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Јубиларни 15. Међународни бијенале уметности минијатуре - највећа и најобухватнија изложба малог
формата светској јавности је представљен 6 јуна 2020. године на Платоу испред Модерне галерије Културног
центра у Горњем Милановцу.
За разлику од свих претходних манифестација, због пандемије вируса корона, отварање Бијенала је било
скромније, а посетиоци изложбе морали су се придржавати превентивних мера које прописује Министарство
здравља Републике Србије.
„Одржавајући квалитет и кредибилитет манифестације, организатор изложбе Културни центар овога пута је
представио 689 радова које потписује 423 аутора из 27 земаља света. Реч је о уметницима из: Немачке,
Бугарске, Украјине, Словеније, Пољске, Француске, Босне и Херцеговине, Велике Британије, Израела,
Хрватске, Финске, Грчке, Јужноафричке Републике, Канаде, Црне Горе, Белорусије, Јужне Кореје, Аустралије,
Северне Македоније, Аустрије, Румуније, Аргентине, Естоније, Јапане, Чилеа, Русије и Србије.
Селекциона комисија радила је у саставу: Божидар Плазинић, председник, Сања Филиповић, и Ђорђе
Станојевић. За изложбу су одабрани само оригинални радови, настале у последње две године, оцењени као
дела високог уметничког и професионалног домета.
На позив организатора, у оквиру велике поставке били су изложени и одабрани радови 12 уметника –
учесника Бијенала минијатуре из града Русеа (Бугарска). Селекцију је направила Елена Великова. „Пратећи
изложбени програм: Стваралаштво Марка Вукше, добитника Гран - прија на 14. Бијеналу и Сликарски опус и
минијатуре Радислава Ратка Вучинића, јединог учесника свих досадашњих Бијенала, је представљен у
Галерији хола испред Велике сале Културног центра.
Жирија 15. Међународног бијенала уметности минијатуре радио је у саставу: Моника Милер, председник
(Немачка), Софија Јечина (Русија), и Божидар Плазинић (Србија)
Гран При је додељен Зорану Богдановићу из Аустралије за скулптуре Daily samples/Sunset, Daily
samples/Sunny Day"Еманципована форма, Освајање простора".
Награде:
Прва награда за сликарство - Николај Бузов, Бугарска / Хексафлексагон VI, Хексафлексагон VII
Прва награда за графику - Јоана Пападимитрију, Уједињено Краљевство / Поглед, Исцељење
Прва награда за скулптуру - Драгана Којић, Србија / Издизање 1, Издизање 2
Прва награда за цртеж - Бранко Раковић, Србија / Чиста душа / Анима, Природа / Nature
Прва награда за примењену уметност - Растко Ћирић, Србија / Light for life
Прва награда за фотографију - Танасис Раптис, Грчка / Акт 1, Акт 2
Прва награда за интермедију - Милица Јанковић, Црна Гора / Promissed land, Presence in white
Награде Бијенала су: Гран при (1.500 евра) и седам равноправних награда у рангу прве награде (по 500 евра)
у свакој изложбеној категорији. Награђени радови улазе у Збирку Бијенала (новчана награда подразумева
откуп рада).
Похвале:
Сликарство: Ирена Кузмановић, Србија / Не плачи над проливеним млеком, Иде брзи воз
Графика: Јелена Средановић, Србија /From Above, Облаци
Скулптура: Младен Маринков, Србија / Бакар 1, Бакар 2
Цртеж: Сандра Никач, Србија / Фрагменти
Примењена уметност :Сања Девић, Србија / The Raven, Sometimes I don’t vomit when I see you
Фотографија: Дубравка Лазић, Србија / ЛП 01, ЛП 02
Интермедија: Слободанка Милошевић, Србија / Бродови
По већ утврђеној концепцији изложбу је пратио каталог манифестације. Издање је двојезичано, укоричено је
тврдим повезом и у димензијама је изложених експоната - 10x10 cm.
Савиначка ликовна манифестација покренута 1994. године поводом стогодишњице смрти Мине
Вукомановић Караџић, познате српске сликарке, од 8. - 12. јула 2020. године, по 27. пут је реализована на
Савинцу. Због епидемиолошке ситуације изазване корона вирусом, манифестација је била нешто скромнија
и са мањим бројем уметника. И ако је било најављено да ће уметничке радове на Савинцу, заједно са:
Лидијом и Звонком Тилић (Нови Сад), Весном Петровић (Чачак) и Илијом Драшовићем (Горњи Милановац)
стварати и : Ненад Ристовић (Крагујевац), Снежана Величковић (Чачак) и Весна Тешић (Горњи Милановац),
због њихове спречености, раду Колоније прикључили су се Јована Јанковић и Ивана Маринковић уметнице из
Горњег Милановаца.
Основна идеја Колоније је неговање успомена на Вукову ћерку, једну од првих жена сликара у српском
сликарству и афирмација рудничко – таковског краја, средине богате прошлости и значајне културно
уметничке традиције.
За непуне три деценије постојања манифестације, око 250 уметника из Србије, Црне Горе, Републике Српске
и иностранства, узело је учешће у раду. Остварено је више од 400 уметничких дела која чине Збирку и Фонд
ликовне манифестације.На основу предвиђеног плана рада уметници су боравили на Савинцу у периоду од
8. - 12. јула, остварен је комплетан програм рада са свим планираним обиласцима и излетима.

Радови настали у Колонији јавности ће бити представљени на Петровдан 2021 године, а потом ће радови
бити разврстани у Збирку и Фонд колоније.
Колонија је затворена у недељу, 12. јула 2020. године, када је у Галерији испред велике сале Културног
центра широј јавности предтављена изложба прошлогодишњег сазива ликовне колоније “Мина Вукомановић
Караџић”.
Поставку је чинило 29 радова које потписују 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).
Током јула Културни центар Горњи Милановац је био запажен и на међународном плану.
Наиме, Установа за културу, уметност и ваншколско образовање из Горњег Милановца постала је члан
„Europa Cinemas“ - мреже европских биоскопских приказивача
После вишегодишњих анализа биоскопског репертоара, просечне посете и садржаја програма за децу и
младе, као и других испитивања које су спровели Европска комисија (Програм Креативна Европа / МЕДИА) и
ЦНЦ (Француска), Културни центар Горњи Милановац постао је члан мреже европских биоскопских
приказивача „Europa Cinemas“.
Чланство у мрежи омогућује Културном центру оперативну и финансијску подршку из фондова Европске
Уније на уређењу биоскопског репертоара и реализацији пројеката који се односе развој младе биоскопске
публике. Пројекти се односе на реализацију филмских радионица, дебата, конференција фестивала и
захтевнијих аудио-визуелних програма.
Мрежа тренутно броји више од 1.230 биоскопских приказивача са око 3.120 екрана у 43 земље (751 град).
Ови биоскопи, осим у земљама Европске уније налазе се и у земљама источне Европе, Балкана, Русије и
Турске, а од недавно и у земљама ван граница Старог континента.
Снага мреже европских приказивача почива на финансијској подршци приказивача у замену за њихово
дугорочно улагање у биоскопе. Чланови мреже задржавају независност у оквиру програмске политике
конципиране у добром делу на афирмацији европског филма.
У оквиру програма МЕДИА, подршка се крецrе од максимално 15.500 евра годишње за биоскоп са једним
екраном до 50.500 евра за биоскоп са 15 или више екрана. Подршку за програмирање чини 80 одсто подршке
биоскопа, а 20 одсто резервисано је за активности младе публике.
Бонус различитости такође подстиче чланове мреже да повецrају број пројекција других националних
кинематографија на свом репертоару. Други бонус награђује кинематографије за њихов труд у програмирању
филмова “Еуропа Цинемас Лабел филм”.
Због свега овога годишњи број посетилаца биоскопских дворана којима управљају чланови мреже је око 82
милиона. Процена је да је скоро 60 одсто свих посетилаца евидентирано у биоскопима мреже, ван матичне
државе.
Захваљујући повезаности биоскопских приказивача, мрежа је данас место окупљања европских и светских
филмофила и место размене идеја и иновација приказивача на свим пољима.
„Europa Cinemas“ у бројкама
1232 Биоскопа, 3123 платна (екрана), 751 град, 43 државе.
Културни центар Горњи Милановац од 30. јула до 2. авгиста 2020. године, у храму „Светог Ђорђа“ у
манастиру „Враћевшница“, некадашњем конаку кнеза Милоша Обреновића, помогао је реализацију 2.
Сликарског сабора. Основна идеја сабора је да се у том крају поново оживи сликарски живот, а да сам
манастир постане место не само духовног окупљања већ и место сабора ликовних уметника.
Последњег дана јула откривен је споменик виолине у Прањанима.
САБОР ВИОЛИНИСТА СРБИЈЕ
Иако је корона вирус отказао највећу смотру виолине у Србији, Саборске заставе су 22. августа подигнуте у
Прањанима. Једна од запаженијих манифестација народног стваралаштва, покренута прошле године у славу
и част виолине – краљице инструмената, ове године је, одлуком Саборског одбора организована симболично
- без такмичарског дела.
Због актуелне ситуације са корона вирусом, Сабор је био и без публике.
Свечаност је организована у централном делу варошице где је откривен споменик виолинисти. Склуптура је
дело Бојана Грујића, академског вајара. Висока је око два и по метра и израђена је у дрвету.
БИЗАНТФЕСТ
Продукција “Терирем” из Београда, посвећена производњи уметничких документарних и арт хаус играних
филмова у сарадњи са “Трансфигуре медиа” и Фондацијом “Корас” и техничку помоћ Културног центра Горњи
Милановац, 28. и 29. августа 2020. године у Враћевшници у Задужбини Светислава Жиловића приказала је
“Исцељење”, филм Ивана Јовића и БИЗАНТФЕСТ – селекцију филмова јединственог светског веб фестивала
краткометражног православног филма.

