузеће за изградњу и господин Божидар Вучетић су из свог
дела посла одрадили све што је требало. Као што знате награде су велике, а сва три дана посетиоце Сабора
очекује богат садржај, од изложбе домаће радиности, пољопривредне механизације, преко школе виолине и
надам се да ће сви који буду дошли у Прањане имати позитивне утиске и да ће се с позитивним утисцима
вратити неке наредне године, јер се надамо да ће ово постати традиционална манифестација у Србији рекао је Ковачевић.

Директор ЈП за изградњу општине, Божидар Вучетић, истакао је шта је овим поводом урађено у прањанском
крају.
- Окрпљене су рупе на прилазним правцима из Чачка, Милановца и Пожеге, асфалтиран је плато испред
сеоског Дома, као и 140 метара код игралишта „Брезака“. У наредним данима истримерисаће се све травнате
површине, као и додатно очистити све запуштене површине у прањанској варошици - истакао је Вучетић.
Овим поводом, врло значајна улога је истакнута у обезбеђењу скупа, на којем, како се чуло, се очекује више
хиљада људи по дану.
Гвозден Николић рекао је да да нада да ће Прањани бити будућа престоница српске виолине, у којој ће се
најбољи мајстори на том инструменту надметати за престижна звања најбољег у Србији.
- Ово ће бити једно велико српско - „нећете веровати“. Овај сабор не припада само Коштунићима,
Прањанима, Каменици, Гојној Гори, Брезни, Такову и овом крају, он припада целој Србији. Долази нам велики
број уметника на виолини, имаћемо велики број концерата и близу хиљаду учесника у самом програму, што је
фасцинантно за један први Сабор. Верујем у српску виолину, верујем у Прањане и, наравно, у Србију која се
воли - рекао је Николић.
Први Сабор виолиниста одржаће се у Прањанима 16, 17, и 18. августа. Очекује се велики број учесника и
посетилаца, богат и садржајан програм, а најбољи ће добити вредну награду – аутомобил Шкоду Фабију.

Све је спремно за први Сабор виолиниста Србије у Прањанима
Глас западне Србије
Горњи Милановац - Још само два дана остало је до првог Сабора виолиниста Србије, јединствене музичке
манифестације која се ове године одржава по први пут, и то у сувоборском селу Прањани.

Последње припреме пред Сабор приводе се крају, а данас је у Дому културе у Прањанима одржана
конференција за новинаре. Конференцију су одржали председник општине Дејан Ковачевић, који је и
председник Организационог одбора Сабора, председник Месне заједнице Прањани Радовин Веселиновић, а
у име жирија, присутнима се обратио естрадни уметник Мића Кујунџић.
Председник општине Дејан Ковачевић истакао је да се дуго чекало на просторима Србије да, поред Гуче и
Егзита, буде организована једна овако велика манифестација.
„ Покушаћемо да оправдамо све оно што данас медији говоре о нама, а 43 медија са нивoa Србије су
медијски спонзори манифестације и који ће пратити сва три дана дешавања у Прањанима. Искрено се
надамо да ћемо оправдати њихово поверење и да ћемо успети да од Прањана направимо центар где ће се у
наредним деценијама свирати виолина. Значајно је рећи да смо добили подршку од многих институција у
Републици Србији, многих привредника, али и од председника Републике, који је подржао идеју и иницијативу
да се све уради како би први Сабор виолиниста Србије оставио неизбрисив траг у културним дешавањима у
Србији“, рекао је Ковачевић и при том се захвалио и свим мештанима Прањана, који ће током одржавања
Сабора бити најбољи репрезент гостопримства свих грађана Србије, с обзиром да се очекује долазак и
бројних гостију из иностранства.

Председник Месне заједнице Прањани Радовин Веселиновић захвалио се Влади Републике Србије, општини
Горњи Милановац, Јавном предузећу за изградњу и свима који су помогли у завршетку инфраструктурних
радова, али и целокупној организацији око Сабора.
„Урадили смо доста добрих ствари за Прањане, а надам се да ћемо тако наставити и у будућности. Желео
бих да позовем све људе добре воље да дођу у петак, у 13 часова, у Прањане, где ће бити отварање првог
Сабора виолиниста. Бићемо добри домаћини и замолио бих све госте да уживају у Прањанима током три
дана одржавања Сабора“, рекао је Веселиновић. Испред жирија, присутнима се обратио естрадни уметник
Мића Кујунџић и истакао велико задовољство што је део овогодишњег највећег културног пројекта у Србији.
Као члан жирија и неко ко је учествовао у селекцији кандидата, нагласио је да је са осталим члановима
жирија пред собом имао леп, али тежак задатак да приликом 7 аудиција, у 7 градова Србије одаберу
тридесет кандидата која ће учествовати у такмичењу.
„У такмичарском делу имаћемо 24 учесника, 12 јуниора и 12 сениора. Такође, имамо 6 сениора који се не
такмиче, али ће им бити указана част да се попну на велику сцену Сабора и покажу умеће. Имамо специјалне
госте из Словеније, „Терафолк“ групу, која броји 8-9 чланова, тренутно су у Паризу и из Париза ће доћи да
украсе наш Сабор и да одсвирају српска кола, односно кола прослављеног Александра Шишића“, истакао је
Кујунџић. Први Сабор виолиниста Србије одржаће се од 16. до 18. августа у Прањанима, а свим посетиоцима
је загарантован магични звук виолине, али и уживање у богатом културно-уметничком програму. Такође, за
све оне који се одлуче да посете Сабор, организован је превоз аутобусима из Горњег Милановца и Чачка, са
15 ванредних полазака.

Сабор виолиниста у Прањанима окупио виртуозе и десетине хиљада посетилаца
РТВ
ПРАЊАНИ - Први "Сабор виолиниста Србије" у Прањанима који је почео јуче, окупио је на десетине хиљада
посетилаца и виртуозе на том инструменту. Синоћ су гудала укрстили јуниори, а вечерас се очекује
такмичење старијих виолиниста. …

Јоца Васић, тринаестогодишњи дечак из Беча, али родом из села Пироман код Обреновца, добитник је
награде Прва виолина у категорји јуниора.
Златна виолина на Првом сабору виолиниста у такмичењу за млађе категорије отишла је у руке Бобана
Васића, такође из Пиромана, који је маестрално одсвирао песму "Да зна зора", а потом и "Шилетово коло".
Шаренолик репертоар преовладавао је у петак на првој такмичарској вечери, а публика је уживала и у
звуцима влашке виолине. Огњен Јањић из села Дубока, код Кучева одушевио је жири извођењем "Старе
Влајне" и у његове руке отишла је награда за најбоље одсвирано коло.
Око десет хиљада људи дошло је да подржи тринаест спретних јуниора, који су укрстили своја гудала на
централној бини у сред сувоборске варошице.
Такмичари из Србије, али и дијаспоре публици и жирију одсвирали су по једну песму и по једно коло. Ређали
су се шумадијски, влашки и изворни тонови, а онда је жири ипак морао да оцени извођаче и прогласи
најбоље.
Први сабор виолиниста у Прањанима
РТС
Подизањем саборске заставе на јарбол, уз музичку пратњу младих виолиниста и песму "Свилен конац" у
Прањанима је почео први "Сабор виолиниста Србије".
У подсувоборском селу мафестација траје до недеље уз различит музички и фолклорни програм. Испред
саборског одбора госте је на отварању, поздравио председник општине Горњи Милановац Дејан Ковачевић и
рекао да се нада да ће убудуће манифестација бити традиционална.

Саборску атмосферу на прави начин загрејали су гости из Словеније, музички састав "Тера фолк".
За титулу најбољег виолинисте Србије такмичиће се по дванаест вилиониста у младјој и сениорској
категоријии.
Првог дана сабора на програму су наступи фолклорних група и ревијално музицирање виолиниста ветерана.
Од 20 часова на главној саборској позорници гудала ће укрстити млади виолинисти који су се у
финале пласирали на предтакмичењима.

Септембар 2019. године
У септембру 2019. године КЦГМ је реализовао 34 програма (45 са репризним пројекцијама филмова).
Програме је видело 15.700 посетилаца.
Реализованo je: четири представе (Монодрама “Исповест Дмитрија Карамазова” - адаптација романа Ф.
М. Достојевског, режија и адаптација Небојша Дугалић, Београд – 213 (Дани Мије Алексића и „Кратка форма“),
представа “Мрешћење шарана”, Александра Петровића, режија: Милан Нешковић, Атеље 212, Београд
(Дани Мије Алексића и „Кратка форма“) – 396, представа „Митровдан“, позориште „Гаража“, Београд (У
сарадњи са штампаријом „Графопринт“, поводом 30 година рада) – 300, представа „Светозар 3.“, НАСТеатар 100 извођење – 200), шест изложби (изложба “Мија Алексић - бити глумац" (Дани Мије Алексића и „Кратка
форма“) - 3.626, изложба “У пролазу... слике и њихове тајне" и "У пролазу... и даље" – 3.626 (Дани Мије
Алексића и „Кратка форма“), изложба “Киноклуб Рудник” - 1.127 (Дани Мије Алексића и „Кратка форма“),
изложба Позоришног плаката и графичког обликовања – 857 (Дани Мије Алексића и „Кратка форма“), изложба
„Иконе и фреске рудничко – таковског краја“ - 500, изложба Богољуба Јанаћковића – „Првих 20 година“
(Рудник) - 200), три концерта (концерт. „Вече севдаха“ - 200, концерт: Рок бендови Горњег Милановца – 100,
наступ хора „Распевани цветићи“, Лазаревац - 50), три манифестације („47. Сабор народног стваралаштва
Србије (у сарадњи са Савезом аматера Србије – 600, 5. Међународни фестивал кратког филма „Кратка
форма“ и „Дани Мије Алексића 2019“), једно књижевно вече („О Српској духовности“ - беседа Матије
Бећковића – 150 (Враћевшница)). Приказано је 8 филмова (13 пројекција) и то: ““Уметност вожње по киши”
(2 пројекције ; 44 посетиоца), “Велика авантура” (2;58), „То, друго поглавље” (2;354), „Било једном у Холивуду”
(1;78), „Вилијева планета” (1;31), „Даунтонска опатија” (1;42), „Прича о играчкама 4” (3;102), „Ад Астра” (1;24).
Укупано 733 посетиоца.
У оквиру 5. Међународног фестивала кратког филма „Кратка форма“ представљено је 95 филмова у
четири такмичарске категорије (у категорији: микро, мини и кратки филм – 45 филмова (четири пројекције) и у
категорији дечје и омладинско филмско стваралаштво 50 филмова (четири пројекције). Укупно, на осам
фестивалских пројекција присуствовало је 1.774 посетиоца (1.104 – дечје и омладинско филмско
стваралаштво и 670 – микро, мини и крартки филм).
Од осталих програма, у оквиру манифестација Дани Мије Алексића и „Кратка форма“ реализовано је
седам програма и то: Размена искустава са фестивала / Импулс центар – 50 + 50 (два програма), Дан
интеркултуралног дијалога (представљање активности локалног центра интеркултуре) - 396, Дан језика у
"Краткој форми" (програм посвећен обележавању Дана језика) – 380, Екскурзија у Дрвенград и гласање
Омладинског жирија о фестивалу – 80, предавање „Глума и визуелне и сценске уметности“, (проф. Војин
Васовић) – 42, и стручно представљање изложбе „У пролазу...“ (Данијел Микић, кустос УГ „Н. Петровић“,
Чачак) – 50.
Табеларни приказ реализованих програма и броја посетилаца
ПРОГРАМИ
септембар2019. године

Наступи/поставке

Посета

Представе / извођење

4

1109

Изложбе

6

9936

Концерти

3

350

10 (21)

2507

Манифестације

3

600

Књижевне вечери и трибине

1

150

Разно

7

1048

34 (45)

15700

Наступи/поставке

Посета

12

1770

Филмови (филмске вечери Кратка форма) / пројекције

УКУПНО
ОСТАЛО - УСЛУГЕ
Разно услуге

Програми су реализовани у Горњем Милановцу (Модерна галерија, Хол испред Велике сале КЦГМ, Свечана
сала Општине Горњи Милановац и Велика сала КЦГМ, Гимназији“Таковски устанак“)), Руднику, Дрвенграду и
Лазаревцу.
Пружањем стручне и техничке помоћи, Културни центар је учествовао и у реализацији 12 програма које су
организовали: ОШ „Краљ Александар I (Почетак школске године – 200), УГ Мудријада (Мудријада – 200),
Црвени крст (Акција добровољног давања крви (2х50), удружење Српско – руског пријатељстав (Слава – 100),
компанија „Металац“ (Спортски дан – 2х200), Удружење резервних војних старешина (састанак – 20),
Удружење „Ослободилачки ратови Србије 1912 - 1918“ (Дан ослобођења Горњег Милановца – 100), Удружење
Рома („Мала Госпоина“ - 100), Војска Србије (Дан рода везе – 500) и библиотека „Браћа Настасијевић
(промоција књиге – 50).
Програми које је Културни центар организовао - медијски су пропраћени.

О активностима Установе извештавали су национални, регионални дневни листови, националне, регионалне
и локалне РТВ станице и национални и локални недељници. О програмима КЦГМ извештавали су и бројни
портали. Највише интересовања медији су показали за манифестације 5. Међународни фестивал кратког
филма „Кратка форма“ и „Дани Мије Алексића“. Програмске активности редовно су објављиване и на сајту
Културног центра и ФБ страници Установе.
Табеларни приказ заступљености у медијима
Заступљеност у медијима

Септембар 2019. година

Локални недељници („Таковске новине“, Чачански глас)

21

Локалне радио и ТВ станице (ТВ Телемарк)

21

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

21

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

4

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

2

Агенције БЕТА, ТАНЈУГ

1

Стручни часописи (Арт магазин, филмски...)

1

Портали (ГМ инфо, ГМ Прес, Показивач, Мораваинфо, Преслидер ИНФО 24...)

21

Веб страница КЦ

21

Фејсбук

44

Извештај о реализацији манифестације „Дани Мије Алексића“ и 5. Међународног фестивала кратког
филма „Кратка форма“ 25. септембар - 4. октобар 2019. године
Општина Горњи Милановац и Културни центар заједнички од 25 септембра до 4 октобра организовали су
манифестацију ДАНИ МИЈЕ АЛЕКСИЋА, у част великана српског глумишта Милосава Мије Алексића, који је
рођен у Горњој Црнући (Горњи Милановац).
Мија Алексић је славном глумачком каријером задужио завичај да му се на адекватан начин одужи и да кроз
фестивалску манифестацију стално обнавља сећање на њега, а уједно да на будуће генерације пренесе тај
невероватни животни и глумачки дух који га је пратио и који је укорењен у културном наслеђу српског народа.
Модел манифестације је утврђен након вишегодишњих истраживања каријере нашег великог уметника Мије
Алексића приликом реализације изложбе “Мија Алексић – бити глумац” и садржи неколико области
савременог стваралаштва: позоришна уметност, филмска уметност, ликовна и визуелна уметност, музика, али
и области културног наслеђа која се односе на откривање, прикупљање, истраживање, документовање
културног наслеђа.
Лауреат награде “Мија Алексић – бити глумац” за 2019. је Небојша Дугалић. Глумац Народног позоришта у
Београду, Дугалић је остварио велики број запажених глумачких остварења у позоришту, на филму,
телевизији и радију за које је добио значајне награде и признања. Бави се и режијом.
Небојша Дугалић свој непресушни глумачки таленат доноси разноврсним глумачким изразом тумачећи велики
број различитих улога уз невероватну могућност глумачког преображаја. Беспрекорно тачно и стрпљиво
изграђени ликови Небојше Дугалића приказују нам магију глуме у коју је глумац уградио своју индивидуалност
и богат глумачки таленат проналазећи суштину у свакој својој улози. Поседујући посебну стваралачку
фантазију и моћ, ликови које тумачи су посебна уметничка дела изузетне естетике и суверене стваралачке
креативности
У сарадњи са Академијом уметности Београд Културни центар у оквиру ДАНА МИЈЕ АЛЕКСИЋА организовао
је низ предавања:
26. септембар 2019. године
Представљање Факултета за ученике и госте, декан проф. Драган Елчић
27. септембар 2019. године:
Предавање: Филмска и телевизијска режија, декан проф. Драган Елчић
30. септембар 2019. године:
Предавање: Документарне форме, проф. Дејан Петровић
1. октобар 2019. године:
Предавање: Глума и визуелне и сценске уметности, проф. Војин Васовић
2. октобар 2019. године:
Предавање: Продукција у уметности и медијма, проф. Горан Ђорђевић
Радионице, предавања:
– Радионица анимираног филма, Марија Вулић (СРБ), Радостина Нејкова, проф. (БУЛ), Марија Лендова
(РУС)
– Радионица Кратки филм у кратком року, Нарциса Даријевић Марковић, проф. (СРБ), Емилија Филиповић
(СРБ)

– Радионица Модели комуницирања и савремено позоришно новинарство, Истраживање на терену,
Предавање Фестивали као најкомплекснији облик дифузије културе, Драги Ивић, продуцент (Србија)
5. Међународни фестивал кратког филма “КРАТКА ФОРМА 2019”
Међународни фестивал кратког филма „Кратка форма“ један од значајних светских фестивала у области
краткометражне филмске уметности од 25. септембра до 4. октобра 2019. године, паралелно је реализован са
манифестацијом „Дани Мије Алексића“. а под покровитељством Министарства културе и информисања
Републике Србије, по пети пут је реализован у Горњем Милановцу.
– Афирмиција филмског стваралаштва, ширење филмске културе, едукација младих, потстицање
разноликости филмског израза, интеркултурног дијалога и интеракције између, аутора, публике и учесника
пројекта, ширење активне мреже фестивала, као и развој културног туризма, циљеви су које заступа
фестивал „Кратка форма“, кажу Бобан Стефановић, уредник филмског програма и Драган Арсић, директор
Културног центра и истичу да Фестивал промовише уметничке вредности савременог српског и међународног
филмског стваралаштва у области кратког филма, као и наслеђе националне и светске културне баштине на
подручју краткометражне филмске уметности.
За 5. Међународни фестивал кратког филма „Кратка форма“ пријављено је 3.730 филмова које потписују
аутори из 132 земање. Селекционе комисије (Мини, микро и кратки филм : Емилија Филиповић, Жикица
Јовановић и Бобан Стефановић ; Филмско стваралаштво деце и омладине Емилија Филиповић, Небојша
Гојковић и Бобан Стефановић) за Фестивал су одабрале 95 филмова (34 земље) који ће бити приказани у
четири такмичарске категорије: микро филм (до минута), мини филм (1 -3 минута), кратки филм (3 – 15
минута) и филмско стваралаштво деце и омладине. Прихваћени су само филмови, настали у последње две
године, оцењени као дела високог уметничког и професионалног домета.
Фестивал је такмичарског карактера.
Награде 5. Међународног фестивала кратког филма Кратка форма
Проглашењем најбољих филмских остварења представљених на Краткој форми, жавршен је 5. Међународни
фестивал кратког филма у Горњем Милановцу.
ЖИРИ 5. МЕЂУНАРОДНОГ ФЕСТИВАЛА КРАТКОГ ФИЛМА “КРАТКА ФОРМА”
за такмичарске категорије микро, мини и кратки филм у саставу: Марија Ратковић Видаковић, редитељ и
продуцент из Шведске, проф. Нарциса Даријевић Марковић, редитељ из Србије и проф. Рајко Петровић,
редитељ из Србије, после одгледаних филмова једногласно је донео следеће одлуке о наградама:
ГРАН ПРИ ЗА НАЈБОЉИ ФИЛМ У КАТЕГОРИЈАМА МИКРО, МИНИ И КРАТКИ ФИЛМ
Пет минута до купања / редитељ Наталиа Мирзоyан /Русија
НАЈБОЉИ ФИЛМ У КАТЕГОРИЈИ МИКРО ФИЛМ
Извини /редитељ Аитор Марин Цоррецхер / Шпанија
НАЈБОЉИ ФИЛМ У КАТЕГОРИЈИ МИНИ ФИЛМ
Рез / редитељ /Мехрдад Бакхсхи / Иран
НАЈБОЉИ ФИЛМ У КАТЕГОРИЈИ КРАТКИ ФИЛМ
9 корака / редитељ Мариса Цреспо Абрил, Моисес Ромера Перез / Шпанија
НАЈБОЉИ АНИМИРАНИ ФИЛМ
Ловац на таленте / редитељ Јосе Херера / Шпанија
НАЈБОЉИ ЕВРОПСКИ ФИЛМ
Опрости ми / редитељ Суцхо Лопез Цапила / Шпанија
НАЈБОЉИ СРПСКИ ФИЛМ
Прелазак / редитељ Игор Ћорић / Србија
СПЕЦИЈАЛНО ПРИЗНАЊЕ ЗА НАЈАНГАЖОВАНИЈИ КРАТКИ ФИЛМ У СЕЛЕКЦИЈИ
Други разред / редитељ Џими Олсон / Шведска
СПЕЦИЈАЛНО ПРИЗНАЊЕ ЗА ИНТЕРЕСАНТАН НАЧИН КОРИШЋЕЊА МАТЕРИЈАЛА У АНИМАЦИЈИ
Бог је већ наставио даље / редитељ Петер Бовинг / Немачка
ЖИРИ 5. МЕЂУНАРОДНОГ ФЕСТИВАЛА КРАТКОГ ФИЛМА “КРАТКА ФОРМА”
за такмичарску категорију деце и омладине у саставу: Марија Лендова, директор државне институције
културе и кинематографије Министарства културе Новосибирског региона – Русија, проф. Радостина Нејкова,
редитељ из Бугарске и Емилија Филиповић, студент факултета Савремене уметности, одсек продукција –
Србија
после одгледаних филмова једногласно је донео следеће одлуке о наградама:
ГРАН ПРИ ЗА НАЈБОЉИ ФИЛМ У КАТЕГОРИЈИ ФИЛСМКОГ СТВАРАЛАШТВА ДЕЦЕ И ОМЛАДИНЕ
Руе / редитељ Сеан Треацy / Ирска
НАЈБОЉИ ФИЛМ ДЕЧЈЕГ ОСТВАРЕЊА (до 15 година)
Киттy – Бирдие / редитељ група аутора / Хрватска
НАЈБОЉИ ФИЛМСКОГ ОСТВАРЕЊА МЛАДИХ (од 15 до 19 година)
Човек на Месецу / редитељ Андре Абрахамссон, Рубен Перез Алварез / Шведска
СПЕЦИЈАЛНО ПРИЗНАЊЕ ЗА ИНТЕРЕСАНТНУ КРЕАТИВНУ ВИЗИЈУ

Слобода / редитељ група аутора / Словенија
СПЕЦИЈАЛНО ПРИЗНАЊЕ ЗА РИТМИЧНУ АНИМАЦИЈУ И МОНТАЖНО РЕШЕЊЕ
Ја растем / редитељ група аутора / Србија
СПЕЦИЈАЛНО ПРИЗНАЊЕ ЗАНАЈБОЉУ СПЕЦИЈАЛНО ПРИЗНАЊЕ ЗА ПРОФЕСИОНАЛАН ПРИСТУП
ДОКУМЕНТАРИЗМУАНИМАЦИЈУ
Жено, еве ме дома / редитељ група аутора / Србија
СПЕЦИЈАЛНО ПРИЗНАЊЕ ЗА ПРОФЕСИОНАЛАН ПРИСТУП ДОКУМЕНТАРИЗМУ
Најбољи посао на свету / редитељ Моа Вилласмил, Софиа Јаакола / Шведска
5. Међународни фестивал кратког филма “Кратка форма” и “Дани Мије Алексића 2019”
ПРОГРАМ
СРЕДА, 25. септембар 2019.
19.00 часова / МОДЕРНА ГАЛЕРИЈА КУЛТУРНОГ ЦЕНТРА, ИЗЛОЖБА “У ПРОЛАЗУ… СЛИКЕ И ЊИХОВЕ
ТАЈНЕ“
Отварање изложбе ремек-дела из збирки Уметничке галерије “Надежда Петровић”, Чачак
19.45 часова / ВЕЛИКА САЛА КУЛТУРНОГ ЦЕНТРА, ИЗЛОЖБА „У ПРОЛАЗУ… И ДАЉЕ“
Отварање изложбе Збирке савремене уметности Уметничке галерије “Надежда Петровић”, Чачак
20.00 часова / ВЕЛИКА САЛА КУЛТУРНОГ ЦЕНТРА, ТАКМИЧАРСКА ПРОЈЕКЦИЈА
5. Међународни фестивал кратког филма “Кратка форма” /микро, мини и кратки филм/ слободан улаз
ЧЕТВРТАК, 26. септембар 2019.
11.00 часова / ВЕЛИКА САЛА КУЛТУРНОГ ЦЕНТРА, ТАКМИЧАРСКА ПРОЈЕКЦИЈА
5. Међународни фестивал кратког филма “Кратка форма” /филмско стваралаштво деце и омладине –
деца/слободан улаз
12.00 часова / ВЕЛИКА САЛА КУЛТУРНОГ ЦЕНТРА, ДАН ИНТЕРКУЛТУРАЛНОГ ДИЈАЛОГА
Представљање активности локалног центра интеркултуре /АФС/ у Горњем Милановцу, слободан улаз
13.30 часова / ВЕЛИКА САЛА КУЛТУРНОГ ЦЕНТРА, ТАКМИЧАРСКА ПРОЈЕКЦИЈА
5. Међународни фестивал кратког филма “Кратка форма” /филмско стваралаштво деце и омладине –
омладина/ слободан улаз
18.00 часова / ВЕЛИКА САЛА КУЛТУРНОГ ЦЕНТРА, ДАН ЈЕЗИКА У КРАТКОЈ ФОРМИ, Програм посвећен
обележавању дана језика слободан улаз
20.30 часова / ВЕЛИКА САЛА КУЛТУРНОГ ЦЕНТРА,ТАКМИЧАРСКА ПРОЈЕКЦИЈА
5. Међународни фестивал кратког филма “Кратка форма” /микро, мини и кратки филм/слободан улаз
ПЕТАК, 27. септембар 2019.
11.00 часова / ВЕЛИКА САЛА КУЛТУРНОГ ЦЕНТРА,ТАКМИЧАРСКА ПРОЈЕКЦИЈА
5. Међународни фестивал кратког филма “Кратка форма”/филмско стваралаштво деце и омладине – деца/
слободан улаз
13.30 часова / ВЕЛИКА САЛА КУЛТУРНОГ ЦЕНТРА, ТАКМИЧАРСКА ПРОЈЕКЦИЈА
5. Међународни фестивал кратког филма “Кратка форма”/филмско стваралаштво деце и омладине –
омладина/ слободан улаз
18.00 часова / ГОРЊИ ФОАЈЕ ВЕЛИКЕ САЛЕ КУЛТУРНОГ ЦЕНТРА, ИЗЛОЖБА “КИНОКЛУБ РУДНИК”,
Отварање изложбе
18.30 часова / ВЕЛИКА САЛА КУЛТУРНОГ ЦЕНТРА, ТАКМИЧАРСКА ПРОЈЕКЦИЈА
5. Међународни фестивал кратког филма “Кратка форма” /микро, мини и кратки филм / слободан улаз
20.00 часова / ВЕЛИКА САЛА КУЛТУРНОГ ЦЕНТРА, ТАКМИЧАРСКА ПРОЈЕКЦИЈА
5. Међународни фестивал кратког филма “Кратка форма” /микро, мини и кратки филм / слободан улаз
21.00 час / ВЕЛИКА САЛА КУЛТУРНОГ ЦЕНТРА, ЈАВНО ЖИРИРАЊЕ И ПРОГЛАШЕЊЕ НАЈБОЉИХ
ФИЛМОВА
5. Међународног фестивала кратког филма “Кратка форма” /филмско стваралаштво деце и омладине/
слободан
22.00 часа / ВЕЛИКА САЛА КУЛТУРНОГ ЦЕНТРА, ЈАВНО ЖИРИРАЊЕ И ПРОГЛАШЕЊЕ НАЈБОЉИХ
ФИЛМОВА
5. Међународног фестивала кратког филма “Кратка форма” /микро, мини и кратки филм/ слободан улаз
СУБОТА, 28. септембар 2019.
19.00 часова / ГОРЊИ ФОАЈЕ ВЕЛИКЕ САЛЕ КУЛТУРНОГ ЦЕНТРА,ИЗЛОЖБА ПОЗОРИШНОГ ПЛАКАТА И
ГРАФИЧКОГ ОБЛИКОВАЊА
Отварање изложбе, Стеријино позорје Нови Сад
20.00 часова / ВЕЛИКА САЛА КУЛТУРНОГ ЦЕНТРА, СВЕЧАНО УРУЧЕЊЕ НАГРАДЕ “МИЈА АЛЕКСИЋ-БИТИ
ГЛУМАЦ”
НЕБОЈШИ ДУГАЛИЋУ И МОНОДРАМА “ИСПОВЕСТ ДМИТРИЈА КАРАМАЗОВА”
Адаптација романа Ф. М. Достојевског
цена улазнице 500 динара

НЕДЕЉА, 29. септембар 2019.
18.00 часова / ВЕЛИКА САЛА КУЛТУРНОГ ЦЕНТРА, АНИМИРАНИ ФИЛМ “ПРИЧА О ИГРАЧКАМА 4”
Пројекција анимираног филма (3Д, титлована верзија) цена улазнице 300 динара
20.00 часова / ВЕЛИКА САЛА КУЛТУРНОГ ЦЕНТРА, “ДОЋИ И ОСТАТИ” Вече посвећено Мији Алексићу,
разговори о Мији, слободан улаз
ПОНЕДЕЉАК, 30. септембар 2019.
20.00 часова / ВЕЛИКА САЛА КУЛТУРНОГ ЦЕНТРА, ПОЗОРИШНА ПРЕДСТАВА Александар Поповић
“МРЕШЋЕЊЕ ШАРАНА”, Режија: Милан Нешковић, АТЕЉЕ 212, БЕОГРАД, цена улазнице 1.000 динара
УТОРАК, 1. октобар 2019.
21.00 час / ВЕЛИКА САЛА КУЛТУРНОГ ЦЕНТРА, ФИЛМ “ДЕЛИРИЈУМ ТРЕМЕНС”, Режија: Горан Марковић,
Пројекција домаћег филма, цена улазнице 300 динара
СРЕДА, 2. октобар 2019.
20.00 часова / ВЕЛИКА САЛА КУЛТУРНОГ ЦЕНТРА, КОНЦЕРТ “ПЕСМОМ ДА ВАМ КАЖЕМ”, МИЛОШ
РАДОВИЋ И НОВОСАДСКИ ТАМБУРАШИ
слободан улаз уз обавезно преузимање улазнице
ЧЕТВРТАК, 3. октобар 2019.
20.00 часова / ВЕЛИКА САЛА КУЛТУРНОГ ЦЕНТРА, ФИЛМ “ЉУБАВ И МОДА” (1960), Режија: Љубомир
Радичевић, АВАЛА ФИЛМ, БЕОГРАД
Пројекција рестауриране копије филма, слободан улаз уз обавезно преузимање улазнице
ПЕТАК, 4. октобар 2019.
20.00 часова / ВЕЛИКА САЛА КУЛТУРНОГ ЦЕНТРА, Позориште младих, “ПЛАY СХАКЕСПЕАРЕ”,
Ефекти кампање: 12.923 посетиоца испратили су манифестације и пратеће програме који су у оквиру
„Кратке форме“ и „дана Мије Алексића“ организовани у Горњем Милановцу.
О манифестацијама су извештавали бројни медији. Опширније у прилогу
Међународни фестивал кратког филма – Кратка форма – ГМинфо ...
https://gminfo.rs › medjunarodni-festival-kratkog-filma-kratka-forma
Пре 7 дана – На 5. Међународном фестивалу кратког филма „Кратка форма“, у четири ... и један и други жири
обзнаниће у петак, 27. септембра 2019. године, ...
Филм фестивал: ISFF Short Form
shortform.org.rs
ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ, СРБИЈА, од 25. септембра до 2. октобра 2019. 16. 5. фестивал Кратка
Форма ... Међународни фестивал кратког филма “Кратка форма”, један од значајних светских бијеналних
манифестација у области ...
5. Међународни фестивал „Кратка форма“ и „Дани Мије Алексића ...
www.kcgm.org.rs › ...
5. Међународни фестивал кратког филма “КРАТКА ФОРМА 2019”. Међународни фестивал кратког филма
„Кратка форма“ један од значајних светских фестивала у области...
У ГОРЊЕМ МИЛАНОВЦУ ПОЧЕО ФЕСТИВАЛ КРАТКА ФОРМА
https://www.caglas.rs › u-gornjem-milanovcu-poceo-festival-kratka-forma
Пре 6 дана - На 5. Међународном фестивалу кратког филма “Кратка форма”, у четири такмичарске
категорије: микро, мини и кратки филм и филмско стваралаштво деце и...
ПЕТИ ПУТ ФЕСТИВАЛ “КРАТКА ФОРМА” - ГМ Пресс
gmpress.rs › peti-put-festival-kratka-forma
РедакцијаГМ септембар 26, 2019 0 Коментара ... Иначе, за 5. међународни фестивал кратког филма “Кратка
форма” пријављено је 3.730 филмова које потписују аутори ...
Пети међународни фестивал кратког филма ,,кратка форма - ГМ Пресс
gmpress.rs › peti-medjunarodni-festival-kratkog-filma-kratka-forma
07.08.2019. - Пети међународни фестивал кратког филма „Кратка форма“ одржаће се од 25. септембра до 4.
октобра 2019. године у Горњем Милановцу.
Милановац у знаку фестивала “Кратка форма“ и “Дани Мије ...
https://moravainfo.rs › Okrug › Gornji Milanovac

21.09.2019. - 21. септембра 2019. 0. ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ – У Горњем Милановцу у среду
почињу Међународни фестивал кратког филма Кратка форма и Дани...
Пети међународни фестивал кратког филма "Кратка форма"
https://ne-np.facebook.com › events
Пети међународни фестивал кратког филма "Кратка форма" he Fifth International Short Film Festival "Short
Form" Организатор МЕЂУНАРОДНОГ ФЕСТИВАЛА ...
"Кратка форма" и "Дани Мије Алексића" у Горњем Милановцу
https://www.infopress.rs › kultura › kratka-forma-i-dani-mije-aleksica-u-g...
09.09.2019. - Филмски фестивал "Кратка форма" и манифестација “Дани Мије Алексића” одржаће се од 25.
септембра до 4. октобра 2019. године. ... За 5. међународни фестивал кратког
филмаКратка форма пријављено је 3.730 филмова које потписују ...
"Кратка форма" и Дани Мије Алексића по 5. пут у Горњем ...
www.glaszapadnesrbije.rs › vest169989
07.08.2019. - За 5. Међународни фестивал кратког филма "Кратка форма" ... глумца, добитник награде"Мија
Алексић-Бити глумац" за 2019. годину је ...
Тhe Fifth International Short Film Festival "Short Form"
https://festhome.com › festival › short-form
Преведи ову страницу
Међународни Фестивал Кратког Филма КРАТКА ФОРМА (5). Тхе Интернатионал Схорт Филм Фестивал СХОРТ
ФОРМ. Деадлинес. 26 Феб 2019. Цалл фор ентриес.
5. Кратка форма | Дани Мије Алексића, ГМ | СЕЕцулт.орг
www.seecult.org › content › 5-kratka-forma-dani-mije-aleksica-gm-5
Културни центар Горњи Милановац. 5. Међународни фестивал кратког филма КРАТКА ФОРМА иДАНИ МИЈЕ
АЛЕКСИЋА (25.9.-4.10.2019.) ДЕЛИРИЈУМ ТРЕМЕНС - филм.
Међународни фестивал кратког филма - Блиц Онлине
https://www.blic.rs › medunarodni-festival-kratkog-filma
Очекује се 1.000 филмова на Међународном фестивалу "Кратка форма". На Трећемфестивалу кратког
филма "Кратка форма", који се одржава у Горњем Милановцу, ...
[ПДФ]
1 Република Србија МИНИСТАРСТВО КУЛТУРЕ И ...
www.kultura.gov.rs › docs › konkursi › РЕШЕЊЕ МИНИСТРА 2019 Ф...
04.04.2019. - остало аудио-визуелно стваралаштво у 2019. години. 1. У области ...... Петимеђународни
фестивал кратког филма „Кратка форма“.
МЕЂУНАРОДНИ ФЕСТИВАЛ КРАТКОГ ФИЛМА У ГОРЊЕМ ...
https://informer.rs › zabava › kultura › medjunarodni-festival-kratkog-film...
07.08.2019. - Пети бијенални Међународни фестивал кратког филма "Кратка форма" и ... за2019.годину је
глумац, редитељ и професор глуме Небојша Дугалић.
ФЕСТИВАЛ КРАТКОГ ФИЛМА – КРАТКА ФОРМА ФЦС
www.fcs.rs › dogadjaj › festival-kratkog-filma-kratka-forma
од 25. сеп 2019. до 02. окт 2019. Културни центар Горњии Милановац Фестивал кратког филма КРАТКА
ФОРМА Трг кнеза Михаила 1 32300 Горњи Милановац
Satibara – Film Production & Education
www.satibara.com
Говор Марије Родић: Филмски Фронт, Нови Сад; Ин Треш фестивал,
ПанчевоФестивал;Интернационалнифестивал кратког филма КРАТКА ФОРМА, Горњи Милановац
5. Кратка форма | Дани Мије Алексића, ГМ - Вести.рс
https://www.vesti.rs › Kultura › 5-Kratka-forma-Dani-Mije-Aleksica-GM-9
19.09.2019. - Међународни фестивал кратког филма КРАТКА ФОРМА и ДАНИ МИЈЕ ... Датум: Туесдаy,
Оцтобер 1, 2019 - 21:00 Линк: хттп://њњњ.кцгм.орг.рс 5.