6. МЕЂУНАРОДНИ ФЕСТИВАЛ КРАТКОГ ФИЛМА “КРАТКА ФОРМА 2020”
Међународни фестивал кратког филма „Кратка форма“ један од значајних светских фестивала у области
краткометражне филмске уметности по шести пут је реализован у Горњем Милановцу. Отварање
манифестације је било у среду, 23. септембра 2020. године.
Фестивал је био такмичарског карактера и до 27 септембра, у четири категорије (микро филм – до једног
минута; мини филм – 1-3 минута; кратки филм – 3 – 15 минута и филмско стваралаштво деце и омладине)
представљено је око 90 филмова које потписују аутори из 27 земаља.
Реч је о филмовима оцењеним као дела високог уметничког и професионалног домета, а који су снимљени
током 2019/20. године.
Награђени филмови 6. Међународног фестивала кратког филма КРАТКА ФОРМА
Проглашењем најбољих филмских остварења представљених на Краткој форми, жавршен је 6. Међународни
фестивал кратког филма у Горњем Милановцу.
Жири 6. Међународног фестивала кратког филма “КРАТКА ФОРМА” за такмичарске категорије микро, мини и
кратки филм у саставу: проф. др Ивана Кроња, (Србија), Војин Васовић филмски и позоришни редитељ
(Србија) и Данило Илић, редитељ (Хрватска) после одгледаних филмова једногласно је донео следеће
одлуке о наградама:
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ЖИРИЈА:
1. ГРАНД ПРИX:
Гран При фестивала КРАТКА ФОРМА припао је анимираном филму српске продукције ТРКИЈА, ауторке
Марије Вулић из Србије.
ТРКИЈА на иновативан и уметнички страствен начин дочарава народну бајку о девојци-вили, спајајући
модерне технике анимације са заносном ликовном лепотом домаће народне радиности и фолклора.
2. НАЈБОЉИ МИКРО ФИЛМ:
Награда за најбољи микро филм припала је документарном поетском есеју Криза/ЦРИСИС аутора Ћезаре
Маљонија из Шпаније.
3. НАЈБОЉИ МИНИ ФИЛМ:
Награда за најбољи мини филм припала је филму НАКОН СИГНАЛА/АФТЕР ТХЕ БЕЕП аутора Флоријана
Бисона из САД.
Ова изванредно режирана кратка драма нуди могућност опоравка породице и љубави.
4. НАЈБОЉИ КРАТКИ ФИЛМ:
Награда за најбољи кратки филм припала је кратком играном филму МАТЕОВА МАЈКА/МАТХЕО’С МОТХЕР
аутора Аитора Арегија и Хозе Мари Гоенага из Шпаније.
МАТЕОВА МАЈКА је породична драма смештена у Дому за старе, која покреће актуелне теме усамљености и
међусобне удаљености и разрешава се блискошћу и праштањем.
5. НАЈБОЉИ АНИМИРАНИ ФИЛМ:
028 – група аутора из Француске
028 је шарматна и духовита 3Д анимација једне луде трамвајске вожње Лисабоном. Аутори врло прецизно
владају анимацијом од сценарија, преко карактеризације ликова до завршне колоризације.
6. НАЈБОЉИ ЕВРОПСКИ ФИЛМ:
ШИБИЦЕ/МАТЦХЕС аутора Гезе М. Тота из Мађарске – оригинална, иновативна анимација и увид у тајне
дечијег размишљања о себи и одраслима.
7. НАЈБОЉИ СРПСКИ ФИЛМ:
Награда за најбољи српски филм припала је филму МАЛИШАН аутора Данила Бећковића.
Малишан је продукционо и естетички супериорно заокружена драмска целина, урађена у интригантном жанру
етно-хорор трилера.
ПОСЕБНО ПРИЗНАЊЕ:
Због квалитета селекције, Жири је одлучио да додели три специјална признања за висок уметнички квалитет
наведених филмова у оквиру кратке форме:
ОНИ/ТХЕМ, аутора Робина Лохмана из Немачке,
ОНИ јесте одлучна футуристичка анимација против ауторитаризма. У време када су поделе међу људима све
веће и не назире им се крај, ова прича нас подсећа на то да смо, испод наметнутих маски и боја, заправо сви
једнаки.
ОДРАСТИ У МАЛО ДРВО ауторке Наоми Рибид из Хрватске. У овом филму
поетски меланхолично дочарана је важна тема о потреби људи да краду од природе, све док не остане ништа
осим пустиње: уколико се не припази, ово може постати судбина сваког туристичког места.

СТАРАЦ И КУТИЈА, аутора Мирослава Јелића из Србије. Ликовно беспрекорна,прецизна и топла анимирана
прича о три генерације једне породице у истој кући:
деди, сину и унуку, баки, мајци и снаји. Успомене из дедине кутије постају играчке које преносе љубав, док
деда и унук на крају филма поново лете са
папирнатим шареним змајем. СТАРАЦ И КУТИЈА тако изнова отвара перспективу
радости, љубави и игре.
Први пут ове године, захваљујући Филмском центру Србије уз признања додељује се и новчани део награде
за: ГРАН ПРИ – најбољи филм у категоријама мини, микро и кратког филма (500 евра у динарској
противвредности), за најбољи филм у категорији микро (160 евра), мини (160 евра) и кратког филма (300
евра), као и за најбољи српски филм (300 евра). Фонд награда је 200.000 динара.
Жири 6. Међународног фестивала кратког филма “КРАТКА ФОРМА” за такмичарску категорију деце и
омладине у саставу: проф. Нарциса Даријевић Марковић, редитељ (Србија), Емилија Филиповић, студент
факултета Савремене уметности, одсек продукција (Србија) и Боштјан Машера, редитељ (Словенија), после
одгледаних филмова једногласно је донео следеће одлуке о наградама:
1. ГРАНД-ПРИX
Филм: СЛЕПЦИ/ТХЕ БЛИНД, ауторке Луције Петковичек, Хрватска
2. НАЈБОЉИ ДЕЧЈИ ФИЛМ (до 15 година)
Филм:ОВДЕ ТРЕБА НАПРАВИТИ МАЛО РЕДА, аутора Јакова Попова, Србија
3. НАЈБОЉИ ОМЛАДИНСКИ ФИЛМ (15 – 19 година)
Филм: АЛЕX, група аутора, Хрватска
ПОСЕБНА ПРИЗНАЊА:
Филм: ПРИЧЕ/СТОРИЕС ЊИТХ ТХРЕАДС, група аутора, Бразил
Филм: ОГРАНИЧЕЊА/ДИСТРАЦТИОНС, група аутора, Хрватска
ДАНИ МИЈЕ АЛЕКСИЋА - Манифестација у част великана српског глумишта Милосава Мије Алексића
Почели Дани Мије Алексића у Горњем Милановцу
Отварањем изложбе “Мија Алексић – бити глумац”, аутора Бобана Стефановића (продукција Културни
центар), у суботу 26. септембра на 97. годишњицу од рођења великог српског и југословенског глумца, почели
су Дани Мије Алексића у Горњем Милановцу.
Уз фотографије и плакате, које су настале током снимања бројних Мијиних позоришних, филмских и
телевизијских улога, поставку чине и личне ствари које је породица Мије Алексића уступила за ову изложбу.
Поставка је реализована је у сарадњи са породицом Мије Алексића, Народним позориштем у Београду, РТСом, Југословенском кинотеком, Народним музејом Крагујевац и Музејом позоришне уметности Србије. У
протеклих седам година изложбу су могли да виде посетиоци највећих филмских и позоришних фестивала у
Србији, као и у окружењу (Пула, Храватска).
Иначе, Модел манифестације је утврђен након вишегодишњих истраживања каријере нашег великог уметника
и садржи неколико области савременог стваралаштва: позоришну, филмску, ликовну, визуелну и музичку
уметност, али и области културног наслеђа које се односе на откривање, прикупљање, истраживање и
документовање ове грађе.
Лауреат награде “Мија Алексић – бити глумац” за 2020. је глумац Гордан Кичић.
Рођен је у Београду, 5. августа 1977. године. Прву годину средње школе је завршио у Петој београдској
гимназији, а потом је школовање наставио у Русији. У Москви је завршио средњу школу а потом се вратио у
Београд где је дипломирао глуму на Факултету драмских уметности у Београду у класи проф. Предрага
Бајчетића, 2001. године.
Током септембра Милановачко позориште и Културни центар заједнички су организовали 2. Међународни
сусрет варошких позоришта ТАКОВСКЕ ЦВЕТИ.
Због актуелне ситуације са корона вирусом Сусрет је био ревијалног карактера – није било учесника са
стране, а представе Милановачког позоришта изводиле су се у великој сали Културног центра (Дом културе).
Публика је видела шест представа различитог жанра и позоришног израза. Реч је представама које су
претходних година награђене вредним признањима на бројним националним и међународним фестивалима.
На репертоару су била дела: Д. Ковачевића („Професионалац“), К. Трифковића („Мила“) , Ж. Фејдоа
(„Госпођина мајка је умрла“) , А. П. Чехова („Једночинке“) А. Р. Гарниеа („Силвија“), Ж. Б. П. Молијера
(“Тартиф„) и Б. Нушића („Госпође министарке“, адаптација Б. Кнежевић).
Пратећи део Сусрета била је изложба костима Милановачког позоришта „Од идеје до сцене“, Биљане
Кнежевић, костимографа и Данице Вучетић, ауторке поставке.
Према мерама које је донела Владе Републике Србије у циљу спречавања ширења пандемије вируса корона,
глумци који су наступали у представама били су тестирани на Ковид – 19. Дом здравља Горњи Милановац
донирао је тестове за потребе манифестације.
Све представе је снимила ТВГМ Плус.