Милановац у знаку фестивала “Кратка форма“ и “Дани ...
https://naslovi.net › cir › 2019-09-21 › moravainfo › milanovac-u-znaku-f...
21.09.2019. - Међународни фестивал кратког филма Кратка форма један је од најзначајних светских
фестивала ... Морава инфо пре 5 минута | МНА.
"КРАТКА ФОРМА" И "ДАНИ МИЈЕ АЛЕКСИЋА" У ГОРЊЕМ ...
www.regionalnevesti.net › ...
25.09.2019. - У Горњем Милановцу у среду почињу Међународни фестивал кратког филма Кратка
форма и Дани Мије Алексића, манифестације које ће трајати до 04.
Стручно вођење у Горњем Милановцу - Рефлектор
https://reflektor.rs › kultura › strucno-vodjenje-u-gornjem-milanovcu
Уторак | 1.10.2019. ... Полазницима семинара на 5. Међународном фестивалу кратког филма„Кратка форма“
који се од ове године одржава у склопу „Дана Мије ...
МЕЂУНАРОДНИ ФЕСТИВАЛ КРАТКОГ ФИЛМА У ГОРЊЕМ МИЛАНОВЦУ!

Пети бијенални Међународни фестивал кратког филма "Кратка форма" и манифестација "Дани Мије
Алексића" у Горњем Милановцу биће одржани од 25. септембра до 4. октобра, најавио је данас организатор,
Културни центар у Горњем Милановцу
За Фестивал кратког филма је пријављено 3.730 филмова из 132 земље.
Фестивал је такмичарски: најбољи филмови добиће "Гран при" за најбоље у категоријама мини, микро и
кратки филм. "Гран при" се додељује и у категорији филмског стваралаштва деце и омладине.
Одлуке о наградама жирији доносе јавно. Имена чланова међународног жирија за све категорије биће
саопштена до 1. септембра. Такође крајем септембра и почетком октобра биће приређена и манифестација
посвећена глумцу Мији Алексићу.
Овогодишњи добитник награде "Мија Алексић - бити глумац" за 2019.годину је глумац, редитељ и професор
глуме Небојша Дугалић. Културни центар Горњег Милановца је саопштио да је Дугалић добио награду
одлуком Управног одбора тог центра, на предлог прошлогодишњег добитника те награде, глумца Ненада
Јездића. Манифестација је основана прошле године, поводом 95 година од рођења Мије Алексића у Горњој
Црнући код Горњег Милановца.
Информер

ПЕТИ МЕЂУНАРОДНИ ФЕСТИВАЛ КРАТКОГ ФИЛМА ,,КРАТКА ФОРМА“
Пети међународни фестивал кратког филма „Кратка форма“ одржаће се од 25. септембра до 4. октобра 2019.
године у Горњем Милановцу. Организатор фестивала је Културни центар Горњи Милановац, а покровитељ
Министарство културе и информисања Републике Србије.

-Афирмиција филмског стваралаштва, ширење филмске културе, едукација младих, подстицање
разноликости филмског израза, интеркултурног дијалога и интеракције између аутора, публике и учесника
пројекта, ширење активне мреже фестивала, као и развој културног туризма, циљеви су које заступа
фестивал „Кратка форма“ – рекли су на конференцији Бобан Стефановић, уредник филмског програма и
Драган Арсић, директор Културног центра и нагласили да Фестивал промовише уметничке вредности
савременог српског и међународног филмског стваралаштва у области кратког филма, као и наслеђе
националне и светске културне баштине на подручју краткометражне филмске уметности.
За Фестивал „Кратка форма“ пријављено је преко 3000филмова које потписују аутори из 132 земљеод којих је
Селекциона комисија (Емилија Филиповић, Жикица Јовановић , Бобан Стефановић и Небојша Гојковић )
одабрала 95 филмова који ће бити приказани у четири такмичарске категорије: микро филм, мини филм,
кратки филм и филмско стваралаштво деце и омладине.
– Прихваћени су само филмови настали у последње две године, оцењени као дела високог уметничког и
професионалног домета – рекла је Емилија Филиповић, представник Селекционих комисија. Поред
такмичарског дела, Фестивал ће садржати одабране филмске пројекције и пратећи садржај: радионице,
предавања, округле столове и др.
ГМ Пресс

"Кратка форма" и Дани Мије Алексића по 5. пут у Горњем Милановцу
Горњи Милановац - Међународни фестивал кратког филма "Кратка форма" један од значајних светских
фестивала у области краткометражне филмске уметности од 25. септембра до 4. октобра 2019. године, под
покровитељством Министарства културе и информисања Републике Србије, по пети пут биће реализован у
Горњем Милановцу, саопштено је на конференцији за медије уприличеној у холу испред велике сале
Културног центра у Горњем Милановцу.

У истом периоду биће реализовани и Дани Мије Алексића, манифестација посвећена великану српског
глумишта легендарном Милосаву Мији Алексићу. Овогодишњи добитник награде „Мија Алексић – Бити
глумац" је Небојша Дугалић, српски глумац, редитељ и професор глуме
"Афирмиција филмског стваралаштва, ширење филмске културе, едукација младих, потстицање
разноликости филмског израза, интеркултурног дијалога и интеракције између, аутора, публике и учесника
пројекта, ширење активне мреже фестивала, као и развој културног туризма, циљеви су које заступа
фестивал ’Кратка форма’", рекли су конференцији Бобан Стефановић, уредник филмског програма и Драган
Арсић, директор Културног центра и нагласили да Фестивал промовише уметничке вредности савременог
српског и међународног филмског стваралаштва у области кратког филма, као и наслеђе националне и
светске културне баштине на подручју краткометражне филмске уметности.
За 5. Међународни фестивал кратког филма "Кратка форма" пријављено је 3.730 филмова које потписују
аутори из 132 земање. Селекционе комисије (Мини, микро и кратки филм : Емилија Филиповић, Жикица
Јовановић и Бобан Стефановић ; Филмско стваралаштво деце и омладине Емилија Филиповић, Небојша
Гојковић и Бобан Стефановић) за Фестивал су одабрале 95 филмова (34 земље) који ће бити приказани у
четири такмичарске категорије: микро филм (до минута), мини филм (1 -3 минута), кратки филм (3 – 15
минута) и филмско стваралаштво деце и омладине. Прихваћени су само филмови, настали у последње две
године, оцењени као дела високог уметничког и професионалног домета, рекла је Емилија Филиповић,
представник Селекционих комисија.
Фестивал је такмичарског карактера, а награде Кратке форме су:
Гран при за најбољи филм у категоријама мини, микро и кратког филма, награда за најбољи филм у
категорији микро филма, награда за најбољи филм у категорији мини филма, награда за најбољи филм у
категорији кратког филма, награду за најбољи анимирани филм, европски филм и српски филм. Гран при се
додељује и у категорији Филмско стваралаштво деце и омладине, као и награда за најбољи дечји, односно
омладински филм
За престижну међународну награду Омладинске филмске мреже за најбољи филм (Youth Cinema Network
Award) Организатор кандидује следеће награђене филмове: Гран при фестивалског стваралаштва деце и
омладине, Најбољи филм дечјег филмског стваралаштва и Најбољи филм омладинског филмског
стваралашта.
Одлуке о наградама у такмичарским категоријама доносе чланови жирија на јавном жирирању. Како је
истакнуто на данашњој конференцији за новинаре имена чланова међународног жирија за све категорије
биће саопштена до 1. септембра 2019. године.
На Данима Мије Алексића, манифестацији која ће бити реализована у истом периоду кад и Кратка форма, по
други пут биће додељена награда „Мија Алексић – Бити глумац". Одлуком Управног одбора Културног центра,
а на предлог прошлогодишњег лауреата Ненада Јездића, глумца, добитник награде"Мија Алексић-Бити
глумац" за 2019. годину је Небојша Дугалић, српски глумац, редитељ и професор глуме.
Глас западне Србије

Милановац у знаку фестивала “Кратка форма“ и “Дани Мије Алексића“
ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ – У Горњем Милановцу у среду почињу Међународни фестивал кратког филма Кратка
форма и Дани Мије Алексића, манифестације које ће трајати до 4. октобра.
Међународни фестивал кратког филма Кратка форма један је од најзначајних светских фестивала у области
краткометражне филмске уметности.

Фестивал промовише уметничке вредности савременог српског и међународног филмског стваралаштва у
области кратког филма, као и наслеђе националне и светске културне баштине на подручју краткометражне
филмске уметности.
Директор Културног центра Драган Арсић, изјавио је да се за пети међународни фестивал кратког филма
Кратка форма пријављено је 3.730 филмова које потписују аутори из 132 земање.
Селекциона комисија за Фестивал је одабрала 95 филмова из 34 земље који ће бити приказани у четири
такмичарске категорије.
Организатор фестивала је Културни центар Горњи Милановац, а покровитељ Министарство културе и
информисања. Општина Горњи Милановац и Културни центар у истом време организују Дане Мије Алексића,
манифестацију у част великана српског глумишта, уметника који је рођен у Горњој Црнући.
Мија Алексић је славном глумачком каријером задужио завичај да му се на адекватан начин одужи и да кроз
фестивалску манифестацију стално обнавља сећање на њега, а уједно да на будуће генерације пренесе тај
невероватни животни и глумачки дух који га је пратио и који је укорењен у културном наслеђу српског народа.
Модел манифестације је утврђен након вишегодишњих истраживања каријере Алексића приликом
реализације изложбе “Мија Алексић – бити глумац” и садржи неколико области савременог стваралаштва:
позоришна уметност, филмска уметност, ликовна и визуелна уметност, музика, али и области културног
наслеђа која се односе на откривање, прикупљање, истраживање, документовање културног наслеђа.
Концепција манифестације остала је иста као и претходне године, што значи да ће Горњи Милановац и ове
године угостити позоришне и филмске уметнике.
Лауреат награде “Мија Алексић – бити глумац” за 2019. је глумац глумац Народног позоришта у Београду,
Небојша Дугалић. Дугалић је остварио велики број запажених глумачких остварења у позоришту, на филму,
телевизији и радију за које је добио значајне награде и признања. Успешно се бави и режијом. Свој
непресушни глумачки таленат, Дугалић доноси разноврсним глумачким изразом тумачећи велики број
различитих улога уз невероватну могућност глумачког преображаја.
Беспрекорно тачно и стрпљиво изграђени ликови Небојше Дугалића приказују магију глуме у коју је глумац
уградио своју индивидуалност и богат глумачки таленат проналазећи суштину у свакој својој улози. У
образложењу се наводи да поседујући посебну стваралачку фантазију и моћ, ликови које тумачи су посебна
уметничка дела изузетне естетике и суверене стваралачке креативности.
Извор: МНА

"Кратка форма" и "Дани Мије Алексића" у Горњем Милановцу
ГОРЊОМИЛАНОВАЧКИ ФИЛМСКИ ФЕСТИВАЛ
Међународни фестивал кратког филма Кратка форма један је од најзначајних светских фестивала у области
краткометражне филмске уметности. Фестивал промовише уметничке вредности савременог српског и
међународног филмског стваралаштва у области кратког филма, као и наслеђе националне и светске
културне баштине на подручју краткометражне филмске уметности. Афирмиција филмског стваралаштва,
ширење филмске културе, едукација младих, потстицање разноликости филмског израза, интеркултурног
дијалога и интеракције између, аутора, публике и учесника пројекта, ширење активне мреже фестивала, као и
развој културног туризма, циљеви су које заступа фестивал Кратка форма.Школа филма, предавања,
семинари, гостовања филмских аутора, пројекције са тематским разговорима о филму и филмској уметности,
као и израда документарних, кратких филмова у оквиру Филмског студија Културног центра Горњи Милановац
и Филмске колоније, доприноси константној и континуираној едукацији младих и талентованих људи у
области филмског стваралаштва између два фестивала.

ПЕТИ МЕЂУНАРОДНИ ФЕСТИВАЛ КРАТКОГ ФИЛМА „КРАТКА ФОРМА“
Горњи Милановац, 25. септембар – 4. октобар 2019. године
ОРГАНИЗАТОР ФЕСТИВАЛА - Културни центар Горњи Милановац
(Установа за културу, уметност и ваншколско образовање)
ПОКРОВИТЕЉ
Министарство културе и информисања Републике Србије (посредством Конкурса за пројекте)
СТАТИСТИКА УЧЕШЋА АУТОРА
За 5. међународни фестивал кратког филма Кратка форма пријављено је 3.730 филмова које потписују
аутори из 132 земање. Селекциона комисија за Фестивал је одабрала 95 филмова из 34 земље који ће бити
приказани у четири такмичарске категорије:
ТАКМИЧАРСКЕ КАТЕГОРИЈЕ
Број филмова
МИКРО ФИЛМ (до једног минута)
15
МИНИ ФИЛМ (1- 3 минута)
10
КРАТКИ ФИЛМ (3-15 минута)
20
ФИЛМСКО СТВАРАЛАШТВО ДЕЦЕ И ОМЛАДИНЕ (до 15 минута)

50

Прихваћени су само филмови, настали у последње две године, оцењени као дела високог уметничког и
професионалног домета.
СЕЛЕКЦИОНЕ КОМИСИЈЕ
Селекциона комисија за категорије мини, микро и кратког филма
- Емилија Филиповић, Жикица Јовановић и Бобан Стефановић
Селекциона комисија за категорију филмско стваралаштво деце и омладине
- Емилија Филиповић, Небојша Гојковић и Бобан Стефановић
ПРАТЕЋИ ПРОГРАМ

Ревијални део Фестивала садржи одабране филмске пројекције и пратеће садржаје: радионице, предавања,
округле столове и друге програме.
НАГРАДЕ ФЕСТИВАЛА
МИКРО, МИНИ И КРАТКИ ФИЛМ
- ГРАН ПРИ за најбољи филм у категоријама мини, микро и кратког филма,
- Награду за најбољи филм у категорији микро филма,
- Награду за најбољи филм у категорији мини филма,
- Награду за најбољи филм у категорији кратког филма.
- Награду за најбољи анимирани филм,
- Награду за најбољи европски филм,
- Награду за најбољи српски филм.
Жири такође може доделити похвале и специјална признања у овој категорији.
ФИЛМСКО СТВАРАЛАШТВО ДЕЦЕ И ОМЛАДИНЕ
- ГРАН ПРИ за најбољи филм у категорији филмско стваралаштво деце и омладине,
- Награду за најбољи филм дечјег филсмког стваралаштва (узраст до 15 година),
- Награду за најбољи филм омладинског филмског стваралаштва (узраст од 15 до 19 година),
Жири такође може доделити похвале и специјална признања у овој категорији.
За престижну међународну награду Омладинске филмске мреже за најбољи филм (Yоутх Цинема Нетњорк
Ањард) Организатор кандидује следеће награђене филмове: Гран при фестивалског стваралаштва деце и
омладине, Најбољи филм дечјег филмског стваралаштва и Најбољи филм омладинског филмског
стваралашта. О времену и месту приказивања Организатор ће благовремено обавестити лице које је
пријавило филм.
Одлуке о наградама у такмичарским категоријама доносе жирији на јавном жирирању.
Јавно жирирање подразумева право публике да изнесе своје мишљење, да полемише са члановима Жирија
или да својим анализама утиче на одлуке Жирија, али коначне Одлуке о наградама доноси Жири. Одлуке
Жирија доносе се већином гласова Жирија.
Награде не морају бити додељне у свим такмичарским категоријама.
На Фестивалу се додељује и награда публике за најбољи филм у свакој од такмичарских категорија. Награда
публике се додељује на основу гласања посетилаца Фестивала.
Фестивал може дозволити српским или међународним организацијама, предузећима или институцијама да
доделе своје награде.
ИСТОРИЈАТ ФЕСТИВАЛА
Након двогодишњих припрема, одржаног Промотивног фестивала кратког филма (2010, национални) и
организовања две филмске колоније (2010 и 2011), Културни центар је 2011. године покренуо Први фестивал
кратког филма Кратка форма. Фестивал је био регионалног карактера.
Светски публицитет Фестивал је добио 2013. године када је реализован Други фестивал Кратка форма. У
четири такмичарске категорије приказана су 144 филма која потписују аутори из 38 земаља.
2015. године одржан је Трећи фестивал Кратка форма конкурисао 681 филм из 59 земаља.
На Четвртом Фестивалу од 4.893 пријављена остварења из 128 земаља приказано је 246 филмова из 52
земље у 13 такмичарских пројекција.
Фестивал Кратка форма у протеклих десет година прерастао је регионалне оквире и постао један од
значајних светских фестивала у области краткометражне филмске уметности.