На Сусретима је додељена Плакета „Драгољуб Драшко Обреновић“ – највредније признање театра из Горњег
Милановца, Владимиру Јовановићу , доајену Милановачког позоришта.
У сарадњи са Савезом аматера Србије, Културни центар је по четврти 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.
У програму који је одржан у великој сали Културног центра Горњи Милановац представили су се: Културно
уметничко друштво „СТАНКО ПАУНОВИЋ“ и њихов тамбурашки оркестар – НИС рафинерија нафте –
Панчево, (Јужнобанатски округ), женска певачка група „ЦРНУЋАНКА“ – Горњи Милановац (Моравички округ),
КУД „БРАЋА НЕДИЋ“ – Осечина (Подрињски округ), ВУК ИВАНОВИЋ, гуслар из Лепосавића (Косовско –
митровачки округ), фолклорна група „ФЛОРИЧИКА“ – Јабуковац (Зајечарски округ), КУД „ИЛИНСКО ВРЕЛО“ –
Илино, општина Бољевац (Зајечарски округ), МИЛОШ ЈОНОВИЋ, фрулаш из Бољевца (Зајечарски округ),
друштво за неговање традиције „ПЕТРУС“ – Забрега (Поморавски округ), ПРЕДРАГ НИКОЛИЋ, двојничар из
Кушића (Моравички округ), КУД „ИЗВОР“ – Горић (Колубарски округ), женска певачка група „БЕЛЕ РАДЕ“ –
Ивањица (Моравички округ), ФИЛИП САВИЋ, гајдаш из Сврљига (Нишки округ), изворна фолклорна група
„МИКА ШЕСТАК“ Сврљиг (Нишки округ), мушка певачка група „СЛОЖНА БРАЋА“ Рогачица, (Златиборски
округ), КУД „ДУЛЕ МИЛОСАВЉЕВИЋ“ – Чачак (Моравички округ), МИХАЈЛО НЕНАДИЋ, свирач на кавалу –
Панчево (Јужнобанатски округ) и КУД „КОПАОНИК“ – Лепосавић, (Косовско – митровачки округ)
Горњи Милановац се и ове године придружио градовима Србије у обележавању “Дечје недеље“ која
је, до 11. октобра била испуњена бројним забавним, спортским и едукативним садржајима.
Дечија недеља се сваког октобра реализује у циљу побољшања положаја детета у Србији. Ова национална
манифестација представља успешан модел сарадње државе, различитих цивилних и струковних
организација, и повезивања свих важних актера у заштити дечјих права. Дечију недељу препознају све
релевантне институције образовања, социјалне и здравствене заштите, културе, па се њена улога из године у
годину унапређује, а избор најактуелнијих тема од важности за положај детета у нашем друштву доприности
томе да се њени резултати препознају на националном нивоу.
Овогодишња Дечија недеља се одржава под слоганом:
„ПОДЕЉЕНА СРЕЋА, ДВА ПУТА ЈЕ ВЕЋА!“.
Драмска радионица Културног центра наступила је на „Глумијади“ – 5. Међународном фестивалу дечје
драмске игре
Због специфичних околности у којима је одржан фестивал, креативни тим ове манифестације одлучио је да
радионице и представе које су биле на програму преносе на онлајн платформе и друштвене мреже. Тако је
представа горњомилановачке драмске радионице „Оно када имаш 14 година“ (Продукција КЦГМ) била на
програму првог дана фестивала, односно 9. октобра. (YоуТубе канал – Глумијада Децији Фестивал ;
хттпс://њњњ.yоутубе.цом/њатцх?в=а2алГYОЕбДЕл.
ГЛУМИЈАДА је међународни фестивал дечје драмске игре и ревијалног је карактера, а право учешћа имају
драмске радионице за децу за узраст од 5 до 19 година.
Програм фестивала је усмерен на развијање креативног размишљања и вештине комуникације код деце и
младих, као и на побуђивање интересовања за позориште и књижевност.
Због свега тога „Глумијада“ је била део новог пројекта ЕУ „Yоунг Тхеатре он тхе Мове“. Главни циљ пројекта је
био да развије и распространи иновативни, привлачни и практични приступ развоју публике који се ослања на
креативне методе и технике театра импровизације и савременог плеса и њиховог заједничког потенцијала.
Партнери у пројекту су били: Словенија, Француска, Румунија, Пољска и Србија. У делу програма посвећеном
обуци наставника, и педагога, који је део пројекта „Креативна Европа“, учествовали су и Валентина Нађ и
Слађана Попов, водитељке различитих дечјих радионица под окриљем Културног центра Горњи Милановац.
Предавачи на радионицама ове године су били и: Марко Стојановић, Урша, Иван Веруница, Наташа
Миљковић, Проф. Александар Павловић, Катарина Рајовић и Тијана Кесић Стаменковић.
Аја Јунг, српска балетска уметница, кореограф, уметнички директор Београдског фестивала игре,
управитељ Националне фондације за уметничку игру у Београду и потпредседник европског огранка
Светске алијансе за уметничку игру са седистем у Риму и уједно члан низа међународних и домаћих
организација, семинара и жирија, била је гост Културног центра и представила пројекат „Караван
игре“. У оквиру овог пројекта отворена је изложба фотографија сцена из балетских представа ансамбала
различитих земаља света, који су претходних година посећивали нашу престоницу како би наступили на
Београдском фестивалу игре.
Караван реализују Национална фоднација за уметничку игру и Београдски фестивал игре, уз подршку
Фоднације „Арт Ментор“ из Луцерна и Министарства државне и локалне самоуправе Србије.