ДАНИ МИЈЕ АЛЕКСИЋА
Манифестација “ДАНИ МИЈЕ АЛЕКСИЋА” - од 25. септембра до 4. октобра 2019. године
Општина Горњи Милановац и Културни центар Горњи Милановац у истом периоду организују ДАНЕ МИЈЕ
АЛЕКСИЋА, манифестацију у част Милосава Мије Алексића, великана српског глумишта, уметника који је
рођен у Горњој Црнући (Горњи Милановац).
Мија Алексић је славном глумачком каријером задужио завичај да му се на адекватан начин одужи и да кроз
фестивалску манифестацију стално обнавља сећање на њега, а уједно да на будуће генерације пренесе тај
невероватни животни и глумачки дух који га је пратио и који је укорењен у културном наслеђу српског народа.
Модел манифестације је утврђен након вишегодишњих истраживања каријере нашег великог уметника Мије
Алексића приликом реализације изложбе “Мија Алексић – бити глумац” и садржи неколико области
савременог стваралаштва: позоришна уметност, филмска уметност, ликовна и визуелна уметност, музика, али
и области културног наслеђа која се односе на откривање, прикупљање, истраживање, документовање
културног наслеђа.
Концепција манифестације остала је иста као и претходне године, што значи да ће Горњи Милановац и ове
године угостити позоришне и филмске уметнике.
Лауреат награде “Мија Алексић – бити глумац” за 2019. Небојша Дугалић, глумац Народног позоришта у
Београду. Остварио је велики број запажених глумачких остварења у позоришту, нафилму, телевизији и
радију за које је добио значајне награде и признања. Успешно се бави и режијом.
Небојша Дугалић свој непресушни глумачки таленат доноси разноврсним глумачким изразом тумачећи велики
број различитих улога уз невероватну могућност глумачког преображаја. Беспрекорно тачно и стрпљиво
изграђени ликови Небојше Дугалића приказују нам магију глуме у коју је глумац уградио своју индивидуалност
и богат глумачки таленат проналазећи суштину у свакој својој улози. Поседујући посебну стваралачку
фантазију и моћ, ликови које тумачи су посебна уметничка дела изузетне естетике и суверене стваралачке
креативности.
5. Међународни фестивал кратког филма “Кратка форма” и “Дани Мије Алексића 2019”
ПРОГРАМ
СРЕДА, 25. септембар 2019.
19.00 часова / МОДЕРНА ГАЛЕРИЈА КУЛТУРНОГ ЦЕНТРА, ИЗЛОЖБА “У ПРОЛАЗУ… СЛИКЕ И ЊИХОВЕ
ТАЈНЕ“
Отварање изложбе ремек-дела из збирки Уметничке галерије “Надежда Петровић”, Чачак
19.45 часова / ВЕЛИКА САЛА КУЛТУРНОГ ЦЕНТРА, ИЗЛОЖБА „У ПРОЛАЗУ… И ДАЉЕ“
Отварање изложбе Збирке савремене уметности Уметничке галерије “Надежда Петровић”, Чачак
20.00 часова / ВЕЛИКА САЛА КУЛТУРНОГ ЦЕНТРА, ТАКМИЧАРСКА ПРОЈЕКЦИЈА
5. Међународни фестивал кратког филма “Кратка форма” /микро, мини и кратки филм/ слободан улаз
ЧЕТВРТАК, 26. септембар 2019.
11.00 часова / ВЕЛИКА САЛА КУЛТУРНОГ ЦЕНТРА, ТАКМИЧАРСКА ПРОЈЕКЦИЈА
5. Међународни фестивал кратког филма “Кратка форма” /филмско стваралаштво деце и омладине –
деца/слободан улаз

12.00 часова / ВЕЛИКА САЛА КУЛТУРНОГ ЦЕНТРА, ДАН ИНТЕРКУЛТУРАЛНОГ ДИЈАЛОГА
Представљање активности локалног центра интеркултуре /АФС/ у Горњем Милановцу, слободан улаз
13.30 часова / ВЕЛИКА САЛА КУЛТУРНОГ ЦЕНТРА, ТАКМИЧАРСКА ПРОЈЕКЦИЈА
5. Међународни фестивал кратког филма “Кратка форма” /филмско стваралаштво деце и омладине –
омладина/ слободан улаз
18.00 часова / ВЕЛИКА САЛА КУЛТУРНОГ ЦЕНТРА, ДАН ЈЕЗИКА У КРАТКОЈ ФОРМИ, Програм посвећен
обележавању дана језика слободан улаз
20.30 часова / ВЕЛИКА САЛА КУЛТУРНОГ ЦЕНТРА,ТАКМИЧАРСКА ПРОЈЕКЦИЈА
5. Међународни фестивал кратког филма “Кратка форма” /микро, мини и кратки филм/слободан улаз
ПЕТАК, 27. септембар 2019.
11.00 часова / ВЕЛИКА САЛА КУЛТУРНОГ ЦЕНТРА,ТАКМИЧАРСКА ПРОЈЕКЦИЈА
5. Међународни фестивал кратког филма “Кратка форма”/филмско стваралаштво деце и омладине – деца/
слободан улаз
13.30 часова / ВЕЛИКА САЛА КУЛТУРНОГ ЦЕНТРА, ТАКМИЧАРСКА ПРОЈЕКЦИЈА
5. Међународни фестивал кратког филма “Кратка форма”/филмско стваралаштво деце и омладине –
омладина/ слободан улаз
18.00 часова / ГОРЊИ ФОАЈЕ ВЕЛИКЕ САЛЕ КУЛТУРНОГ ЦЕНТРА, ИЗЛОЖБА “КИНОКЛУБ РУДНИК”,
Отварање изложбе
18.30 часова / ВЕЛИКА САЛА КУЛТУРНОГ ЦЕНТРА, ТАКМИЧАРСКА ПРОЈЕКЦИЈА
5. Међународни фестивал кратког филма “Кратка форма” /микро, мини и кратки филм / слободан улаз
20.00 часова / ВЕЛИКА САЛА КУЛТУРНОГ ЦЕНТРА, ТАКМИЧАРСКА ПРОЈЕКЦИЈА
5. Међународни фестивал кратког филма “Кратка форма” /микро, мини и кратки филм / слободан улаз
21.00 час / ВЕЛИКА САЛА КУЛТУРНОГ ЦЕНТРА, ЈАВНО ЖИРИРАЊЕ И ПРОГЛАШЕЊЕ НАЈБОЉИХ
ФИЛМОВА
5. Међународног фестивала кратког филма “Кратка форма” /филмско стваралаштво деце и омладине/
слободан улаз
22.00 часа / ВЕЛИКА САЛА КУЛТУРНОГ ЦЕНТРА, ЈАВНО ЖИРИРАЊЕ И ПРОГЛАШЕЊЕ НАЈБОЉИХ
ФИЛМОВА
5. Међународног фестивала кратког филма “Кратка форма” /микро, мини и кратки филм/ слободан улаз
СУБОТА, 28. септембар 2019.
19.00 часова / ГОРЊИ ФОАЈЕ ВЕЛИКЕ САЛЕ КУЛТУРНОГ ЦЕНТРА,ИЗЛОЖБА ПОЗОРИШНОГ ПЛАКАТА И
ГРАФИЧКОГ ОБЛИКОВАЊА
Отварање изложбе, Стеријино позорје Нови Сад
20.00 часова / ВЕЛИКА САЛА КУЛТУРНОГ ЦЕНТРА, СВЕЧАНО УРУЧЕЊЕ НАГРАДЕ “МИЈА АЛЕКСИЋ-БИТИ
ГЛУМАЦ”
НЕБОЈШИ ДУГАЛИЋУ И МОНОДРАМА “ИСПОВЕСТ ДМИТРИЈА КАРАМАЗОВА”
Адаптација романа Ф. М. Достојевског
цена улазнице 500 динара
НЕДЕЉА, 29. септембар 2019.
18.00 часова / ВЕЛИКА САЛА КУЛТУРНОГ ЦЕНТРА, АНИМИРАНИ ФИЛМ “ПРИЧА О ИГРАЧКАМА 4”
Пројекција анимираног филма (3Д, титлована верзија) цена улазнице 300 динара
20.00 часова / ВЕЛИКА САЛА КУЛТУРНОГ ЦЕНТРА, “ДОЋИ И ОСТАТИ” Вече посвећено Мији Алексићу,
разговори о Мији, слободан улаз
ПОНЕДЕЉАК, 30. септембар 2019.
20.00 часова / ВЕЛИКА САЛА КУЛТУРНОГ ЦЕНТРА, ПОЗОРИШНА ПРЕДСТАВА Александар Поповић
“МРЕШЋЕЊЕ ШАРАНА”, Режија: Милан Нешковић, АТЕЉЕ 212, БЕОГРАД, цена улазнице 1.000 динара
УТОРАК, 1. октобар 2019.
21.00 час / ВЕЛИКА САЛА КУЛТУРНОГ ЦЕНТРА, ФИЛМ “ДЕЛИРИЈУМ ТРЕМЕНС”, Режија: Горан Марковић,
Пројекција домаћег филма, цена улазнице 300 динара
СРЕДА, 2. октобар 2019.
20.00 часова / ВЕЛИКА САЛА КУЛТУРНОГ ЦЕНТРА, КОНЦЕРТ “ПЕСМОМ ДА ВАМ КАЖЕМ”, МИЛОШ
РАДОВИЋ И НОВОСАДСКИ ТАМБУРАШИ
слободан улаз уз обавезно преузимање улазнице
ЧЕТВРТАК, 3. октобар 2019.
20.00 часова / ВЕЛИКА САЛА КУЛТУРНОГ ЦЕНТРА, ФИЛМ “ЉУБАВ И МОДА” (1960), Режија: Љубомир
Радичевић, АВАЛА ФИЛМ, БЕОГРАД
Пројекција рестауриране копије филма, слободан улаз уз обавезно преузимање улазнице
ПЕТАК, 4. октобар 2019.
20.00 часова / ВЕЛИКА САЛА КУЛТУРНОГ ЦЕНТРА, Позориште младих, “ПЛЕЈ ШЕКСПИР”, Испитна
представа студената глуме, Класа: Драгана Варагић, проф.

У сарадњи са Академијом уметности Београд Културни центар у оквиру ДАНА МИЈЕ АЛЕКСИЋА организује
низ предавања:
26. представљање Факултета за ученике и госте, декан проф. Драган Еличић
27. септембар: предавање: Филмска и телевизијска режија, декан проф. Драган Елчић
30. септембар: предавање: Документарне форме, проф. Дејан Петровић
1. октобар: предавање: Глума и визуелне и сценске уметности, проф. Војин Васовић
2. октобар: предавање: Продукција у уметности и медијма, проф. Горан Ђорђевић
Радионице, предавања:
- Радионица анимираног филма, Марија Вулић (Србија), Радостина Нејкова, проф. (Бугарска), Марија
Лендова (Русија)
- Радионица Кратки филм у кратком року, Нарциса Даријевић Марковић, проф. (Србија), Емилија Филиповић
(Србија)
- Радионица Модели комуницирања и савремено позоришно новинарство, Истраживање на терену,
Предавање Фестивали као најкомплекснији облик дифузије културе, Драги Ивић, дипломирани продуцент
(Србија)
Улазнице можете купити и преузети у просторијама Културног центра Горњи Милановац (Трг кнеза Михаила 1,
Горњи Милановац) сваког радног дана од 7:30 до 15:30.
Телефон за информације: (032) 711 118
Напомена: Културни центар задржава право измене програма.
5. Међународни фестивал „Кратка форма“ и „Дани Мије Алексића“ од 25. септембра до 4. октобра
2019. године
Општина Горњи Милановац и Културни центар заједнички организују манифестацију ДАНИ МИЈЕ
АЛЕКСИЋА, у част великана српског глумишта Милосава Мије Алексића, који је рођен у Горњој Црнући
(Горњи Милановац).

Мија Алексић је славном глумачком каријером задужио завичај да му се на адекватан начин одужи и да кроз
фестивалску манифестацију стално обнавља сећање на њега, а уједно да на будуће генерације пренесе тај
невероватни животни и глумачки дух који га је пратио и који је укорењен у културном наслеђу српског народа.
Модел манифестације је утврђен након вишегодишњих истраживања каријере нашег великог уметника Мије
Алексића приликом реализације изложбе “Мија Алексић – бити глумац” и садржи неколико области
савременог стваралаштва: позоришна уметност, филмска уметност, ликовна и визуелна уметност, музика, али
и области културног наслеђа која се односе на откривање, прикупљање, истраживање, документовање
културног наслеђа.
Концепција манифестације остала је иста као и претходне године, што значи да ће Горњи Милановац и ове
године угостити позоришне и филмске уметнике.
Лауреат награде “Мија Алексић – бити глумац” за 2019. Небојша Дугалић глумац Народног позоришта у
Београду остварио је велики број запажених глумачких остварења у позоришту, на филму, телевизији и радију
за које је добио значајне награде и признања. Успешно се бави и режијом.
Небојша Дугалић свој непресушни глумачки таленат доноси разноврсним глумачким изразом тумачећи велики
број различитих улога уз невероватну могућност глумачког преображаја. Беспрекорно тачно и стрпљиво
изграђени ликови Небојше Дугалића приказују нам магију глуме у коју је глумац уградио своју индивидуалност
и богат глумачки таленат проналазећи суштину у свакој својој улози. Поседујући посебну стваралачку
фантазију и моћ, ликови које тумачи су посебна уметничка дела изузетне естетике и суверене стваралачке
креативности

У сарадњи са Академијом уметности Београд Културни центар у оквиру ДАНА МИЈЕ АЛЕКСИЋА организује
низ предавања:
26. септембар 2019. године
Представљање Факултета за ученике и госте, декан проф. Драган Елчић
27. септембар 2019. године:
Предавање: Филмска и телевизијска режија, декан проф. Драган Елчић
30. септембар 2019. године:
Предавање: Документарне форме, проф. Дејан Петровић
1. октобар 2019. године:
Предавање: Глума и визуелне и сценске уметности, проф. Војин Васовић
2. октобар 2019. године:
Предавање: Продукција у уметности и медијма, проф. Горан Ђорђевић
Радионице, предавања:
– Радионица анимираног филма, Марија Вулић (Србија), Радостина Нејкова, проф. (Бугарска), Марија
Лендова (Русија)
– Радионица Кратки филм у кратком року, Нарциса Даријевић Марковић, проф. (Србија), Емилија Филиповић
(Србија)
– Радионица Модели комуницирања и савремено позоришно новинарство, Истраживање на терену,
Предавање Фестивали као најкомплекснији облик дифузије културе, Драги Ивић, дипломирани продуцент
(Србија)
Улазнице можете купити и преузети у просторијама Културног центра Горњи Милановац (Трг кнеза Михаила 1,
Горњи Милановац) сваког радног дана од 7:30 до 15:30.
5. Међународни фестивал кратког филма “КРАТКА ФОРМА 2019”
Међународни фестивал кратког филма „Кратка форма“ један од значајних светских фестивала у области
краткометражне филмске уметности од 25. септембра до 4. октобра 2019. године, паралелно ће са
манифестацијом „Дани Мије Алексића“, а под покровитељством Министарства културе и информисања
Републике Србије, по пети пут бити реализован у Горњем Милановцу.

– Афирмиција филмског стваралаштва, ширење филмске културе, едукација младих, потстицање
разноликости филмског израза, интеркултурног дијалога и интеракције између, аутора, публике и учесника
пројекта, ширење активне мреже фестивала, као и развој културног туризма, циљеви су које заступа
фестивал „Кратка форма“, кажу Бобан Стефановић, уредник филмског програма и Драган Арсић, директор
Културног центра и истичу да Фестивал промовише уметничке вредности савременог српског и међународног
филмског стваралаштва у области кратког филма, као и наслеђе националне и светске културне баштине на
подручју краткометражне филмске уметности.
За 5. Међународни фестивал кратког филма „Кратка форма“ пријављено је 3.730 филмова које потписују
аутори из 132 земање. Селекционе комисије (Мини, микро и кратки филм : Емилија Филиповић, Жикица
Јовановић и Бобан Стефановић ; Филмско стваралаштво деце и омладине Емилија Филиповић, Небојша
Гојковић и Бобан Стефановић) за Фестивал су одабрале 95 филмова (34 земље) који ће бити приказани у
четири такмичарске категорије: микро филм (до минута), мини филм (1 -3 минута), кратки филм (3 – 15
минута) и филмско стваралаштво деце и омладине. Прихваћени су само филмови, настали у последње две

године, оцењени као дела високог уметничког и професионалног домета, каже Емилија Филиповић,
представник Селекционих комисија.
Фестивал је такмичарског карактера, а награде КРАТКЕ ФОРМЕ су:
ГРАН ПРИ за најбољи филм у категоријама мини, микро и кратког филма, награда за најбољи филм у
категорији микро филма, награда за најбољи филм у категорији мини филма, награда за најбољи филм у
категорији кратког филма, награду за најбољи анимирани филм, европски филм и српски филм.
Гран при се додељује и у категорији Филмско стваралаштво деце и омладине, као и награда за најбољи
дечји, односно омладински филм
За престижну међународну награду Омладинске филмске мреже за најбољи филм (Yоутх Цинема Нетњорк
Ањард) Организатор кандидује следеће награђене филмове: Гран при фестивалског стваралаштва деце и
омладине, Најбољи филм дечјег филмског стваралаштва и Најбољи филм омладинског филмског
стваралашта.
Одлуке о наградама у такмичарским категоријама доносе чланови жирија на јавном жирирању.
5. Међународни фестивал кратког филма “Кратка форма” и “Дани Мије Алексића 2019”
ПРОГРАМ
СРЕДА, 25. септембар 2019.
19.00 часова / МОДЕРНА ГАЛЕРИЈА КУЛТУРНОГ ЦЕНТРА, ИЗЛОЖБА “У ПРОЛАЗУ… СЛИКЕ И ЊИХОВЕ
ТАЈНЕ“
Отварање изложбе ремек-дела из збирки Уметничке галерије “Надежда Петровић”, Чачак
19.45 часова / ВЕЛИКА САЛА КУЛТУРНОГ ЦЕНТРА, ИЗЛОЖБА „У ПРОЛАЗУ… И ДАЉЕ“
Отварање изложбе Збирке савремене уметности Уметничке галерије “Надежда Петровић”, Чачак
20.00 часова / ВЕЛИКА САЛА КУЛТУРНОГ ЦЕНТРА, ТАКМИЧАРСКА ПРОЈЕКЦИЈА
5. Међународни фестивал кратког филма “Кратка форма” /микро, мини и кратки филм/ слободан улаз
ЧЕТВРТАК, 26. септембар 2019.
11.00 часова / ВЕЛИКА САЛА КУЛТУРНОГ ЦЕНТРА, ТАКМИЧАРСКА ПРОЈЕКЦИЈА
5. Међународни фестивал кратког филма “Кратка форма” /филмско стваралаштво деце и омладине –
деца/слободан улаз
12.00 часова / ВЕЛИКА САЛА КУЛТУРНОГ ЦЕНТРА, ДАН ИНТЕРКУЛТУРАЛНОГ ДИЈАЛОГА
Представљање активности локалног центра интеркултуре /АФС/ у Горњем Милановцу, слободан улаз
13.30 часова / ВЕЛИКА САЛА КУЛТУРНОГ ЦЕНТРА, ТАКМИЧАРСКА ПРОЈЕКЦИЈА
5. Међународни фестивал кратког филма “Кратка форма” /филмско стваралаштво деце и омладине –
омладина/ слободан улаз
18.00 часова / ВЕЛИКА САЛА КУЛТУРНОГ ЦЕНТРА, ДАН ЈЕЗИКА У КРАТКОЈ ФОРМИ, Програм посвећен
обележавању дана језика слободан улаз
20.30 часова / ВЕЛИКА САЛА КУЛТУРНОГ ЦЕНТРА,ТАКМИЧАРСКА ПРОЈЕКЦИЈА
5. Међународни фестивал кратког филма “Кратка форма” /микро, мини и кратки филм/слободан улаз
ПЕТАК, 27. септембар 2019.
11.00 часова / ВЕЛИКА САЛА КУЛТУРНОГ ЦЕНТРА,ТАКМИЧАРСКА ПРОЈЕКЦИЈА
5. Међународни фестивал кратког филма “Кратка форма”/филмско стваралаштво деце и омладине – деца/
слободан улаз
13.30 часова / ВЕЛИКА САЛА КУЛТУРНОГ ЦЕНТРА, ТАКМИЧАРСКА ПРОЈЕКЦИЈА
5. Међународни фестивал кратког филма “Кратка форма”/филмско стваралаштво деце и омладине –
18.00 часова / ГОРЊИ ФОАЈЕ ВЕЛИКЕ САЛЕ КУЛТУРНОГ ЦЕНТРА, ИЗЛОЖБА “КИНОКЛУБ РУДНИК”,
Отварање изложбе
18.30 часова / ВЕЛИКА САЛА КУЛТУРНОГ ЦЕНТРА, ТАКМИЧАРСКА ПРОЈЕКЦИЈА
5. Међународни фестивал кратког филма “Кратка форма” /микро, мини и кратки филм / слободан улаз
20.00 часова / ВЕЛИКА САЛА КУЛТУРНОГ ЦЕНТРА, ТАКМИЧАРСКА ПРОЈЕКЦИЈА
5. Међународни фестивал кратког филма “Кратка форма” /микро, мини и кратки филм / слободан улаз
21.00 час / ВЕЛИКА САЛА КУЛТУРНОГ ЦЕНТРА, ЈАВНО ЖИРИРАЊЕ И ПРОГЛАШЕЊЕ НАЈБОЉИХ
ФИЛМОВА
5. Међународног фестивала кратког филма “Кратка форма” /филмско стваралаштво деце и омладине/
слободан улаз
22.00 часа / ВЕЛИКА САЛА КУЛТУРНОГ ЦЕНТРА, ЈАВНО ЖИРИРАЊЕ И ПРОГЛАШЕЊЕ НАЈБОЉИХ
ФИЛМОВА
5. Међународног фестивала кратког филма “Кратка форма” /микро, мини и кратки филм/
СУБОТА, 28. септембар 2019.
19.00 часова / ГОРЊИ ФОАЈЕ ВЕЛИКЕ САЛЕ КУЛТУРНОГ ЦЕНТРА,ИЗЛОЖБА ПОЗОРИШНОГ ПЛАКАТА И
ГРАФИЧКОГ ОБЛИКОВАЊА
Отварање изложбе, Стеријино позорје Нови Сад

20.00 часова / ВЕЛИКА САЛА КУЛТУРНОГ ЦЕНТРА, СВЕЧАНО УРУЧЕЊЕ НАГРАДЕ “МИЈА АЛЕКСИЋ-БИТИ
ГЛУМАЦ”
НЕБОЈШИ ДУГАЛИЋУ И МОНОДРАМА “ИСПОВЕСТ ДМИТРИЈА КАРАМАЗОВА”
Адаптација романа Ф. М. Достојевског
цена улазнице 500 динара
НЕДЕЉА, 29. септембар 2019.
18.00 часова / ВЕЛИКА САЛА КУЛТУРНОГ ЦЕНТРА, АНИМИРАНИ ФИЛМ “ПРИЧА О ИГРАЧКАМА 4”
Пројекција анимираног филма (3Д, титлована верзија) цена улазнице 300 динара
20.00 часова / ВЕЛИКА САЛА КУЛТУРНОГ ЦЕНТРА, “ДОЋИ И ОСТАТИ” Вече посвећено Мији Алексићу,
разговори о Мији, слободан улаз
ПОНЕДЕЉАК, 30. септембар 2019.
20.00 часова / ВЕЛИКА САЛА КУЛТУРНОГ ЦЕНТРА, ПОЗОРИШНА ПРЕДСТАВА Александар Поповић
“МРЕШЋЕЊЕ ШАРАНА”, Режија: Милан Нешковић, АТЕЉЕ 212, БЕОГРАД, цена улазнице 1.000 динара
УТОРАК, 1. октобар 2019.
21.00 час / ВЕЛИКА САЛА КУЛТУРНОГ ЦЕНТРА, ФИЛМ “ДЕЛИРИЈУМ ТРЕМЕНС”, Режија: Горан Марковић,
Пројекција домаћег филма, цена улазнице 300 динара
СРЕДА, 2. октобар 2019.
20.00 часова / ВЕЛИКА САЛА КУЛТУРНОГ ЦЕНТРА, КОНЦЕРТ “ПЕСМОМ ДА ВАМ КАЖЕМ”, МИЛОШ
РАДОВИЋ И НОВОСАДСКИ ТАМБУРАШИ
слободан улаз уз обавезно преузимање улазнице
ЧЕТВРТАК, 3. октобар 2019.
20.00 часова / ВЕЛИКА САЛА КУЛТУРНОГ ЦЕНТРА, ФИЛМ “ЉУБАВ И МОДА” (1960), Режија: Љубомир
Радичевић, АВАЛА ФИЛМ, БЕОГРАД
Пројекција рестауриране копије филма, слободан улаз уз обавезно преузимање улазнице
ПЕТАК, 4. октобар 2019.
20.00 часова / ВЕЛИКА САЛА КУЛТУРНОГ ЦЕНТРА, Позориште младих, “ПЛЕЈ ШЕКСПИР”,
Стручно вођење у Горњем Милановцу

Уметничка галерија „Надежда Петровић“ Чачак организовала је 30. септембра стручно вођење кроз изложбе
„У пролазу... Слике и њихове тајне“ и „У пролазу… и даље“, приређене у Модерној галерији и у Културном
центру Горњег Милановца у склопу манфестације „Дани Мије Алексића“.
Полазницима семинара на 5. Међународном фестивалу кратког филма „Кратка форма“ који се од ове године
одржава у склопу „Дана Мије Алексића“ детаљније су представљене слике, скулптуре, видео радови и
инсталације.
Млади вођени кустосом су анализирали, дискутовали, откривали тајне које се на први поглед не примећују а
свакако су саставни део сваког уметничког процеса поготово кад су у питању ремек-дела великана ликовне
уметности са ових простора насталих у периоду од 1923. све до 2017.године. Иза скривених прича уметника
које ваља истраживати су произлазиле посебно занимљиве асоцијације младих из Италије, Америке,
Македоније и Србије који уметнике и њихова дела нису имали прилике раније да упознају. Драгоцено искуство
за организаторе једнако је као и за младе полазнике.
ИЗВОР: Рефлектор

“КРАТКА ФОРМА” И “ДАНИ МИЈЕ АЛЕКСИЋА” У ГОРЊЕМ МИЛАНОВЦУ

У Горњем Милановцу у среду почињу Међународни фестивал кратког филма Кратка форма и Дани Мије
Алексића, манифестације које ће трајати до 04. октобра. Међународни фестивал кратког филма Кратка
форма један је од најзначајних светских фестивала у области краткометражне филмске уметности. Директор
Културног центра Драган Арсић, изјавио је да се за пети међународни фестивал кратког филма Кратка форма
пријављено је 3.730 филмова које потписују аутори из 132 земање. Општина Горњи Милановац и Културни
центар у истом време организују Дане Мије Алексића, манифестацију у част великана српског глумишта,
уметника који је рођен у Горњој Црнући.
ТМС
Милановац у знаку фестивала “Кратка форма“ и “Дани Мије Алексића“

ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ – У Горњем Милановцу у среду почињу Међународни фестивал кратког филма Кратка
форма и Дани Мије Алексића, манифестације које ће трајати до 4. октобра.
Међународни фестивал кратког филма Кратка форма један је од најзначајних светских фестивала у области
краткометражне филмске уметности.
Фестивал промовише уметничке вредности савременог српског и међународног филмског стваралаштва у
области кратког филма, као и наслеђе националне и светске културне баштине на подручју краткометражне
филмске уметности.
Директор Културног центра Драган Арсић, изјавио је да се за пети међународни фестивал кратког филма
Кратка форма пријављено је 3.730 филмова које потписују аутори из 132 земање.
Селекциона комисија за Фестивал је одабрала 95 филмова из 34 земље који ће бити приказани у четири
такмичарске категорије.

Организатор фестивала је Културни центар Горњи Милановац, а покровитељ Министарство културе и
информисања.
Општина Горњи Милановац и Културни центар у истом време организују Дане Мије Алексића, манифестацију
у част великана српског глумишта, уметника који је рођен у Горњој Црнући.
Мија Алексић је славном глумачком каријером задужио завичај да му се на адекватан начин одужи и да кроз
фестивалску манифестацију стално обнавља сећање на њега, а уједно да на будуће генерације пренесе тај
невероватни животни и глумачки дух који га је пратио и који је укорењен у културном наслеђу српског народа.
Модел манифестације је утврђен након вишегодишњих истраживања каријере Алексића приликом
реализације изложбе “Мија Алексић – бити глумац” и садржи неколико области савременог стваралаштва:
позоришна уметност, филмска уметност, ликовна и визуелна уметност, музика, али и области културног
наслеђа која се односе на откривање, прикупљање, истраживање, документовање културног наслеђа.
Концепција манифестације остала је иста као и претходне године, што значи да ће Горњи Милановац и ове
године угостити позоришне и филмске уметнике.
Лауреат награде “Мија Алексић – бити глумац” за 2019. је глумац глумац Народног позоришта у Београду,
Небојша Дугалић.
Дугалић је остварио велики број запажених глумачких остварења у позоришту, на филму, телевизији и радију
за које је добио значајне награде и признања. Успешно се бави и режијом.
Свој непресушни глумачки таленат, Дугалић доноси разноврсним глумачким изразом тумачећи велики број
различитих улога уз невероватну могућност глумачког преображаја.
Беспрекорно тачно и стрпљиво изграђени ликови Небојше Дугалића приказују магију глуме у коју је глумац
уградио своју индивидуалност и богат глумачки таленат проналазећи суштину у свакој својој улози.
У образложењу се наводи да поседујући посебну стваралачку фантазију и моћ, ликови које тумачи су посебна
уметничка дела изузетне естетике и суверене стваралачке креативности.
Извор: МНА

Међународни фестивал кратког филма – Кратка форма
У присуству филмских ствараоца, продуцената и поклоника кратке филмске форме из: Италије, Велике
Британије, Шведске, Русије, Бугарске и Северне Македоније, синоћ је у великој сали Културног центра Горњи
Милановац отворен 5. Међународни фестивал кратког филма – Кратка форма.

У име организатора и домаћина манифестације госте су поздравили: Драган Арсић, директор Културног
центра и Бобан Стефановић, уредник филмског програма.
– За непуних 10 година Кратка форма је постала један од значајних светских фестивала у области
краткометражне филмске уметности. Представили смо 690 филмских остварења која потписују аутори са
готово свих меридијана света. Фестивал промовише уметничке вредности савременог филмског
стваралаштва, као и наслеђе српске и светске културне баштине на подручју краткометражне филмске
уметности, истакнуто је на отварању.
Културни центар Горњи Милановац покретач је и организатор филмског фестивала, а покровитељи
манифестације од почетка су Министарство културе и информисања Републике Србије и општина Горњи
Милановац.

Ове године партнери у организацији програма фестивала су: Филмски центар Србије, „Стеријно позорје“ из
Новог Сада, уметничка галерија „Надежда Петровић“ из Чачка, Академија уметности – Београд, РТС,
удружење „Омними“, гимназија „Таковски устанак“, Милановачко позориште и Импулс центар Горњи
Милановац.
Несебичну помоћ у реализацији фестивала пружиле су компаније: „Металац“, „Хелиос Србија“ и
„Агроуниверзал“.
На 5. Међународном фестивалу кратког филма „Кратка форма“, у четири такмичарске категорије: микро, мини
и кратки филм и филмско стваралаштво деце и омладине биће приказано 95 филмских остварења. Филмови
су одабрани у конкуренцији 3.730 филмова које потписују аутори из 132 земље света.Прихваћени су само
филмови, настали у последње две године, оцењени као дела високог уметничког и професионалног домета.
Главна награда фестивала (Гранд Прих) и награде за најбољи филм у категоријама: мини, микро и кратки
филм, као и награде за најбољу анимацију, европски и српски филм доделиће жири у саставу: Марија
Ратковић Видаковић, редитељ и продуцент из Шведске, проф. Нарциса Даријевић Марковић, редитељ из
Србије и проф. Рајко Петровић, редитељ из Србије.
Лак задатак неће имати ни жири у категорији филмско стваралаштво деце и омладине: Марија Лендова,
директор државне институције културе и кинематографије Министарства културе Новосибирског региона –
Русија, проф. Радостина Нејкова, редитељ из Бугарске и Емилија Филиповић, студент факултета Савремене
уметности, одсек продукција, Србија.
Жири ће прогласити најбоље остварење у категорији филмско стваралаштво деце и омладине, а доделиће и
награде за најбољи филм у категорији дечје и категорији омладинско филсмког стваралаштво. Сва три
филма биће кандидована за престижну међународну награду – најбољи филм Омладинске филмске мреже.
(Yоутх Цинема Нетњорк Ањард)
Одлуке о наградама у свим такмичарским категоријама, и један и други жири обзнаниће у петак, 27.
септембра 2019. године, на јавном жирирању које ће бити одржано у великој сали Културног центра Горњи
Милановац.
Гминфо

У ГОРЊЕМ МИЛАНОВЦУ ПОЧЕО ФЕСТИВАЛ КРАТКА ФОРМА
У присуству филмских ствараоца, продуцената и поклоника кратке филмске форме из Италије, Велике
Британије, Шведске, Русије, Бугарске и Северне Македоније, у великој сали Културног центра Горњи
Милановац отворен 5. Међународни фестивал кратког филма – Кратка форма.

“За непуних десет година Кратка форма је постала један од значајних светских фестивала у области
краткометражне филмске уметности. Представили смо 690 филмских остварења која потписују аутори са
готово свих меридијана света. Фестивал промовише уметничке вредности савременог филмског
стваралаштва, као и наслеђе српске и светске културне баштине на подручју краткометражне филмске
уметности”, рекао је директор Културног центра Драган Арсић.
На 5. Међународном фестивалу кратког филма “Кратка форма”, у четири такмичарске категорије: микро, мини
и кратки филм и филмско стваралаштво деце и омладине биће приказано 95 филмских остварења.
Главна награда фестивала (Гранд Прих) и награде за најбољи филм у категоријама: мини, микро и кратки
филм, као и награде за најбољу анимацију, европски и српски филм доделиће жири у саставу: редитељ и
продуцент из Шведске, Марија Ратковић Видаковић, као и редитељи из Србије проф. Нарциса Даријевић
Марковић и проф. Рајко Петровић.

Жири ће прогласити најбоље остварење у категорији филмско стваралаштво деце и омладине, а доделиће и
награде за најбољи филм у категорији дечје и категорији омладинско филсмког стваралаштво. Сва три
филма биће кандидована за престижну међународну награду – најбољи филм Омладинске филмске мреже.
Одлуке о наградама у свим такмичарским категоријама, и један и други жири обзнаниће у петак на јавном
жирирању које ће бити одржано у великој сали Културног центра Горњи Милановац.
Културни центар Горњи Милановац покретач је и организатор филмског фестивала, а покровитељи
манифестације од почетка су Министарство културе и информисања и општина Горњи Милановац.
Ове године партнери у организацији програма фестивала су Филмски центар Србије, “Стеријно позорје” из
Новог Сада, уметничка галерија “Надежда Петровић” из Чачка, Академија уметности – Београд, РТС,
удружење “Омними”, гимназија “Таковски устанак”, Милановачко позориште и Импулс центар Горњи
Милановац.Несебичну помоћ у реализацији фестивала пружиле су компаније “Металац”, “Хелиос Србија” и
“Агроуниверзал”.
ПЕТИ ПУТ ФЕСТИВАЛ “КРАТКА ФОРМА”
Међународни фестивал кратког филма “Кратка форма” отворен је синоћ пред препуном салом Културног
центра.