Пројекат „Караван игре“ заживео је 2017. године када је 60 професионалних балетских играча обишло 15
градова Србије, где су учествовала и деца која одрастају са идејом да ће једног дана постати балетани и
балерине и да ће имати прилику да наступају на великим сценама.
Караван игре – Балет гала концерт
У оквиру проијекта “Караван игре” чији је циљ да кроз уметничке, креативне, а пре свега интерактивне
програме промовише уметничку игру крајем новембра у великој сали Дома културе у Горњем Милановцу
организован је балетски гала концерт.
Караван игре намењен је едукацији и стипендији талента. У питању је пројекат који укључује потпуно нову
публику у балетском праћењу и савременим играма, уз подстицање локалних организација да развијају
производну мрежу и оснивају темеље креативних индустрија, с обзиром на културну понуду као вредне
туристичке потенцијале. Кроз интензивне програме игре Каравана одражава се ниво интересовања публике,
могућност даљег укључивања талентоване деце у различите едукативне програме, као и техничких
капацитета за оснивање домаћих и страних гостију.
КАРАВАН ИГРЕ: Компанија Силвије Грибауди, Венеција: Балетска представа „ГРАЦИЈЕ“
Након наступа у Опери “Мадленианум”, на 17. Београдском фестивалу игре представа “ГРАЦИЈЕ”, компаније
Силвије Грибауди из Венеције у оквиру “Каравана игре”, пројекта који је омогућио интерактивне програме
уметничке игре по градовима Србије, а под окриљем Аје Јунг, српске балетске уметнице и потпредседника
европског огранка Светске алијансе за уметничку игру, 10. новембра 2020. године изведена је у великој сали
Културног центра Горњи Милановац балетска представа „ГРАЦИЈЕ“
Кореографија: Силвиа Грибауди
Драматургија: Силвиа Грибауди, Маттео Маффесанти
Дизајн светла: Антонио Риналди
Костим: Елена Росси
Технички директор: Леонардо Бенетолло
Технички сарадник: Тхео Лонгуемаре
Трајање: 50’
Премијера: 2018, Театро Аннибал Царо, Цивитанова
Играчи: Силвиа Грибауди, Сиро Гуглиелми, Маттео Марцхеси, Андреа Рампаззо
Продукција: Зебра
Копродукција: Сантарцангело деи Театри
Подршка: МИБАЦ
Филмски центар Србије подржао пројекте Културног центра
Филмски центар Србије на конкурсу за финансирање и суфинансирање пројеката у кинематографији за 2020.
годину позитивно је оценио пројекте Културног центра и са 820.000 динара помоћиће њихову реализацију.
Приликом одређивања средстава, између осталог, Филмски центар Србије је водило рачуна о материјалнотехничким условима биоскопа, плану за даље унапређење услова рада, степену реализованих активности,
постигнутим резултатима и учешћу локалне самоуправе у пројекту.
За набавку система за електронску продају карта, Филмски центар Србије је одобрио 770.000 динара.
Пројекат СМАРТ биоскопа обухвата набавку система за електронску продају улазница, без проширења
Дигитал Сигнаге система. Остатак одобрених средстава, а реч је о 50.116 динара Филски центар Србије
определио је за Стимулацију биоскопског приказивања домаћих филмова у Горњем Милановцу.
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 103 програма које су организовали: образовне институције, установе у области културе,
удружења грађана, невладине организације и предузећа. Ове програме видело је 9.264 посетиоца.
У односу на претходни период, 2019. годину, првенствено због неповољне епидемиолошке ситуације
изазване корона вирусом, Културни центар је реализовао 223 програма мање, што се одразило и на пад броја
посетилаца.

Програми су реализовани у Горњем Милановцу (Трг кнеза Михаила, велика сала КЦГМ (Дом културе), хол
испред велике сале, основне школе „Свети Сава“, и „Краљ Александар I“, Црква „Свете Тројице“ и Гимназија
„Таковски устанак“, ОШ „Момчило Настасијевић“), Руднику и Чачку.
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 38 програма које су организовали: образовне институције, установе у области културе,
удружења грађана, невладине организације и предузећа. Ове програме видело је 5.350 посетилаца.
Заступљеност у медијима:
Програми које је Културни центар организовао - медијски су пропраћени.
О активностима Установе су извештавали: регионалне и локалне новине („Чачанаски глас“, и „Таковске
новине“), као и регионалне и локалне телевизије (ТВ „Галаксија 32“ - Чачак, ТВ „Телемарк“- Чачак, ТВ „Лав“,
ТВ „Мелос“ и ТВГМ плус).
Програмске активности редовно су објављиване и на сајту Културног центра. Информације о раду Културног
центра објављивали су и портали: „Глас западне Србије“, ГМ ИНФО, ГМ Прес, Регионалне вести, Преслидер,
Мораваинфо....

Табеларни приказ заступљености у медијима јануар – март 2020
Заступљеност у медијима

Јануар

Фебруар

Март

УКУПНО

Локални недељници („Таковске новине“)

6

8

8

22

Локалне радио и ТВ станице (ТВ Телемарк)

6

8

8

22

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

6

8

8

22

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

/

1

/

1

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

/

/

/

/

Агенције БЕТА, ТАНЈУГ

/

/

/

/

Стручни часописи (Арт магазин, филмски...)

/

1

/

1

Преслидер Мораваинфо, Регионалне вести

11

11

15

37

Веб страница КЦ

19

20

15

54

Фејсбук

19

20

56

95

Јануар 2020. године
Културни центар Горњи Милановац током јануара је организовао 32 програма (55 рачунајући репризне
пројекције филмова) које је видело 6.462 посетиоцa.
Реализовани су: изложба (Слике, портрети и карикатуре Богољуба Јанаћковића – 600), пет концерата
(концерт ученика МШ „Др Војислав Вучковић“ из Чачка, одељење у Горњем Милановцу – 100, „Кербер“
(Новогодишњи концерт, организатори општина Горњи Милановац, Клуб привреде и КЦГМ) – 2.000, и три
концерта КУД „Шумадија“ - 1.200), књижевно вече („Хармоника од црвеног седефа“ - Бранко Кнежевић (у
сарадњи са Музејом рудничко – таковског краја – 200) и манифестација (Обележавање Савиндана – ОШ
„Свети Сава“ - 500) .
Током јануара приказано је и 19 филмова (42 пројекције). Представљени су филмови: „Заборављени Божић“
(4 пројекције ; 62 посетилаца), „Слуга“ (6;450), „Оне су бомбе“ (2;75), „Прерушени шпијуни“ - с/2д (1;14),
„Мачке“ (1;14), „Лепо доба“ (3;23), „Дулитл“ (2;57), „Инвазија“ (1;18), „Мисија Арктик“ (4;42), „1917“ (2;85), „Клер
Дарлинг“ (2;12), „Лоши момци заувек“ (2;65), „Време је за санкање“ (2;37), „Електрични оргазам за људе
будућности“ (2;5), „Округ“ (2;13), „Мале жене“ (2;49), „Господа“ (2;89), „Павароти“ (1;5) и „Јадници“ (1;7). Укупан
број посетилаца биоскопских пројекција у јануара био је 1122.
Од осталих програма – пет, Културни центар је учествовао у реализацији: Припреме и техничке пробе
концерта КУД „Шумадија“ - 100, Програма за Светог Саву (ОШ „Краљ Александар Први“ - 400) и реализацији
ликовне секције коју је организовао проф. Филип Трнавац – 20.
Привредни савет општине Горњи Милановац и Клуб привредника Горњи Милановац у суорганизацији са
Културним центром, за средњошколце, матуранте, будуће студенте и њихове родитеље, уприличили су панел
дискусију на тему “Не импровизуј – “Покрени се за посао”. ( Гости су били: Јован Глигоријевић – генерални
директор „ТетраПак“ компаније у Горњем Милановцу, Мирослав Радовановић – власник и генерални директор
“Фока” д.о.о, Александар Марковић – генерални директор Металца а.д. и Дејан Ковачевић – председник
општине Горњи Милановац – 200).

Културни центар Горњи Милановац у јануару је са Факултетом савремене уметности у Београду потписао
протокола о сарадњи – 20.
Програми су реализовани у Горњем Милановцу (Трг кнеза Михаила, велика сала КЦГМ (Дом културе), хол
испред велике сале, основне школе „Свети Сава“, и „Краљ Александар I“, Црква „Свете Тројице“ и Гимназија
„Таковски устанак“) и Чачку.
Пружањем стручне и техничке помоћи, Културни центар је учествовао и у реализацији 10 програма које су
организовали: Библиотека „Браћа Настасијевић (Промоција књиге „Тајне Босфора“ - Хенрија Моргентауа –
100), Дом здравља – Горњи Милановац. (Подела божићних пакетића – 200), ООЦрвеног крста (ДДК – 2х50),
Коло српских сестара (подела пакета – 50), Црква „Свете Тројице“ (Рождество Христово – Божић – 2.000 и
Сабор Пресвете Богородице – 1.000, посета Епископа жичког Господина др Јустина (Стефановића) - 700 ),
Удружење ликовних и примењених уметника Горњег Милановца – 10 и Друштво дијабетичара Г. Милановац
(Акција мерења шећера у крви – 150). Ове програме посетило је 4.310 посетилаца.
Табеларни приказ реализованих програма и броја посетилаца
ПРОГРАМИ
јануар 2020. године

Наступи/поставке

Посета

Представе / извођење

/

/

Изложбе

1

600

Концерти

5

3300

19 (42)

1122

Манифестације

1

500

Књижевне вечери и трибине

1

200

Филмови (филмске вечери) / пројекције

Разно
УКУПНО
ОСТАЛО - УСЛУГЕ
Разно услуге

5

740

32 (55)

6462

Наступи/поставке

Посета

10

4310

Програми које је Културни центар организовао - медијски су пропраћени. О активностима Установе
извештавали су недељници: „Таковске новине“, и „Чачански глас“, електронски медији:ТВ „Галаксија“, ТВ „Лав“
и ТВГМ-Прес, и портали: „Глас западне Србије“, „Преслидер“, ГМ инфо“, „Морава инфо“ и др.
Програмске активности редовно су објављиване и на сајту Културног центра и ФБ страници Установе.
Последњег дана јануара, одлуком руководства ТВ „Телемарк“, угашена је ова медијска кућа, а самим тим и
обустављено емитовање програма. Због тога је после пуних 12 година обустављена сарадња са
телевизијским емитером из Чачка.
Табеларни приказ заступљености у медијима
Заступљеност у медијима

јануар 2020. година

Локални недељници („Таковске новине“, Чачански глас)

6

Локалне радио и ТВ станице (ТВ ГМ Прес)

6

Регионалне РТВ станице (Галакција, Лав)

6

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...)

11

Веб страница КЦ

19

Фејсбук

19

Фебруар 2020. године
Културни центар Горњи Милановац у фебруару је организовао 37 програма (56 рачунајући репризне
пројекције филмова) које је видело 6.258 посетиоцa.
Реализовано је: две представе (Комедија “Идеална половина“, теленовелисте Николе Завишића, урађена по
тексту Милене Деполо (400) и дечја представа „Легенда о храбрости“ („Чича Мичино позориште“ - Београд,
представа за ученике ОШ „Свети Сава“ (400)), изложба („Лепота графике“ (1500) коју чини део богате збирке
дечјих графика из архива Дечјег културног центра, студентске графике инспирисане дечјим ликовним

изразом, затим, дечје графике из 60-тих и 80-тих година XX века Центра за ликовно васпитање деце и
омладине Војводине, као и књига штампана техником високе штампе полазника Ликовног атељеа Дома
пионира Миленка Јовановића (из 1964.године).). У фебруару је реализовано и: три концерата (Фондација
„Делије“ уз техничку помоћ Културног центра организовала је хуманитарни концерт „За наше Косово и
Метохију“. Наступили су: Ивана Жигон и „Косовски божури“, група „357“ и ученици гимназије „Таковски
устанак“ (500), концерт оркестра „Стари град“ (400) и концерт четири виолине (400), концерт поводом
отварање реконструисане ОШ „Момчило Настасијевић“ – долазак председника Србије – Александра
Вучића)), Реализоване су и две књижевне вечери (Стваралаштво Аћима Тодоровића писца из Власенице
(50) и књижевно поетски кабаре Зорана Симовића - „Све заме отвори се“ (50)) .
Током фебруара приказано је и 20 филмова (39 пројекција). Представљени су филмови: “Павароти” (3; 19),
“Јадници” (2;18), “Време је за санкање” (2;138), “Право на приговор” (1;12), “Фрка” (3;169), “Окретај завртња”
(1;63), “Асиметрија” (2;46), “Паразит” (1;32), “Залеђено краљевство 2” (2;106), “Жао нам је што смо вас
пропустили” (1;3), “Птице грабљивице” (3;73), “Лед 2” (4;377), “Соников филм” (3;246), “Патролне шапе 2”
(2;212), “Зов дивљине” (2;96), “Томазо” (1;7), “Ема” (2;15), “Мој јутарњи смех” (2;52), “Тајна изгубљеног
краљевства2 (1;20) и “К'о шеф “(1;2). Укупан број посетилаца биоскопских пројекција у фебруару је био 1706.
Од осталих програма – девет, Културни центар је учествовао у реализацији: Састанак Одбора за
обележавање Дана општине Горњи Милановац (15). Састанак киноприказивача Србије (МРЕЖА). Тема је
била „Сарадња и проширивање МРЕЖЕ“ (30). Отварање реконструисане ОШ „Момчило Настасијевић“ (400).
Конференција за медије Александра Вучића поводом отварања реконструисане ОШ „Момчило Настасијевић“
(400). Телевизија ГМ-прес реализовала је емисију о активностима Културног центра (гост емисије био је
Драган Арсић, директор) .
За Удружење дијабетичара Горњи Милановац, Фонд деце оболеле од рака и Удружење слепих и слабовидих
Куклтурни центар Горњи Милановац донирао је око 60 минијатура из Продајног фонда Бијенала. Објављени
су конкурси за „Кратку форму 2020“ и „Школску сцену 2020“, а започео је и упис полазника на течајеве
страних језика (Енглески, Немачки и Италијански) и курсеве за вођење пословних књига, доквалификацију и
преквалификацију.
Програми су реализовани у Горњем Милановцу (Трг кнеза Михаила, велика сала КЦГМ (Дом културе), хол
испред велике сале, ОШ „Момчило Настасијевић“ и Гимназија „Таковски устанак“) и Руднику.
Пружањем стручне и техничке помоћи, Културни центар је учествовао и у реализацији 9 програма које су
организовали: КД „Запис“ (Састанак – 2х20), Удружење бораца ослободилачких ратова Србије до 1918.
година (Обележавање Дана државности Србије и „Сретења“ - Славе Удружења – 100), НУРДОР (Национално
удружење родитеља деце оболеле од рака - Обележавање Дана борбе протев рака - „АКЦИЈА ЗАГРЛИ
СНАЖНО“ - 300), Национална служба за запошљавање (обука – 30), УЛПУГМ (састанак Удружења ликовних
и примењених уметника Горњег Милановца – 20), Завод за трансфузију крви Србије и ООЦК (Акција ДДК
2х50) и Удружење дијабетичара Горњи Милановац (редовна месечна акција мерења нивоа шећера у крви 100). Ове програме посетило је 690 посетилаца.
Табеларни приказ реализованих програма и броја посетилаца
ПРОГРАМИ
фебруар 2020. године

Наступи/поставке

Посета

Представе / извођење

2

800

Изложбе

1

1500

Концерти

3

1300

20 (39)

1706

Манифестације

/

/

Књижевне вечери и трибине

2

100

Филмови (филмске вечери) / пројекције

Разно
УКУПНО
ОСТАЛО - УСЛУГЕ
Разно услуге

9

852

37 / 56

6258

Наступи/поставке

Посета

9

690

Програми које је Културни центар организовао - медијски су пропраћени. О активностима Установе
извештавали су недељници: „Таковске новине“, и „Чачански глас“, електронски медији:ТВ „Галаксија“, ТВ „Лав“
и ТВГМ-Прес, и портали: „Глас западне Србије“, „Преслидер“, ГМ инфо“, „Морава инфо“ и др.
Телевизија ГМ-прес реализовала је емисију о активностима Културног центра (гост емисије био је Драган
Арсић, директор).
Програмске активности редовно су објављиване и на сајту Културног центра и ФБ страници Установе.

Табеларни приказ заступљености у медијима
Заступљеност у медијима

фебруар 2020. година

Локални недељници („Таковске новине“, Чачански глас)

8

Локалне радио и ТВ станице (ТВ ГМ Прес)

8

Регионалне РТВ станице (Галакција, Лав)

8

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

1

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

/

Агенције БЕТА, ТАНЈУГ

/

Стручни часописи (Арт магазин, филмски...)