-Ово је један од најзначајних светских фестивала у области краткометражне филмске уметности који
промовише уметничке вредности савременог српског и међународног филмског стваралаштва у области
кратког филма, као и наслеђе националне и светске културне баштине на подручју краткометражне филмске
уметности – речено је приликом отварања фестивала. Афирмиција филмског стваралаштва, ширење
филмске културе, едукација младих, потстицање разноликости филмског израза, интеркултурног дијалога и
интеракције између, аутора, публике и учесника пројекта, ширење активне мреже фестивала, као и развој
културног туризма, циљеви су које заступа фестивал ,,Кратка форма“.
У такмичарском делу, милановчанима је синоћ приказан и ауторски филм Емилије Филиповић, наше
суграђанке која је учествовала и у селекцији. Иначе, за 5. међународни фестивал кратког филма “Кратка
форма” пријављено је 3.730 филмова које потписују аутори из 132 земље.
ГМ Пресс

Награде 5. Међународног фестивала кратког филма Кратка форма
Проглашењем најбољих филмских остварења представљених на Краткој форми, жавршен је 5. Међународни
фестивал кратког филма у Горњем Милановцу.
ЖИРИ 5. МЕЂУНАРОДНОГ ФЕСТИВАЛА КРАТКОГ ФИЛМА “КРАТКА ФОРМА”
за такмичарске категорије микро, мини и кратки филм у саставу: Марија Ратковић Видаковић, редитељ и
продуцент из Шведске, проф. Нарциса Даријевић Марковић, редитељ из Србије и проф. Рајко Петровић,
редитељ из Србије, после одгледаних филмова једногласно је донео следеће одлуке о наградама:

ГРАН ПРИ ЗА НАЈБОЉИ ФИЛМ У КАТЕГОРИЈАМА МИКРО, МИНИ И КРАТКИ ФИЛМ
Пет минута до купања / редитељ Наталиа Мирзоyан
Русија
НАЈБОЉИ ФИЛМ У КАТЕГОРИЈИ МИКРО ФИЛМ
Извини /редитељ Аитор Марин Цоррецхер
Шпанија
НАЈБОЉИ ФИЛМ У КАТЕГОРИЈИ МИНИ ФИЛМ
Рез / редитељ /Мехрдад Бакхсхи
Иран
НАЈБОЉИ ФИЛМ У КАТЕГОРИЈИ КРАТКИ ФИЛМ
9 корака / редитељ Мариса Цреспо Абрил, Моисес Ромера Перез
Шпанија
НАЈБОЉИ АНИМИРАНИ ФИЛМ
Ловац на таленте / редитељ Јосе Херрера
Шпанија
НАЈБОЉИ ЕВРОПСКИ ФИЛМ
Опрости ми / редитељ Суцхо Лопез Цапила
Шпанија
НАЈБОЉИ СРПСКИ ФИЛМ
Прелазак / редитељ Игор Ћорић
Србија
СПЕЦИЈАЛНО ПРИЗНАЊЕ ЗА НАЈАНГАЖОВАНИЈИ КРАТКИ ФИЛМ У СЕЛЕКЦИЈИ
Други разред / редитељ Џими Олсон
Шведска
СПЕЦИЈАЛНО ПРИЗНАЊЕ ЗА ИНТЕРЕСАНТАН НАЧИН КОРИШЋЕЊА МАТЕРИЈАЛА У АНИМАЦИЈИ
Бог је већ наставио даље / редитељ Петер Бовинг
Немачка

ЖИРИ 5. МЕЂУНАРОДНОГ ФЕСТИВАЛА КРАТКОГ ФИЛМА “КРАТКА ФОРМА”
за такмичарску категорију деце и омладине у саставу: Марија Лендова, директор државне институције
културе и кинематографије Министарства културе Новосибирског региона – Русија, проф. Радостина Нејкова,
редитељ из Бугарске и Емилија Филиповић, студент факултета Савремене уметности, одсек продукција –
Србија
после одгледаних филмова једногласно је донео следеће одлуке о наградама:

ГРАН ПРИ ЗА НАЈБОЉИ ФИЛМ У КАТЕГОРИЈИ ФИЛСМКОГ СТВАРАЛАШТВА ДЕЦЕ И ОМЛАДИНЕ
Руе / редитељ Сеан Треацy
Ирска
НАЈБОЉИ ФИЛМ ДЕЧЈЕГ ОСТВАРЕЊА (до 15 година)
Киттy – Бирдие / редитељ група аутора
Хрватска / Цроатиа
НАЈБОЉИ ФИЛМСКОГ ОСТВАРЕЊА МЛАДИХ (од 15 до 19 година)
Човек на Месецу / редитељ Андре Абрахамссон, Рубен Перез Алварез
Шведска
СПЕЦИЈАЛНО ПРИЗНАЊЕ ЗА ИНТЕРЕСАНТНУ КРЕАТИВНУ ВИЗИЈУ
Слобода / редитељ група аутора
Словенија
СПЕЦИЈАЛНО ПРИЗНАЊЕ ЗА РИТМИЧНУ АНИМАЦИЈУ И МОНТАЖНО РЕШЕЊЕ
Ја растем / редитељ група аутора
Србија
СПЕЦИЈАЛНО ПРИЗНАЊЕ ЗАНАЈБОЉУ СПЕЦИЈАЛНО ПРИЗНАЊЕ ЗА ПРОФЕСИОНАЛАН ПРИСТУП
ДОКУМЕНТАРИЗМУАНИМАЦИЈУ
Жено, еве ме дома / редитељ група аутора
Србија
СПЕЦИЈАЛНО ПРИЗНАЊЕ ЗА ПРОФЕСИОНАЛАН ПРИСТУП ДОКУМЕНТАРИЗМУ
Најбољи посао на свету / редитељ Моа Вилласмил, Софиа Јаакола
Шведска

Изложба позоришног плаката и графичког обликовања
Изложба позоришног плаката и графичког обликовања биће представљена у суботу, 28. септембра 2019.
године у горњем фоајеу велике сале Културног центра. Изложба се реализује у оквиру манифестације „Дани
Мије Алексића“ и фестивала Кратка форма, међународне филмске манифестације која се у Горњем
Милановцу, под окриљем Културног центра реализује од 2010 године.

Изложба позоришног плаката и графичког обликовања, као јединствена манифестација настала је 1973.
године са циљем да прикупи и прикаже на једном месту – у Новом Саду позоришне плакате и програме са
простора Балкана и омогући што потпунији преглед и увид у све оно што је у области графичког дизајна
изведено и објављено као најзначајније. После распада Југославије, изложба се задржала у границама
Србије.
Ове године изложба је реализована 16. пут у оквиру програма 64. Стеријиног позорја.
Отварање изложбе је у 19 сати.
Изложба о фото-кино клубу “Рудник” са Рудника
Културни центар Горњи Милановац, у оквиру 5. Међународног фестивала кратког филма – Кратка форма,
представиће у петак, 27. септембра 2019. године у горњем фоајеу велике сале изложбу посвећену
некадашњем фото – кино клубу “Рудник”, са Рудника.

Поставка обухвата бројна документа, фотографије и филмске материјале које су чланови клуба забележили.
Међу изложеним експонатима наћиће се и: документарни филм о пионирској бициклистичкој манифестацији
“Путевима Ужичке републике”, кадар из емисије “Двоглед” посвећене раду ФКК “Рудник” (реприза 2017.
године РТС 2), новински чланци о интернационалном успеху филмова Наталије лазовић (сада Јанц),
фотографије Миодрага и Загорке Лазовић током снимања филмова и други филмови снимљени на траци од 8
милиметара.
Отварање изложбе је у 18 сати.

Представа „Мрешћење шарана“ за Дане Мије Алексића
Узбудљива, животна прича о томе како на малог просечног човека утичу рат, смене власти и политички
режими, партијска начела и идеологије.

Фото:Игор Мандић / Атеље 212
Представа „Мрешћење шарана“ редитеља Милан Нешковић, у понедељак, 30. септембра 2019. године биће
изведена у великој сали Културног центра Горњи Милановац.
Реч је о драмском делу Александра Поповића које скида табу са теме Инфорбироа и Голог отока, и у коме су
духовито приказани изузетно окрутни односи и сурова борба за власт између људи који су једни другима
блиски и једни другима много значе. „Мрешћење шарана“ је узбудљива, животна прича о томе како на малог
просечног човека утичу рат, смене власти и политички режими, партијска начела и идеологије.
Александар Поповић говори о исконском неморалу, идеолошкој заслепљености, искривљеном и лажном
патриотизму и недоследној прилагодљивости својих јунака.
У овој култној представи Атељеа 212 играју: Светозар Цветковић, Христина Поповић, Виктор Савић, Иван
Јевтовић, Немања Оливерић, Дубравка Мијатовић, Драгана Ђукић и Ненад Јездић прошлогодишњи добитник
награде “Мија Алексић – бити глумац”.
Аутор сценографије је Весна Поповић, костимограф Марина Меденица, а композитор је Владимир Пејковић.
Почетак представе је у 20 сати, а цена улазнице је 1.000 динара.

Небојша Дугалић добитник награде “Мија Алексић – Бити глумац ...
https://moravainfo.rs › Okrug › Gornji Milanovac
07.08.2019. - Овогодишњи добитник награде „Мија Алексић – Бити глумац“ је Небојша Дугалић, српски глумац,
редитељ и професор глуме. – Афирмиција филмског ...
Небојша Дугалић добитник награде “Мија Алексић – Бити глумац“
www.gminfo.rs › index.php › vesti › kultura › 13522-nebojsa-dugalic-do...
10.08.2019. - Одлуком Управног одбора Културног центра, а на предлог прошлогодишњег лауреата, глумца
Ненада Јездића, добитник награде “Мија Алексић ...
Небојши Дугалићу, уручена награда „Мија Алексић – Бити глумац“
https://gminfo.rs › nebojsi-dugalicu-urucena-nagrada-mija-aleksic-biti-glu...
Пре 4 дана - Небојши Дугалићу, уручена награда „Мија Алексић – Бити глумац“ … добитникакако
коментарише то што је његов колега Ненад Јездић, Мијино име, ...
Небојша Дугалић добитник награде “Мија Алексић – Бити ...
https://naslovi.net › cir › moravainfo › nebojsa-dugalic-dobitnik-nagrade-...
07.08.2019. - Небојша Дугалић добитник награде “Мија Алексић – Бити глумац“. Морава инфо пре 2 дана |
МНА. ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ ...
Небојши Дугалићу награда "Мија Алексић - бити глумац"
www.rts.rs › story › nebojsi-dugalicu-nagrada-mija-aleksic---biti-glumac
Пре 3 дана - ... нарочито у овој земљи, велика драгоценост'', каже Небојша Дугалић,глумац. Награда "Мија
Алексић - бити глумац'' установљена је прошле ... ''Значило ми је исто, што све ове награде које су његове, су
стајале ...
Уметност на више начина | Култура | Новости.рс
www.novosti.rs › vesti › kultura.71.html:820890-Umetnost-na-vise-nacina
Пре 7 дана - ОВОГОДИШЊИ добитник главне награде манифестације "Мија Алексић - Битиглумац"
је Небојша Дугалић, глумац, редитељ и професор глуме.
"Кратка форма" и Дани Мије Алексића по 5. пут у Горњем ...
glaszapadnesrbije.rs › ...
07.08.2019. - ... глумишта легендарном Милосаву Мији Алексићу. Овогодишњи добитник награде „Мија
Алексић – Бити глумац" је Небојша Дугалић, ...
Посетили сте ову страницу 2.10.19..
Дани Мије Алексића - ГМ Пресс
gmpress.rs › dani-mije-aleksica
07.08.2019. - Манифестација ,,Дани Мије Алексића”, посвећена великану српског глумишта легендарном ...
лауреата, добитник награде “Мија Алексић-Бити глумац“ за 2019. годину јеНебојша
Дугалић, српски глумац, редитељ и професор глуме.
https://youtu.be/49XuiVZVRSk – Културни центар ...
https://hi-in.facebook.com › kulturni.centargornjimilanovac › postsКултурни Центар Горњи Милановац · 28 िसतंबर
3:23 अपरा बजे . Небојша Дугалић Добитник награде "Мија Алексић - бити глумац" за 2019. годину. 163163.

को

Монодрама “Исповест Димитрија Карамазова” на Данима Мије ...
https://reflektor.rtech.rs › kultura › monodrama-ispovest-dimitrija-karamaz...
Пре 7 дана - Награда “Мија Алексић – бити глумац”, коју Културни центар Горњи Милановац сваке ... Небојша
Дугалић свој непресушни глумачки таленат доноси ...
Тимски рад као предуслов развоја и иновативности - Озонпресс ...
https://reflektor.rtech.rs › kultura › monodrama-ispovest-dimitrija-karamaz...
09.09.2019. - Небојши Дугалићу уручена награда „Мија Алексић-Бити глумац“ ... Дестилерија
„Зарић“ добитник златне и сребрне медаље на сајму у Кини ...

Небојша Дугалић добитник награде “Мија Алексић – Бити глумац“
ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ – Међународни фестивал кратког филма “Кратка форма” један од значајних светских
фестивала у области краткометражне филмске уметности од 25. септембра до 4. октобра, под
покровитељством Министарства културе и информисања, по пети пут биће одржан у Горњем Милановцу.

У истом периоду биће реализовани и Дани Мије Алексића, манифестација посвећена великану српског
глумишта, саопштили су организатори.
Овогодишњи добитник награде „Мија Алексић – Бити глумац“ је Небојша Дугалић, српски глумац, редитељ и
професор глуме.
– Афирмиција филмског стваралаштва, ширење филмске културе, едукација младих, потстицање
разноликости филмског израза, интеркултурног дијалога и интеракције између, аутора, публике и учесника
пројекта, ширење активне мреже фестивала, као и развој културног туризма, циљеви су које заступа
фестивал “Кратка форма“ – рекао је уредник филмског програма Бобан Стефановић.
Директор Културног центра Драган Арсић истакао је да Фестивал промовише уметничке вредности
савременог српског и међународног филмског стваралаштва у области кратког филма, као и наслеђе
националне и светске културне баштине на подручју краткометражне филмске уметности.
За 5. Међународни фестивал кратког филма “Кратка форма” пријављено је 3.730 филмова које потписују
аутори из 132 земање.
Селекционе комисије (Мини, микро и кратки филм : Емилија Филиповић, Жикица Јовановић и Бобан
Стефановић; Филмско стваралаштво деце и омладине Емилија Филиповић, Небојша Гојковић и Бобан
Стефановић) за Фестивал су одабрале 95 филмова (34 земље) који ће бити приказани у четири такмичарске
категорије: микро филм (до минута), мини филм (1-3 минута), кратки филм (3-15 минута) и филмско
стваралаштво деце и омладине.
– Прихваћени су само филмови, настали у последње две године, оцењени као дела високог уметничког и
професионалног домета – рекла је представник Селекционих комисија, Емилија Филиповић. Фестивал је
такмичарског карактера, а награде “Кратке форме“ су:
Гран при за најбољи филм у категоријама мини, микро и кратког филма, награда за најбољи филм у
категорији микро филма, награда за најбољи филм у категорији мини филма, награда за најбољи филм у
категорији кратког филма, награду за најбољи анимирани филм, европски филм и српски филм. Гран при се
додељује и у категорији Филмско стваралаштво деце и омладине, као и награда за најбољи дечји, односно
омладински филм.
За престижну међународну награду Омладинске филмске мреже за најбољи филм (Yоутх Цинема Нетњорк
Ањард) Организатор кандидује следеће награђене филмове: Гран при фестивалског стваралаштва деце и
омладине, Најбољи филм дечјег филмског стваралаштва и Најбољи филм омладинског филмског
стваралашта.
Одлуке о наградама у такмичарским категоријама доносе чланови жирија на јавном жирирању. Како је
истакнуто имена чланова међународног жирија за све категорије биће саопштена до 1. септембра.
На Данима Мије Алексића, манифестацији која ће бити реализована у истом периоду кад и “Кратка форма“,
по други пут биће додељена награда “Мија Алексић – Бити глумац“.
Одлуком Управног одбора Културног центра, а на предлог прошлогодишњег лауреата, глумца Ненада
Јездића, добитник награде “Мија Алексић – Бити глумац“ за 2019. годину је Небојша Дугалић, српски глумац,
редитељ и професор глуме.
Извор: МНА

Небојши Дугалићу награда "Мија Алексић - бити глумац"
У склопу манифестације "Дани Мије Алексића" у Горњем Милановцу, протеклог викенда за изузетан допринос
у области глуме уручена је награда „Мија Алексић - Бити глумац"српском глумцу, редитељу и професору
глуме, Небојши Дугалићу.

Магију глуме показао је и у монодрами "Исповест Димитрија Карамазова" коју је извео на сцени
горњомилановачког Културног центра. А да су ликови које тумачи посебна уметничка дела изузетне естетике
и суверене стваралачке креативности стоји у образложењу награде која му је уручена у част великана српског
и југословенског глумишта Милосава Мије Алексића.
''Битно је заиста очувати сећање на таквог једног глумца, то је увек драгоцено јер заправо сваки наш озбиљан
знак сећања је, нарочито у овој земљи, велика драгоценост'', каже Небојша Дугалић, глумац.
Награда "Мија Алексић - бити глумац'' установљена је прошле године, када је и започела манифестација у
Мијином родном крају. Жеља је да се сачува сећање на бриљантног глумца и аутентичног уметника.
''Значило ми је исто, што све ове награде које су његове, су стајале код нас у орману и најзад, због овог
културног центра су сада овде, могу сви да их виде и то ми је исто драго'', каже Велибор Алексић, син Мије
Алексића. У богатој културној јесени у Горњем Милановцу овогодишњи, други ''Дани Мије Алексића''
надовезали су се на још једно издање међународног фестивала краткометражне филмске уметности. ''Нама
је задовољтво да пружимо што више културних дешавања нашим суграђанима тако да током ових десет дана
имамо неких 26 културних дешавања који се нижу један за другим и најбитније публика је ту, ужива, а ми
настављамо са радом'', каже Драган Арсић, Директор Културног центра у Горњем Милановцу.

Манифестација посвећена бриљантном драмском глумцу и комичару ког памте генерације, у његовом родном
Горњем Милановцу траје до 4. октобра.
РТС

Уметност на више начина
ЈЕДНА за другом, у среду увече су у Горњем Милановцу започеле две значајне, вишедневне културне
манифестације - "Дани Мије Алексића" и међународни фестивал краткометражног филма "Кратка форма".
Обе ће трајати до 4. октобра. Њихов организатор је милановачки Културни центар, покровитељи
Министарство културе и ова општина.

Милосав Мија Алексић рођен је пре 96 година у забаченом селу Горња Црнућа, источно од Милановца,
одакле се винуо у свет.
- Готово да нема области уметничког стваралаштва где се Мија није успешно опробао. Зато су његови "Дани"
сплет позоришне, филмске, ликовне, визуелне и музичке уметности - каже Драган Арсић, директор Културног
центра.
Због различитости Мијиних уметничких израза, његове "Дане" осим позоришних представа, и то комичних (а
каквих би других), прате документарне, фото и изложбе уметничких слика. Широј јавности је, можда, мање
познато да је он био и изврстан сликар. Зато су у Модерној галерији Културног центра, њему у част, изложена
43 ремек-дела познатих сликара, са различитим тематикама, мотивима и техникама.
- За фест "Кратка форма", који је такмичарског карактера, ове године је пријављено 3.500 филмова из 132
земље, селекциона комисија је за приказивање одабрала 95 из 34 земље. Они ће бити приказани и
конкурисати за награде у четири категорије: микрофилм у трајању до минут, мини-филм до три минута, кратки
до 15 минута, те филмско стваралаштво деце и омладине. Предвиђене су и радионице за младе ауторе каже Бобан Стефановић из Културног центра, један од твораца тог фестивала.
Фестивал је отворен анимираним филмом "Весела разгледница из Горњег Милановца", који је урадило 20
деце из овог града, под наџором Марије Вулић, уреднице програма у Културном центру у Јагодини.
ДУГАЛИЋ ЛАУРЕАТ

ОВОГОДИШЊИ добитник главне награде манифестације "Мија Алексић - Бити глумац" је Небојша Дугалић,
глумац, редитељ и професор глуме. - Одлуком Управног одбора милановачког Културног центра, на предлог
прошлогодишњег лауреата "Дана Мије Алексића" глумца Ненада Јездића, Небојша Дугалић је проглашен за
добитника те награде - потврђено је у Културном центру.
Вечерње новости

Монодрама “Исповест Димитрија Карамазова” на Данима Мије Алексића
Награда “Мија Алексић – бити глумац”, коју Културни центар Горњи Милановац сваке године додељује у част
великана српског и југословенског глумишта Милосава Мије Алексића, ове године припашће Небојши
Дугалићу, српском глумцу, редитељу и професору глуме.