1

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

11

Веб страница КЦ

20

Фејсбук

20

Расписан конкурс за „Школску сцену 2020“
Милановачко позориште и Културни центар расписали су конкурс за „Школску сцену 2020“ – фестивал
позоришног стваралаштва ученика основних и средњих школа са подручја општине Горњи Милановац.
Право учешћа на Конкурсу имају све матичне основне и средње школе са подручја општине Горњи
Милановац које до 24. априла 2020. године доставе пријаве Милановачком позоришту или Културном центру.
Школе за фестивал могу да пријаве три представе.
Смотра је такмичарског карактера, а представе ће се изводити у договору са Организаторима у матичним
школама или у великој сали Културног центра (Дом културе). Школе које желе представе да изведу у Дому
културе, за пробу ће моћи да користе искључиво дан предвиђен за наступ.
Организатори имају обавезу да наставницима – редитељима представе, на њихов захтев, обезбеде
консултанску помоћ у реализацији представе.
„Школска сцена“ биће реализована у периоду од 11. до 30. маја 2020. године.
Преносни пехар Фестивала додељиваће се за најбољу представу у све три старосне категорије (млађи
основци (од I до IV разреда), старији основци (од V до VIII разреда) и средњошколци, као и за најбоље
изведену лутка представу.
Организатори Смотре додељиваће награде и за најбољу мушку и најбољу женску улогу.
Због немогућности организовања већег броја проба у Дому културе препорука Организатора је да представе
буду 30 – 45 минута и са мањим бројем глумаца.
Пријаве за Конкурс достављају се Милановачком позоришту или Културном центру Горњи Милановац,
(адреса: Трг кнеза Михаила 1, 32300 Горњи Милановац – са назнаком “ШКОЛСКА СЦЕНА 2020“ ).
Иначе, од 2007. године до данас милановачке школе су на сцену поставиле 114 представа. Млади глумци из
Горњег Милановца, Прањана, Брезне, Рудника, Угриноваца, Такова, Каменице, Брђана, Враћевшнице и
других места општине представили су око 1100 улога.
Тачан број посетилаца – није познат, али су процене да их је до сада (13 фестивала) било више од 30.000.
Упис полазника на течајеве страних језика
1. ТЕЧАЈЕВИ СТРАНИХ ЈЕЗИКА
Културни центар Горњи Милановац у сарадњи са образовним центром Академија Чачак започео је са уписом
полазника за течајеве страних језика (енглески, немачки и италијански). Курсеви обухватају почетни (А1 и А2),
средњи (Б1 и Б2) и виши (Ц1 и Ц2) курс енглеског, немачког и италијанског језика.
2. КУРС ЗА ВОЂЕЊЕ ПОСЛОВНИХ КЊИГА
3. ПРЕКВАЛИФИКАЦИЈЕ, ДОКВАЛИФИКАЦИЈЕ
струке: машинска, грађевинска, електро, прехрамбено-угоститељска, нега лица и тела, остале обуке
Упис полазника је од 18. фебруара 2020. године у просторијама Културног центра (Трг кнеза Михаила 1,
Горњи Милановац).
Информације: 032/ 711 – 119, (контакт особа: Мирјана Петковић)
Међународни фестивал кратког филма „Кратка форма“ позива учеснике
Међународни фестивал кратког филма „Кратка форма“ биће одржан од 23. септембра до 27. септембра 2020.
године у Горњем Милановцу. За учешће на Фестивалу могу да се пријаве филмови који одговарају
формалном оквиру Фестивала и који су произведени после 1. јануара 2019. године.
Међународни фестивал кратког филма „Кратка форма“ је манифестација која својим програмом негује и
промовише уметничке вредности савременог краткометражног филмског стваралаштва. Фестивал тежи да
представи главне правце и стилове краткометражног филма, да иницира контакте филмских радника, аутора
и публике и представи најновија остварења из продукције краткометражних филмова. Фестивал је намењен
свим љубитељима филма. Основни циљ Фестивала је промоција краткометражног филмског стваралаштва и

филмског стваралаштва деце и омладине, као и едукација из области аудиовизуелне културе. Фестивал је
међународног карактера. Фестивал чине такмичарски и ревијални програми.
Филмове за учешће на Фестивалу могу пријавити заинтересовани аутори, редитељи, продуценти,
дистрибутери, филмске школе и киноклубови у некој од следећих такмичарских категорија: микро филм
(филм до 1 минута), мини филм (филм од 1 до 3 минута), кратки филм (филм од 3 до 15 минута) и филмско
стваралаштво деце и омладине (филм до 15 минута, узраст до 19 година).
Ревијални део програма садржи ревијалне филмске садржаје, едукацијске радионице, панеле, трибине,
изложбе и друге пратеће уметничке програме.
Рок за пријављивање филмова за учешће на Фестивалу је 1. април 2020. године.
НАГРАДЕ ФЕСТИВАЛА
Жири за категорије микро, мини и кратког филма, након свих одгледаних филмова приказаних у
такмичарском програму ових категорија додељује следеће награде: 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.
Жири за категорију филмско стваралаштво деце и омладине, након свих одгледаних филмова приказаних у
такмичарском програму ове категорије додељује следеће награде: 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 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.
Организатор Међународни фестивал кратког филма „Кратка форма“ је Установа за културу, уметност и
ваншколско образовање Културни центар Горњи Милановац.
Март 2020. године
Културни центар Горњи Милановац до 15. марта 2020. године када је у Републици Србији проглашено
ванредно стање због корона вируса реализовао је 14 програма (17 рачунајући репризне пројекције филмова)
које је видело 1.563 посетиоцa.
Реализовано је: две представе (Дечја представа „Цеца Переца и мудри посластичар Пеца”, Позориште
„Јеленица“ из Београда – 300 и комедија „Сокин и Босина“, Милице Констатиновић, коју је на сцену поставио
редитељ Југ Радивојевић - 350), две изложбе („Сублимација“ - Душко Дуци Јовић – 100 и „Осмомартовски
базар“ - изложба слика и рукотворина Удружења стваралаца ликовне и примењене уметности и
традиционалних заната „Руднички видици“. - 300), један концерт (Камерни мешовити хор “Слово љубве” из
Чачка – 120) и једно књижевно вече (Промоција књиге „Успутнице“, аутора Миће Живојиновића, писца и
драмског редитеља. - 80). Приказано је и 7 филмова (10 пројекција). Представљени су филмови: „Тајна
изгубљеног краљевства“ (2;38), „Ко шеф“ (1;5), „“Звиждачи“ (1;6), „Острво фантазија“ (2;65), „Земља посла“
(2;77), „Лед 2“ (1;37) и „Невидљиви човек“ (1;55). Укупан број посетилаца биоскопских пројекција је био 283.
Од осталих програма – један, Културни центар је реализовао кастинг за такмичење „Србија у ритму Европе“
- 30 (Програм је био затвореног типа као превентивна мера у циљу сузбијања ширења корона вируса).
На 5. Националналном фестивалу дечјег видео клипа КИДИКЕМ који је почетком марта одржан у Београду у
малој сали Дечјег културног центра, стручни жири за најбољу анимацију прогласио је филм “Весела
разгледница” урађен у продукцији Културног центра Горњи Милановац, а који потписује група младих аутора,
полазника прошлогодишње дечје радионице анимираног филма коју је предводила Марија Вулић из Јагодине.
Радионица је реализована у оквиру међународног фестивала кратког филма “Кратка форма”.
Осим награде за најбољу анимацију жири је доделио и Гран-при награду “Златни кадар” за најбољи филм у
целини и специјалне награде за најболју режију, сценарио, монтажу, идеју, продукцију и глуму.
Циљ фестивала је да се код деце кроз уметничку праксу покрене хумана и креативна страна у примени
технологије. Конкурс је био отворен за децу узраста од девет до 16 година, која су се представила својим
ауторским филмовима кратке форме (видео клиповима) у трајању до три минута.

Програми су реализовани у Г. Милановцу и Руднику.
Пружањем стручне и техничке помоћи, Културни центар је учествовао и у реализацији 19 програма које су
организовали: Општина Горњи Милановац (Састанак општинског штаба за ванредне ситуације - 15 х10)
Завод за трансфузију крви Србије и ООЦК (Акција ДДК 2х50), ДИОПТА (редовна акција контроле вида - 50) и
„Рудник и флотација – Рудник“ (презентација ИСО стандарда - 50)
Ове програме посетило је 350 посетилаца.
Табеларни приказ реализованих програма и броја посетилаца
ПРОГРАМИ
Март 2020. године

Наступи/поставке

Посета

Представе / извођење

2

650

Изложбе

2

400

Концерти

1

120

7 (10)

283

Филмови (филмске вечери) / пројекције
Манифестације

/

/

Књижевне вечери и трибине

1

80

Разно

1

30

УКУПНО
ОСТАЛО - УСЛУГЕ
Разно услуге

14 (17)

1563

Наступи/поставке

Посета

19

350

Програми које је Културни центар организовао - медијски су пропраћени. О активностима Установе
извештавали су недељници: „Таковске новине“, и „Чачански глас“, електронски медији:ТВ „Галаксија“, ТВ „Лав“
и ТВГМ-Прес, и портали: „Глас западне Србије“, „Преслидер“, ГМ инфо“, „Морава инфо“ и др.
Програмске активности редовно су објављиване и на сајту Културног центра и ФБ страници Установе.
Након одлуке о проглашењу ванредног стања на целој територији Србије, а у циљу спречавања даљег
ширења корона вируса, Милановачко позориште и Културни центар Горњи Милановац били су принуђени да
откажу реализацију “Школске сцене” – 14. Фестивала позоришног стваралаштва ученика основних и средњих
школа са подручја општине Горњи Милановац.
Културни центар је, од 15. марта, на својој ФБ-страници објављивао снимке са концерата, представа, изложби
и других програма које је организовао. Представљено је 36 програма које је Установа за културу, уметност и
ваншколско образовање реализовала у претходном периоду.
Табеларни приказ заступљености у медијима
Заступљеност у медијима

Март 2020. година

Локални недељници („Таковске новине“, Чачански глас)

8

Локалне радио и ТВ станице (ТВ ГМ Прес)

8

Регионалне РТВ станице (Галакција, Лав)

8

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

/

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

/

Агенције БЕТА, ТАНЈУГ

/

Стручни часописи (Арт магазин, филмски...)

/

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

15

Веб страница КЦ

15

Фејсбук

56

Извештај за 2. квартал (1. април – 30. јун 2020. године)
Културни центар Горњи Милановац од 1. априла до 30. јуна 2020. године организовао је самостално или у
сарадњи са другим институцијама културе 26 програма (У условима када је у Републици Србији на снази
било ванредно стање због спречавања ширења корона вируса активно је суделовао у реализацији задатака
које му је оснивач – општина Горњи Милановац поверио). Реализовано је: 9 изложби, два концерата, три
манифестације и једно књижевних вечери. Организоване су три филмске пројекције (филмови са „Кратке
форме“ - међународног фестивала кратког филма), док је осталих програма реализовано осам. Програме
је видело 6.740 посетиоца.

Заступљеност у медијима:
Програми које је Културни центар организовао - медијски су пропраћени.
О активностима Установе су извештавали: регионалне и локалне новине („Чачанаски глас“, и „Таковске
новине“), као и регионалне и локалне телевизије (ТВ „Галаксија 32“ - Чачак, ТВ „Телемарк“- Чачак, ТВ „Лав“,
ТВ „Мелос“, ТВГМ плус). Информације о активностима Установе овјављиване су и на порталима „ГМ ИНФО“,
“Морава инфо“ и „ПРЕС ЛИДЕР“ ... Медијске агенције „Танјуг“ и „МНА“, такође су извештавале о активностима
Установе.
Програмске активности редовно су објављиване и на сајту Културног центра и ФБ страници Установе.
Након одлуке о проглашењу ванредног стања на целој територији Србије, а у циљу спречавања даљег
ширења корона вируса, Културни центар Горњи Милановац био је принуђен да помери отварање изложбе 15.
Међународног бијенала уметности минијатуре. Ову информацију објавили су сви већи домаћи писани медији
и стручни часописи. Бијенале је отворено 6. јуна 2020. године.
Културни центар је, од 15. марта, на својој ФБ-страници објављивао снимке са концерата, представа, изложби
и других програма које је организовао. Представљено је 63 програма које је Установа за културу, уметност и
ваншколско образовање реализовала у претходном периоду.
Табеларни приказ заступљености у медијима април – јун 2020
Заступљеност у медијима

Април

Мај

Јун

УКУПНО

Локални недељници („Таковске новине“)

4

3

13

20

Локалне радио и ТВ станице (ТВ Телемарк)

4

3

13

20

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

4

3

13

20

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

1

1

1

3

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

1

1

1

3

Агенције БЕТА, ТАНЈУГ

1

1

1

3

Стручни часописи (Арт магазин, филмски...)

1

1

1

3

Преслидер Мораваинфо, Регионалне вести

4

1

13

18

Веб страница КЦ

2

3

13

18

Фејсбук

90

28

28

146

Април 2020. године
Културни центар Горњи Милановац током априла у условима када је у Републици Србији на снази било
ванредно стање због спречавања ширења корона вируса активно је суделовао у реализацији задатака које му
је оснивач – општина Горњи Милановац поверио. Активности Установе првенствено су биле усмерене на
реализацију 12. Српског фестивала светске музике који је ове године реализован кроз снимање и дводневно
емитовање програма на YOUTUBE каналу. (око 2000 прегледа).
У оквиру обележавања Дана општине Горњи Милановац и 205. годишњице од подизања Другог српског
устанка у Модерној галерији Културног центра представљена је изложба слика из Фонда ликовне колоније
„Мина Вукомановић Караџић“. Реч је о радовима са Ликовне колоније која се на Савинцу реализује од 1994.
године.
Због мера предострожности, а у договору са Министарством културе и Општинским штабом за ванредне
ситуације, посетиоци изложбе у галерију су могли ући само појединачно, уз обавезно коришћење заштитне
опреме - маски и рукавица. За осам дана колико је поставка била изложена више од 100 посетилаца видела
је изложене радове.
Током априла на Платоу испред зграде Окружног начелства, Културни центар је представио изложбу
„Минијатурно бијенале – путујуча изложба“. Реч је о радовима ученика са подручја општине Горњи
Милановац и ученика гостујућих уметничких школа из више градова Србије. Ову поставку видело је око 300
посетилаца.
Међународни бијенале уметности минијатуре, највећа и најобухватнија манифестација уметности малог
формата, који се организује већ пуне три деценије, ове године, због пандемије вируса корона и проглашења
ванредног стања је одложен. Уместо 21. априла 2020. године за када је, према календару манифестације
било предвиђено отварање, петнаеста по реду изложба уметничких остварења светској јавности биће
представљена када се за то стекну услови.
"Организатор манифестације - Културни центар настојаће да све оно што је посвећено припремао и на чему
је вредно радио у протекле две године представи јавности, али онда када се за то створе услови”, рекао је
Драган Арсић, директор Установе за културу, уметност и ваншколско образовање из Горњег Милановца.
Ово је у сагласности и са Правилником манифестације (члан 30.) са којим су, приликом расписивања
конкурса, упознати сви уметници – учесници 15. Међународног бијенала уметности минијатуре, а реч је
ауторима из 27 земаља света. До тада, Културни центар препоручује свим љубитељима малог формата да
прате Фејсбук странице Бијенала и Културног центра, где ће уз званичне информације о манифестацији и

раду Установе у условима ванредног стања, објављивати и награђене и похваљене радове са претходних
манифестација. Такође, на ФБ страницама Установе биће објављивани и снимци програма у продукцији
Културног центра.
На друштвеним мрежама Културни центар је свакодневно имао више објава. У априлу око 90.
Радници Културног центра, седам дана били су ангажовани у спортској хали „Бреза“ на припреми
хуманитарних пакета за пензионере са примањима до 30.000 динара и за социјално угрожена лица. На кућне
адресе испоручено је око 8.300 пакета.
Од проглашења ванредног стања у згради Окружног начелста су организована дежурства (20x2).
Активности су биле организоване у Г. Милановцу (Модерна галерија Културног центра, Плато испред зграде
Окружног начелства, хала „Бреза“) и Брусници (Црква Св. Николе).
Пружањем стручне и техничке помоћи, Културни центар је учествовао и у реализацији 33 програма које су
организовали: Општина Горњи Милановац (Састанак општинског штаба за ванредне ситуације - 30х10) Завод
за трансфузију крви Србије и ООЦК (Акција ДДК 2х50), Црквена оппштина Брусница (Васкршњи парници –
50)
Број људи ангажованих у овим активностима износио је око 450.
Табеларни приказ реализованих програма и броја посетилаца
ПРОГРАМИ
Април 2020. године

Наступи/поставке

Посета

Представе / извођење

/

/

Изложбе

2

400

Концерти

/

/

Филмови (филмске вечери) / пројекције

/

/

Манифестације

1

2000

Књижевне вечери и трибине

/

/

Разно

/

/

УКУПНО

3

2400

Наступи/поставке

Посета

33

450

ОСТАЛО - УСЛУГЕ
Разно услуге

О активностима Установе извештавали су недељници: „Таковске новине“, и „Чачански глас“, електронски
медији:ТВ „Галаксија“, ТВ „Лав“ и ТВГМ-Прес, 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.
Након одлуке о проглашењу ванредног стања на целој територији Србије, а у циљу спречавања даљег
ширења корона вируса, Културни центар Горњи Милановац био је принуђен да помери отварање изложбе 15.
Међународног бијенала уметности минијатуре. Ову информацију објавили су сви већи домаћи писани медији
и стручни часописи.
Културни центар је, од 15. марта, на својој ФБ-страници објављивао снимке са концерата, представа, изложби
и других програма које је организовао. Представљено је 42 програма које је Установа за културу, уметност и
ваншколско образовање реализовала у претходном периоду.
Табеларни приказ заступљености у медијима
Заступљеност у медијима

Април 2020. година

Локални недељници („Таковске новине“, Чачански глас)

4

Локалне радио и ТВ станице (ТВ ГМ Прес)

4

Регионалне РТВ станице (Галакција, Лав)

4

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

1

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

1

Агенције БЕТА, ТАНЈУГ

1

Стручни часописи (Арт магазин, филмски...)