Церемонија свечаног уручења награде обавиће се у оквиру манифестације “Дани Мије Алексића” у суботу, 28.
септембра 2019. године у великој сали Културног центра у Горњем Милановцу.
– Небојша Дугалић свој непресушни глумачки таленат доноси разноврсним глумачким изразом тумачећи
велики број различитих улога уз невероватну могућност глумачког преображаја. Беспрекорно тачно и
стрпљиво изграђени ликови Небојше Дугалића приказују нам магију глуме у коју је глумац уградио своју
индивидуалност и богат глумачки таленат проналазећи суштину у свакој својој улози. Поседујући посебну
стваралачку фантазију и моћ, ликови које тумачи су посебна уметничка дела изузетне естетике и суверене
стваралачке креативности, истакнуто је у образложењу.
Након преузимања награде, Небојша Дугалић ће извести монодраму „Исповест Дмитрија Карамазова“.
(Адаптација дела романа Ф.М. Достојевског )
Исповест Дмитрија Карамазова представља монодрамску адаптацију дела романа Ф.М Достојевског у коме
Дмитриј Карамазов, непосредно пред свој суноврат, одлучује да свој очај каже брату Аљоши, његовом „ангелу
на земљи“, и да га, из безизлаза замоли за немогуће – да од оца иште помоћ у новцу. То је ситуациони оквир
догађаја у коме се испреда прича о мртвом чвору њихових судбина у који су се неразмрсиво заплели и
Дмитриј и отац и Иван и Катарина Ивановна и Грушењка и сви око њих, а Дмитриј Карамазов је онај из кога се
та неразмрсивост извија у вапај да се разреши неразрешиво…
Почетак представе је у 20 сати, а цена улазнице 500 динара.
Биографија:
Небојша Дугалић је српски глумац, редитељ и професор глуме.
Рођен је 17. маја 1970. године у Краљеву, где је завршио основну и средњу школу. Дипломирао је на
Факултету драмских уметности у Београду 1994. године у класи проф. др Владимира Јевтовића.
Играо је на сценама Народног позоришта, Позоришта на Теразијама, Београдског драмског позоришта,
Југословенског драмског позоришта, Атељеа 212, Звездара театра, Битеф театра, Мадленијанума,
Краљевачког позоришта и др.
Од 2001. до 2016. године био је професор глуме на Академији уметности у Београду, а 2017. постаје редовни
професор на Факултету савремених уметности.
Остварио је више улога у телевизијским драмама, на радију, филму и телевизији, за које је награђен
многобројним наградама и признањима. Члан је Удружења драмских уметника Србије.
На међународном фестивалу „Златни витез“ у Москви 2006. године добио је Златог витеза за глуму у
представи „Златно руно“ Борислава Пекића. Златног витеза је добио и 2012. године за монодраму „Реч је о
свечовеку“.
Добитник је још два Златна витеза, укупно четири и два Сребрна витеза, четири „Зоранова брка“, три
Стеријине награде, „Награде Зоран Радмилоивћ“, „Награде Милош Жутић“ коју додељује Удружење драмских
уметника Србије за сезону 2013-2014, награда Народног позоришта за најбоље индивидуално премијерно
уметничко остварење за сезону 2013-2014, годишња награда Југословенског драмског позоришта за изузетан
допринос високим стандардима пословања те куће, награда града Београда за позоришно стваралаштво за
2013. годину. Крајем јуна 2019, Дугалићу је уручено признање „Витез Србије“.

ИЗВОР: Рефлектор
Дани Мије Алексића - 2019. - Фацебоок
https://www.facebook.com › events › kulturni-centar-gornji-milanovac › d...
"ДАНИ МИЈЕ АЛЕКСИЋА" Горњи Милановац / од 25. септембра до 4. октобра 2019. Општина Горњи
Милановац и Културни центар Горњи Милановац организују, од 25.
Кратка форма 2019 и Дани Мије Алексића - ГМИНФО
gminfo.rs › vesti › kultura › 13488-kratka-forma-2019-i-dani-mije-aleksica
06.08.2019. - Кратка форма 2019 и Дани Мије Алексића фото:гминфо.рс. Међународни фестивал кратког
филма "Кратка форма" један од значајних светских фестивала у ...
Дани Мије Алексића - ГМ Пресс
gmpress.rs › dani-mije-aleksica
07.08.2019. - Манифестација ,,Дани Мије Алексића”, посвећена великану српског ... МијиАлексићу, одржаће се
од 25. септембра до 4. октобра 2019. године у ...
5. Међународни фестивал „Кратка форма“ и „Дани Мије Алексића ...
www.kcgm.org.rs › ...
Међународни фестивал „Кратка форма“ и „Дани Мије Алексића“ од 25. септембра до 4. октобра2019. године.
Општина Горњи Милановац и Културни центар заједнички ...
Посетили сте ову страницу 2.10.19..
Милановац у знаку фестивала “Кратка форма“ и “Дани Мије Алексића“
https://moravainfo.rs › Okrug › Gornji Milanovac
Милановац у знаку фестивала “Кратка форма“ и “Дани Мије Алексића“. 21. септембра 2019. 0. ГОРЊИ
МИЛАНОВАЦ – У Горњем Милановцу у среду почињу ...
Дани Мије Алексића - Озонпресс :: интернет портал
https://www.ozonpress.net › kultura › dani-mije-aleksica
25.09.2019. - Уметничка галерија „Надежда Петровић“ – Чачак је на овогодишњимДанима Мије Алексића, који
се од 25.9.-8.10.2019. одржавају у ...
"Кратка форма" и Дани Мије Алексића по 5. пут у Горњем ...
glaszapadnesrbije.rs › ...
07.08.2019. - светских фестивала у области краткометражне филмске уметности од 25. септембра до 4.
октобра 2019. године, под покровитељством ...
Галерија „Надежда Петровић“ учествује на Данима Мије Алексића
https://www.infopress.rs › kultura › galerija-nadezda-petrovic-ucestvuje-na...
25.09.2019. - Галерија „Надежда Петровић“ учествује на Данима Мије Алексића. 25/09/ ... Дани Мије
Алексића одржава се од 25.09 до 08.10.2019. у Горњем ...
Почињу "Дани Мије Алексића" | Инфо лидер
info-lider.com › Kultura
21.09.2019. - Почињу „Дани Мије Алексића“. Од. Љубица Сокиц ... Лауреат награде “Мија Алексић – бити
глумац” за 2019. Небојша Дугалић глумац Народног ...
УМЕТНИЧКА ГАЛЕРИЈА НА ДАНИМА МИЈЕ АЛЕКСИЋА ...
www.rtvgalaksija.rs › umetnicka-galerija-na-danima-mije-aleksica
УМЕТНИЧКА ГАЛЕРИЈА НА ДАНИМА МИЈЕ АЛЕКСИЋА. Аутор: ТВ Галаксија 32 Датум објављивања:
септембар 26, 2019 Категорија: Друштво, Култура ...
Вечерас почињу Дани Мије Алексића - Наслови.нет
https://naslovi.net › glas-zapadne-srbije › veceras-pocinju-dani-mije-aleksica
25.09.2019. - Горњи Милановац - Општина Горњи Милановац и Културни центар заједнички организују
манифестацију “ Дани Мије Алексића , у част ...
Дани Мије Алексића у Горњем Милановцу - ЈМУ Радио ...
www.rtv.rs › kultura › dani-mije-aleksica-u-gornjem-milanovcu_949410
13.09.2018. - Манифестација Дани Мије Алексића, поводом 95 година од рођења великана српског глумишта,
биће одржана од 26. до 30. септембра у Горњем ...
5. Кратка форма | Дани Мије Алексића, ГМ - Вести.
https://www.vesti.rs › Kultura › 5-Kratka-forma-Dani-Mije-Aleksica-GM-9
19.09.2019. - Међународни фестивал кратког филма КРАТКА ФОРМА и ДАНИ МИЈЕ АЛЕКСИЋА (25.9.4.10.2019.) ДЕЛИРИЈУМ ТРЕМЕНС - филм режија: Горан ...

Вечерас почињу Дани Мије Алексића
Горњи Милановац - Општина Горњи Милановац и Kултурни центар заједнички организују манифестацију “
Дани Мије Алексића , у част великана српског глумишта Милосава Мије Алексића, који је рођен у Горњој
Црнући (Горњи Милановац).

Мија Алексић је славном глумачком каријером задужио завичај да му се на адекватан начин одужи и да кроз
фестивалску манифестацију стално обнавља сећање на њега, а уједно да на будуће генерације пренесе тај
невероватни животни и глумачки дух који га је пратио и који је укорењен у културном наслеђу српског народа.
Модел манифестације је утврђен након вишегодишњих истраживања каријере нашег великог уметника Мије
Алексића приликом реализације изложбе “Мија Алексић – бити глумац” и садржи неколико области
савременог стваралаштва: позоришна уметност, филмска уметност, ликовна и визуелна уметност, музика, али
и области културног наслеђа која се односе на откривање, прикупљање, истраживање, документовање
културног наслеђа.
Kонцепција манифестације остала је иста као и претходне године, што значи да ће Горњи Милановац и ове
године угостити позоришне и филмске уметнике.

Лауреат награде “Мија Алексић – бити глумац” за 2019.годину је Небојша Дугалић, глумац Народног
позоришта у Београду . Дугалић је остварио велики број запажених глумачких остварења у позоришту, на
филму, телевизији и радију за које је добио значајне награде и признања. Успешно се бави и режијом.
У оквиру ове манифестације, у Горњем Милановцу данас почиње и Међународни фестивал кратког филма
„Kратка форма“ један од значајних светских фестивала у области краткометражне филмске уметности ,а под
покровитељством Министарства културе и информисања Републике Србије, по пети пут бити реализован у
Горњем Милановцу.
Афирмиција филмског стваралаштва, ширење филмске културе, едукација младих, потстицање разноликости
филмског израза, интеркултурног дијалога и интеракције између, аутора, публике и учесника пројекта,
ширење активне мреже фестивала, као и развој културног туризма, циљеви су које заступа фестивал „Kратка
форма“, кажу Бобан Стефановић, уредник филмског програма и Драган Арсић, директор Kултурног центра и
истичу да Фестивал промовише уметничке вредности савременог српског и међународног филмског
стваралаштва у области кратког филма, као и наслеђе националне и светске културне баштине на подручју
краткометражне филмске уметности.
За 5. Међународни фестивал кратког филма „Kратка форма“ пријављено је 3.730 филмова које потписују
аутори из 132 земље.
Глас западне Србије

Уметничка галерија на Данима Мије Алексића

Међународни фестивал кратког филма „Кратка форма“ један је од значајнијих светских фестивала у области
краткометражне филмске уметности од 25. септембра до 4. октобра, под покроивитељством министарства
културе и информисања републике србије, по пети пут биће реализован у Горњем Милановцу. у истом
периоду биће реализовани и Дани Мије Алексића.
РТВ Галаксија 032
Почињу „Дани Мије Алексића“
ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ – Општина Горњи Милановац и Културни центар заједнички организују манифестацију
„Дани Мије Алексића“, у част великана српског глумишта Милосава Мије Алексића, који је рођен у Горњој
Црнући.

Мија Алексић је славном глумачком каријером задужио завичај да му се на адекватан начин одужи и да кроз
фестивалску манифестацију стално обнавља сећање на њега, а уједно да на будуће генерације пренесе тај
невероватни животни и глумачки дух који га је пратио и који је укорењен у културном наслеђу српског народа.
Модел манифестације је утврђен након вишегодишњих истраживања каријере нашег великог уметника Мије
Алексића приликом реализације изложбе “Мија Алексић – бити глумац” и садржи неколико области
савременог стваралаштва: позоришна уметност, филмска уметност, ликовна и визуелна уметност, музика, али
и области културног наслеђа која се односе на откривање, прикупљање, истраживање, документовање
културног наслеђа.
Концепција манифестације остала је иста као и претходне године, што значи да ће Горњи Милановац и ове
године угостити позоришне и филмске уметнике.
Лауреат награде “Мија Алексић – бити глумац” за 2019.
Небојша Дугалић глумац Народног позоришта у Београду остварио је велики број запажених глумачких
остварења у позоришту, на филму, телевизији и радију за које је добио значајне награде и признања. Успешно
се бави и режијом.
Небојша Дугалић свој непресушни глумачки таленат доноси разноврсним глумачким изразом тумачећи велики
број различитих улога уз невероватну могућност глумачког преображаја. Беспрекорно тачно и стрпљиво
изграђени ликови Небојше Дугалића приказују нам магију глуме у коју је глумац уградио своју индивидуалност
и богат глумачки таленат проналазећи суштину у свакој својој улози. Поседујући посебну стваралачку
фантазију и моћ, ликови које тумачи су посебна уметничка дела изузетне естетике и суверене стваралачке
креативности.
Иначе, фестивал траје од 25. септембра до 4. октобра 2019. године.

Инфо-лидер
Изложба: „У пролазу…“
Културни центар Горњи Милановац и Уметничка галерија “Надежда Петровић” из Чачка у оквиру
манифестације “Дани Мије Алексића” у среду 25. септембра 2019. године представиће изложбе “У пролазу…”

Поставка у Модерној галерији биће избор ремек дела ликовне уметности из збирки галерије у Чачку, док ће
поставку у холу испред велике сале Културног центра чинити одабрани радови из збирке Савремене
уметности Уметничке галерије “Надежда Петровић”.
Концепцију изложбе потписује Даниел Микић, кустос Уметничке галерије “Надежда Петровић”.
Отварање изложбе у Модерној галерији је у 19 сати, а у холу испред велике сале Културног центра у 19:45
сати.
Модерна галерија Културног центра
У ПРОЛАЗУ… СЛИКЕ И ЊИХОВЕ ТАЈНЕ
Ремек – дела из збирки Уметничке галерије „Надежда Петровић“ – Чачак
У ПРОЛАЗУ…
Седамдесетих година XX века у оквиру ТВ емисије „Фолк парада“ Мија Алексић је узео учешће видео
колумном под називом „У пролазу…“ Била је то кратка форма осврта не текуће економско – политичке токове
без много сатире. Јасно, прецизно, неувредљиво и са мером је Мија износио проблеме који тиште радне
људе оног времена. Вероватно је текстове писао Лола Ђукић а режирао Љубиша Ристић.
У ПРОЛАЗУ… је и Мија Алексић. Рођен у Горњој Црнући, основну школу завршио у Враћевшници а воловском
запрегом отишао у Крагујевац у средњу школу. Касније се за стално преселио у Београд да би као исткнути
глумац отишао у легенду. Горњи Милановца – стално поред и никако до њега.
У ПРОЛАЗУ… је и Уметничка галерија “Надежда Петровић”. Изложбе по Србији су морале поред Милановца
а и сад је исто. Незаобилазан град који често заобилазимо. Ево прилике да то, на највишем нивоу,
исправимо.
Концепт:
Изложба под називом СЛИКЕ И ЊИХОВЕ ТАЈНЕ је избор ремек – дела ликовне уметности из збирки УГНП
која пружа увид у стваралаштво почетка и друге половине XX века.
Свака слика крије неку тајну! Од тога како, зашто, где и када је слика настала, ко је портретисани, зашто баш
тај мотив, зашто тај амбијент, зашто те боје, зашто такво осветљење, зашто такве сенке, због чега геометрија,
зашто нема фигура, до жеље да сазнамо где се налази насликани ентеријер и који је то град на слици??!
Зашто је уметник слику назвао баш тако? А питамо се и ко је уметник, где живи, где се школовао, ко је утицао
на њега, како изгледају његове друге слике? Иза непосредно доступне визуелне представе на платну крије се
мноштво чињеница и детаља о којима можда мало знамо или не знамо ништа. Често се иза наизглед обичне
представе крију врло интригантне и мистериозне ствари. Одговори се понекад наслућују, понекад не. Неке од
тајни је могуће расветлити, а неке ће заувек остати ТАЈНА.
Изложба као и публикација презентује експонате Уметничке галерије “Надежда Петровић“ са циљем
истицања изузетне важности галеријских збирки акцентујући домен уважавања сопственог културног
идентитета. Намењена ширем спектру галеријских посетилаца и љубитеља уметности, посебно је упућена
млађој популацији која се, кроз едукативни моменат у форми лако читљивог штива на две стране џепног
формата, упознаје са уметничким делима двадесетог века. Поред основних података о слици, кратке
биографије аутора, ту је занимљива прича о конкретној слици – када и како је настала, који су узори, стил,
правац, утицаји, приступ… и репродукција наведеног дела. Приступачна материја, уз употребу стручних
назива, може помоћи у основној едукацији на неколико равни заштите културног наслеђа као на пример:
упознавање са ликовним уметницима, њиховим опусом, правцима, стиловима и сликарским фазама
најразличитијих аутора; препозна-вање сликарских мотива; упознавање са начином реализације слике.
Дела презентована у овој публикацији припадају различитим галеријским збиркама, различитим стилским
правцима и уметничким поетикама. Гледано кроз призму дешавања на пољу ликовних уметности ових
простора, од почетка до осамдесетих година прошлог века, дају уопштен увид у галеријску колекцију, али су
врло важна и као репрезент својих аутора и као репрезент уметничких праваца. Њихова уметничка вредност

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 42 програма које су организовали: образовне институције, установе у области културе,
удружења грађана, невладине организације и предузећа. Ове програме видело је 5.810 посетилаца.
Заступљеност у медијима:
Програми које је Културни центар организовао - медијски су пропраћени.
О активностима Установе извештавали су: национални дневни листови (Политика, Вечерње новости,
Информер....), националне РТВ станице (РТС, ПИНК, РТВ...) недељници: „Таковске новине““, електронски
медији: ТВ „Телемарк“, и ТВ „Галаксија“, ТВ „Лав“, ТВ „Мелос“ као и портали: „Глас западне Србије“,
„Преслидер“, „ГМ инфо“, Мораваинфо, „Бистро“, „ИНФО 24, ГМПрес и други. Програмске активности редовно
су објављиване и на сајту Културног центра и ФБ страници Установе.
Табеларни приказ заступљености у медијима октобар - децембар 2019
Заступљеност у медијима

Октобар

Новембар

Децембар

УКУПНО

Локални недељници („Таковске новине“)

21

14

21

56

Локалне радио и ТВ станице (ТВ Телемарк)

21

14

21

56

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

21

14

21

56

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

/

/

1

1

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

/

/

1

1

Агенције БЕТА, ТАНЈУГ

/

/

/

/

Стручни часописи (Арт магазин, филмски...)

/

/

/

/

Преслидер Мораваинфо, Регионалне вести

21

14

21

56

Веб страница КЦ

21

14

21

56

Фејсбук

35

21

33

89

Октобар 2019. године
У октобру 2019. године КЦГМ је реализовао 40 програм (60 са репризним пројекцијама филмова). Програме је
видело 10.477 посетилаца.
Реализованo je: четири представе (пет извођења - Позориште младих “PLAY SHAKESPEARE” - Испитна
представа студената глуме, Класа: Драгана Варагић, проф.АКАДЕМИЈA УМЕТНОСТИ БЕОГРАД – 400 ;
ТЕАТАР ЗА ДЕЦУ "Несрећна Кафина“ - 400 ; Представа „Зашто и како убити мужа“, режија Раде Вукотић 400; Представа за децу „Јан Бибијан“, режија Бисера Колевска, продукција позориште за децу – Крагујевац –
800 (две представе)), шест изложби (Ретроспективна изложба слика „Драгољуба Станковића Чивија“ - 250 ;
„Првих 20 година“ изложба слика, портрета и карикатура Богољуба Јанаћковића – 200 (Рудник) ; „Шта је
уметност – шта није уметност“ изложба Суна Мандића – 1.000 ; „Мапе интимног“, изложба слика Јесенке
Јаснигер Радовановић – 250 ; „Дечје новине, гигант југословенског издаваштва“, изложба Музеја рудничко
таковског краја – 500 ;„Џубокс – Заборављено време“ - изложба Музеја рудничко таковског краја – 500), два
концерта (“Песмом да вам кажем”, концерт Милоша Радовића и новосадских тамбураша – 400 ; „Срца у
хармонији“, концерт хора „Исон“ из Новог Сада – 50), четири књижевне вечери (Промоција књиге „Ја сам на
страни Срба“, Драгослава Копривица – 50 ; Предавање „О помирљивости и непомирљивости религија света“,
проф. др Драго Танасковић – 150 (Враћевшница); Промоција књиге „Крст на крижу“, аутора Ратка Дмитровића
– 50 ;Кабаре „Понешто поштено - 20). Приказано је 12 филмова (31 пројекција) и то: “Делиријум тременс”,
(1 пројекција; 40), “Љубав и мода”, (1;396), Представљање кратких филмова које су направили студенти током
фестивала (1;20), „Војна академија 5“ (10;958), „Заробљено време“ - (1;63), „Уклето“ (1;17), „Јети - Снежни
човек“ (2;156), „Рамбо - до последње капи крви“ (2;75), „Џокер“ (3;591), „Овчица Шоне: Фармагедон“ (2;87),
„Грдана - Господарица зла“ (3;236) и „Екипа“ (4;225). Укупано 2847 посетилаца.
Реализовано је 12 осталих програма и то : две конференције: “Развој публике – искуства и нови приступи
развоја биоскопске публике”, (Филмски центар Србије и КЦГМ - 50), Радионица / предавање „Обрасаци
документарног филма” (проф. Дејан Петровић, Академија уметности, Београд) – 50, Представљање драмског
дела „Госпођина мајка је умрла“ (Ж. Фејдо) – 30, Радионице/предавања: „Производња у уметности и
медијима” (проф. Горан Ђорђевић, Академија уметности, Београд) – 50, „Анимација“ (проф. Радостина
Нејкова, Бугарска, Марија Лендова, Русија, Марија Вулић, Србија) – 50, и „Кратак филм“ (проф. Нарциса
Даријевић Марковић, Емилија Филиповић) – 50, Разговор са Петром Пецом Поповићем, новинаром,
публицистом и рок критичарем и Миланом Никодијевићем, аутором филма „Заробљено време“ - 50,
Гостовање глумаца филма „Војна академија 5“ - 500, Гостовање глумаца филма „Екипа“ - 300, „Дај педалу“,
програм општине Г. Милановац, ПУ „Сунце“ и КЦГМ – 1000 и Програм за децу „Моја омиљена играчка“ - 30.

Табеларни приказ реализованих програма и броја посетилаца
ПРОГРАМИ
Октобар 2019. године
Представе / извођење
Изложбе
Концерти
Филмови (филмске вечери Кратка форма) / пројекције
Манифестације

Наступи/поставке

Посета

4 (5)

2000

6

2700

2

450

12 (31)

2847

/

/

Књижевне вечери и трибине

4

270

Разно

12

2210

40 (60)

10477

Наступи/поставке

Посета

13

1360

УКУПНО
ОСТАЛО - УСЛУГЕ
Разно услуге

Програми су реализовани у Горњем Милановцу (Модерна галерија, Хол испред Велике сале КЦГМ, Свечана
сала Општине Горњи Милановац и Велика сала КЦГМ, Гимназији“Таковски устанак“)), Руднику и
Враћевшници.
Пружањем стручне и техничке помоћи, Културни центар је учествовао и у реализацији 13 програма
које су организовали: основне школе са подручја општине Горњи Милановац (Радионица за посебно
талентовану децу – 100), КД „Запис“ (Промоција књиге „Записов год“ - 100, Трибина о српском језику – 50,
Дочек песника – 50,) Црвени крст (Донаторски ручак – 100, Акција добровољног давања крви (2х50),
библиотека „Браћа Настасијевић“ (Великани завичајног песништва – Добрица Ерић – 80 , Драме Момчила
Настасијевића - – 50 и Концерт квартет „Поко Рубато“ - 100 ), општина Горњи Милановац (Лазар Николић,
председник СОГМ – 50). пружањем стручне и техничке помоћи реализовани су и програми „Деца – деци са
посебним потребама“ – 500, и „Упознавање деце са програмом заштите – 80“. Ове програме је видело 1360
посетилаца.
Програми које је Културни центар организовао - медијски су пропраћени. О активностима Установе
извештавали су регионални дневни листови, регионалне и локалне РТВ станице и локални недељници. О
програмима КЦГМ извештавали су и бројни портали. Програмске активности редовно су објављиване и на
сајту Културног центра и ФБ страници Установе.
Табеларни приказ заступљености у медијима
Заступљеност у медијима

Октобар 2019. година

Локални недељници („Таковске новине“, Чачански глас)

21

Локалне радио и ТВ станице (ТВ Телемарк)

21

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

21

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, ГМ Прес, Показивач, Мораваинфо, Преслидер ИНФО 24...)

21

Веб страница КЦ

21

Фејсбук

35

Новембар 2019. године
У новембру 2019. године КЦГМ је реализовао 32 програма (49 са репризним пројекцијама филмова).
Програме је видело 7.470 посетилаца.
Реализованo je: три представе („Прах“ (Народно позориште, Београд) – 400, балетска представа „Магбет“
(Битеф театра) – 300 и „Звонар Богородичине цркве“ (Крушевачко позориште) - 400), две изложбе
(Минијатурни бијенале 8 – 2.000 и Изложба ученика Уметничке школе у Чачку – 1.000), четири концерта
(МПО „Таковски ехо“ - 200, концерт ученика Гимназије гостима из Италије - 100, хуманитарни концерт „Џенги
и пријатељи“ за одлазак на море деце са посебним потребама – 400, концерт КУД „Шумадија“ и КУД „Сент
Андреја“ - 400), четири књижевне вечери (Промоција књиге „Мушка суза“ (Небојша Ковач) – 30, „Човечице“
(Љиљана Браловић, Прањани) – 100, „Ватра непознатог порекла“ (Владимир Војводић) – 50, трибина
„Русофобија код Срба“(проф. Др Дејан Мировић) – 100) и једна манифестација („Рудничка верела 2019“ у
оквиру кога је организован и 4. Фестивал кратког афоризма (КК „Момчило Настасијевић“) - 100). Приказано је

17 филмова (34 пројекција) и то: „Фиксизи, мајсторчићи“ (2;23), „Близанац“ (1 пројекција ; 19 посетилаца),
„Бол и слава“ (2;104), „Породица Адамс (3;163), „Терминатор, мрачна судбина“ (2;81), „Случај Колини“ (2;21),
„Јети, снежни човек (1;114), „Дневник Диане Будисављевић“ (3;121), „Случај Макавејев или процес у
биоскопској сали“ (1;29), „Др Слип“ (2;55), „Реална прича“ (4;170), „Залеђено краљевство“ (2;707), „Човек који
је купио месец“ (2;30), „Џуди“ (1;33), „Избачени“ (1;1), Пројекција изабраних филмова за децу - „КРАТКА
ФОРМА“ (1;99) и Пројекција изабраних филмова за омладину „КРАТКА ФОРМА“ (1;104) . Укупано 1.847
посета.
Током новембра обављена је и селекција радова приспелих за 15. Међународни бијенале уметности
минијатуре. Од 900 уметничких остварења послатих за Бијенале, а које потписује око 550 аутора из Србије и
25 земаља света. Селекциона комисија: Божидар Плазинић, председник, Сања Филиповић и Ђорђе
Станојевић, 16. и 17. новембра обавила је селекцију радова.
На Бијеналу ће бити представљени радови из свих области ликовног и примењеног стваралаштва .Највећи
број пристиглих радова је у области сликарства. Следе вајарски радови, а потом цртежи и графике.
Табеларни приказ реализованих програма и броја посетилаца
ПРОГРАМИ
Новембар 2019. године

Наступи/поставке

Посета

Представе / извођење

3

1100

Изложбе

2

3000

Концерти

4

1100

Филмови (филмске вечери Кратка форма) / пројекције

17 (34)

1874

Манифестације

1

100

Књижевне вечери и трибине

4

280

Разно
УКУПНО
ОСТАЛО - УСЛУГЕ
Разно услуге

1

16

32 (49)

7470

Наступи/поставке

Посета

15

2150

Програми су реализовани у Г. Милановцу (Модерна галерија, Хол испред Велике сале, Свечана сала
Општине Г. Милановац и Велика сала КЦГМ, Гимназији“Таковски устанак“), Руднику и Прањанима.
Пружањем стручне и техничке помоћи, Културни центар је учествовао и у реализацији 15 програма. То
су: Представа „Једночинке“, Рудник (Милановачко позориште) – 150, обележавање 200 година цркве на
Савинцу – 200, промоција зборника „Слово Ћирилово 2019“ 100 (Библиотека „Браћа Настасијевић“), “Мати
Ана Аџић (1900-1975) духовно чедо Св. Владике Николаја Велимировића“ (Музеј рудничко – таковског краја и
сестринство манастира „Враћевшница“) - 100, акција добровољног давања крви – (ОО Црвеног крста) - 2 *50,
Дан примирја у Првом светском рату – полагање венаца (општина Горњи Милановац) – 50, акција мерења
шећера у крви (Друштво дијабетичара Г. Милановац) – 50, Дан борбе против дијабетеса (Друштво
дијабетичара Г. Милановац) – 50, кастинг модне агенције „Селект“ - 400, додела диплома – „Малац генијалац“
(општина Г. Милановац) – 400, састанак челника Мравичког округа(општина Г. Милановац) – 30, састанак
представника Министарствс екологије (општина Г. Милановац) - 20, састанак акционара компаније „Таково“ 400 и вече Македонаца – 100. Ове програме је видело 2.150 посетилаца.
Програми које је Културни центар организовао - медијски су пропраћени. О активностима Установе
извештавали су регионални дневни листови, регионалне и локалне РТВ станице и локални недељници. О
програмима КЦГМ извештавали су и бројни портали. Програмске активности редовно су објављиване и на
Табеларни приказ заступљености у медијима
сајту Културног центра и ФБ страници Установе.
Заступљеност у медијима

Новембар 2019. година

Локални недељници („Таковске новине“, Чачански глас)

14

Локалне радио и ТВ станице (ТВ Телемарк)

14

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

14

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, ГМ Прес, Показивач, Мораваинфо, Преслидер ИНФО 24, ГМпрес...)

14

Веб страница КЦ

14

Фејсбук

21

Децембар 2019. године
У децембру 2019. године КЦГМ је реализовао 55 програма (98 са репризним пројекцијама филмова
представа). Програме је видело 17.739 посетилаца.
Реализованo je: три представе (7 извођења) („Песник за песнике“ - за Петрово боље сутра (НАСТеатар) –
(три извођења - 500) ; „Каучинг“ - 400 Душанка Гилд Стојановић ; Музеј плеса – интерактивна представа и
инсталација за децу од 3 – 7 година инспирисана плесом (три извођења – 300) и Новогодишња представа са
Деда Мразом (четири извођења)), седам изложби („Вуксан“ на Руднику – изложба друштва ликовних
стваралаца из Смедеревске Паланке – 100 ; Три деценије Бијенала – 300 ; “Солунске армије” - 500 ,“Војвода
Луне – један човек, једно време, један град” - 500 и “Ех Либрис – Први светски рат” - 500 (изложбе које је
Савез борачких организација “Сабор”, под покровитељством Министарства за рад, запошљавање, борачка и
социјална питања Републике Србије реализовао у партнерству са: Министарством одбране Републике
Србије, Центром за пословне вештине, Удружењем бораца ратова 1990 – 1999. године “Горски вукови” –
Врњачка Бања, Удружењем бораца “Сабор” Горњи Милановац, Музејем рудничко-таковског краја, ОШ “Свети
Сава”, “Пчелицом”, Културним центром, Сликарском радионицом “Звезда – Хелиос” и ликовном радионицом
Иване Стевовић) ; Продајна изложба за Стефана Марковића – 200 ; Изложба сликарске радионице „Хелиос
Србија“ - 1000), два концерта (Фолклорне игре Палестине – 400 ; Концерт катедре за харфу ФМУ Београд
(Загорка Медић и Јана Чубриловић, студенти Катедре за харфу, класа др ум. Милена Станишић) - 50), четири
књижевне вечери („Сукоб митова – сачувати од заборава“, аутора Небојше Савића – 200 (Књига је настала
на иницијативу удружења бораца „Сабор“ из Горњег Милановца.) ; Зборник КД „ЗАПИС“ - „19 год“ - 100 ;
Промоција књиге „Алегорија живота“, аутора Ненада Стојића – 80 ; Понешто – поштено“, Зоран Симовић – 50)
и једна манифестација (Новогодишњи концерт – Мира Шкорић у пратњи оркестра народне музике и
виолиниста Саша Петровић – 1.500). Приказано је 31 филм (67 пројекција) и то: "Залеђено краљевство 2"
(6;304), "Ле Ман 66: славна 24 сата" (2;81), Дечји филмски матине (1;58), "Рашири крила" (2;4), "Џекси" (1;10),
"Четири руже" (2;204),"Грдана - Господарица зла" (1;105), "Тајни агент Мјау" (3;414), "Вилијева планета"
(3;234), "Двоструки животи" (2;10), "Дневник Диане Будисављевић" (3;67), "Бол и слава" (1;17), "Џуди" (1;11),
"У рату" (1;1), "Прослог Бозица" (1;35), "Чувена инвазија медведа на Сицилију" (4;59),"Одбројавање" (1;16),
"Дуго путовање у рат" (1;248), "Плејмобил"(3;70), "Ајвар" (3;166), "Хладни рат" (2;12), "Џуманџи: следећи ниво"
(2;288), "Јаово путовање" (2;14), "Јули" (2;16), "Бела врана" (2;20), "Стар ворс: успон Скајвокера" (4;195),
"Необични" (2;38), "Аилово путовање" (2;13), "Издајник" (1;9), "Прерушени шпијуни" (4;61), "Патролне шапе"
(2;102), "Паразит" (1;18), "Професори дилери" (2;29),"Слуга" (2;200). Укупано 3.129 посетилаца.
Током децембра обављено је и жирирање радова приспелих за 15. Међународни бијенале уметности
минијатуре. Жири је био у саставу: Моника Милер, председник (Немачка), Софија Јечина (Русија), члан и
Божидар Плазинић (Србија), члан. На изложби ће бити представљено 689 радова 424 аутора из 27 земаља
(Немачка, Бугарска, Украјина,Словенија, Пољска, Француска, БиХ, Велика Британија, Израел, Хрватска,
Финска, Грчка, ЈАР, Канада, Црна Гора, Белорусија, Јужна Кореја, Аустралија, Северна Македонија, Аустрија,
Румунија, Аргентина, Естонија, Јапан, Чиле, Русија и Србија).
На Бијеналу ће бити представљени радови из свих области ликовног и примењеног стваралаштва.Највећи
број пристиглих радова је у области сликарства. Следе вајарски радови, а потом цртежи и графике. Списак
излагача налази се на сајту: http:// www.kcgm.org.rs (Програмске активности - Бијенале минијатуре).
Имена награђених биће саопштена на конференцији за новинаре која ће претходити, свечаном отварању
Бијенала (април 2020 године).
Табеларни приказ реализованих програма и броја посетилаца
ПРОГРАМИ
Децембар2019. године

Наступи/поставке

Посета

4 (11)

1200

Изложбе

7

3100

Концерти

2

450

31 (67)

3129

Манифестације

1

1500

Књижевне вечери и трибине

4

430

Разно

6

4930

Представе / извођење

Филмови (филмске вечери Кратка форма) / пројекције

УКУПНО
ОСТАЛО - УСЛУГЕ
Разно услуге

55 (98)

14739

Наступи/поставке

Посета

16

2300

Програми су реализовани у Горњем Милановцу (Модерна галерија, Хол испред Велике сале КЦГМ, Свечана
сала Општине Горњи Милановац и Велика сала КЦГМ, Гимназија“Таковски устанак“, Лидл-у, хали „Бреза“) и
на Руднику.

Пружањем стручне и техничке помоћи, Културни центар је учествовао и у реализацији 14 програма. То
су: „Рудник и флотација – Рудник“ - 50, Отварање „Лидл-а“ - 300, ДДК – 2 *50 (Црвени крст), Подела пакета
(коло српских сестара) – 200, НИВЕУС ТИМ – 100, Коктел новинари (општина Горњи Милановац) – 50, Коктел
за привреднике (општина Горњи Милановац) – 300, Годишња скупштина „Запис“ - 100, Годишња скупштина
„Руднички видици“ - 50, Подела пакетића „Тетрапак“ - 200, Предавање - Лекарска комора – 100, Концерт Саше
Смрекића и наступ фолклора – 700, Акција мерења шећера у крви (Друштво дијабетичара Г. Милановац) – 50.
Ове програме је видело 2.300 посетилаца.
Програми које је Културни центар организовао - медијски су пропраћени. О активностима Установе
извештавали су регионални дневни листови, регионалне и локалне РТВ станице и локални недељници. О
програмима КЦГМ извештавали су и бројни портали. Програмске активности редовно су објављиване и на
сајту Културног центра и ФБ страници Установе.
Табеларни приказ заступљености у медијима
Заступљеност у медијима

Децембар 2019. година

Локални недељници („Таковске новине“, Чачански глас)

21

Локалне радио и ТВ станице (ТВ Телемарк)

21

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

21

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

1

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

1

Агенције БЕТА, ТАНЈУГ

/

Стручни часописи (Арт магазин, филмски...)

/

Портали (ГМ инфо, ГМ Прес, Показивач, Мораваинфо, Преслидер ИНФО 24, ГМпрес...)

21

Веб страница КЦ

21

Фејсбук

33