1

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

4

Веб страница КЦ

2

Фејсбук

90

Мај 2020. године
Културни центар Горњи Милановац током маја у условима када је у Републици Србији на снази било
ванредно стање због спречавања ширења корона вируса активно је суделовао у реализацији задатака које му
је оснивач – општина Горњи Милановац поверио. Активности Установе првенствено су биле усмерене на
припрему 15. Међународног бијенала уметности минијатуре (припрема Каталога манифестације, рамљење
експоната, израда банера, припрема главне поставке и пратећих изложби, кречење … ) и конференцију за
медије која је уз присуство новинара из ближег окружења емитована и на YOUTUBE каналу (око 40 прегледа,
већином медијских редакција - https://www.youtube.com/watch?v=VJWNJFlZNeU&t=67s).
На конференцији за медије је између осталог истакнуто да ће јубиларни 15. Међународни бијенале уметности
минијатуре - највећа и најобухватнија изложба малог формата светској јавности бити представљен 6. јуна
2020. године у Модерној галерији Културног центра у Горњем Милановцу.
За разлику од свих претходних манифестација, због пандемије вируса корона, отварање Бијенала ће бити
скромније, а посетиоци изложбе мораће се придржавати превентивних мера које прописује Министарство
здравља Републике Србије.
Одржавајући квалитет и кредибилитет манифестације, организатор изложбе Културни центар овога пута
представиће 689 радова које потписује 423 аутора из 27 земаља света.
Селекциона комисија у саставу: Божидар Плазинић, председник, Сања Филиповић, и Ђорђе Станојевић, за
изложбу је одабрала само оригиналне радове, настале у последње две године, која су оцењена као дела
високог уметничког и професионалног домета.
На позив организатора, у оквиру велике поставке биће изложени и одабрани радови 12 уметника – учесника
Бијенала минијатуре из града Русеа (Бугарска). Селекцију је направила Елена Великова.
Пратећи изложбени програм: Стваралаштво Марка Вукше, добитника Гран - прија на 14. Бијеналу и
Сликарски опус и минијатуре Радислава Ратка Вучинића, јединог учесника свих досадашњих Бијенала, биће
представљен у Галерији хола испред Велике сале Културног центра
На конференцији за медије, на којој су говорили: Драган Арсић, директор Културног центра, Радош Гачић,
уредник ликовног програма и Божидар Плазинић, представник Селекционе комисије и Жирија, објављена су
имана награђених и похваљених аутора.
Гран При је додељен Зорану Богдановићу из Аустралије за скулптуре Daily samples/Sunset, Daily
samples/Sunny Day"Еманципована форма, Освајање простора".
Награде:
Прва награда за сликарство - Николај Бузов, Бугарска
Прва награда за графику - Јоана Пападимитрију, Уједињено Краљевство
Прва награда за скулптуру - Драгана Којић, Србија
Прва награда за цртеж - Бранко Раковић, Србија
Прва награда за примењену уметност - Растко Ћирић, Србија
Прва награда за фотографију - Танасис Раптис, Грчка
Прва награда за интермедију - Милица Јанковић, Црна Гора
Награде Бијенала су: Гран при (1.500 евра) и седам равноправних награда у рангу прве награде (по 500 евра)
у свакој изложбеној категорији. Награђени радови улазе у Збирку Бијенала (новчана награда подразумева
откуп рада).
Похвале:
Сликарство: Ирена Кузмановић, Србија
Графика: Јелена Средановић, Србија
Скулптура: Младен Маринков, Србија
Цртеж: Сандра Никач, Србија / Фрагменти
Примењена уметност :Сања Девић, Србија
Фотографија: Дубравка Лазић, Србија
Интермедија: Слободанка Милошевић, Србија
И ове године изложбу, по већ утврђеној концепцији пратиће каталог манифестације. Издање је двојезично,
укоричено је тврдим повезом и у димензијама је изложених експоната - 10x10 cm.
Након укидања ванредног стања, Културни центар је организовао неколико програма затвореног типа. Реч је
о састанцима са представницима Мреже кинооператера Србије (20). Такође, Културни центар је организовао
дводневно затворено снимање албума бенда „Плишани малишан“ (2х20 посетилаца), као и пробе групе
„Кактус филдс“ (10) и мушке певачке групе „Таковски ехо“ (10). Организована је и „Тројичка ликовна колонија“
(у сарадњи са „Црквом Свете Тројице“ и Удружење ликовних уметника „Руднички видици“ - око 200
посетилаца).
Током ванредног стања у згради Окружног начелста редовно су организована дежурства (10x2).
Активности су биле организоване у Г. Милановцу (Модерна галерија КЦГМ, и Црква Св. Тројице).
Пружањем стручне и техничке помоћи, Културни центар је учествовао и у реализацији два програма које је
организовао Завод за трансфузију крви Србије и ООЦК (Акција ДДК 2х50).

На друштвеним мрежама Културни центар је свакодневно имао више објава. У мају око 30 (ФБ страница
Културног центра и ДБ страница Бијенала уметности минијатуре).
Табеларни приказ реализованих програма и броја посетилаца
ПРОГРАМИ
Мај 2020. године

Наступи/поставке

Посета

Представе / извођење

/

/

Изложбе

1

200

Концерти

/

/

Филмови (филмске вечери) / пројекције

/

/

Манифестације

/

/

Књижевне вечери и трибине

/

/

Разно

5

300

УКУПНО

6

500

Наступи/поставке

Посета

2

100

ОСТАЛО - УСЛУГЕ
Разно услуге

О активностима Установе извештавали су недељници: „Таковске новине“, и „Чачански глас“, електронски
медији:ТВ „Галаксија“, ТВ „Лав“ и ТВГМ-Прес, 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.
Културни центар је, од 10. маја, на својој ФБ-страници објављивао снимке са концерата, представа, изложби
и других програма које је организовао. Представљен је 21 програм које је Установа за културу, уметност и
ваншколско образовање реализовала у претходном периоду, међу објављиваним информацијама
инфорнацијама била су и дневна обавештења Општинског штаба за ванредне ситуације. На ФБ страници
Бијенала било је 7 објава. Поред конференције за новинаре уприличене поводом отварања 15. Међународног
бијенала уметности минијатуре најважнија информација је била и информација Министарства културе и
информисања о додели три милиона динара за реализацију завршних радова на реконструкцији А фазе Дома
културе у Горњем Милановцу. Реч је о средствима по конкурсу „Градови у фокусу 2020“ која су одобрена
општини Горњи Милановац за пројекат „Рудничко – таковски крај ОКНО КУЛТУРЕ 2“
Табеларни приказ заступљености у медијима
Заступљеност у медијима

Мај 2020. година

Локални недељници („Таковске новине“, Чачански глас)

3

Локалне радио и ТВ станице (ТВ ГМ Прес)

3

Регионалне РТВ станице (Галакција, Лав)

3

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

1

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

1

Агенције БЕТА, ТАНЈУГ

1

Стручни часописи (Арт магазин, филмски...)

1

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

1

Веб страница КЦ

3

Фејсбук

28

О Конференцији за медије на којој су обзнањена имена награђених аутора 15. Међународног бијенала
уметности минијатуре писали:
Национални дневни листови: „Блиц“, „Данас“, „Вечерње новости“, „Политика“...
Регионалне и локалне новине: „Чачанаски глас“ – Чачак, „Таковске новине“ - Горњи Милановац, (већина
локалних новина из Војводине и са Југа Србије у својим недељницима је објавила текстове о Бијеналу
преузете од „SEE culta“ или „АРТ магазина“).
Специјализовани часописи: „Арт магазин“
Медијске агенције: „Танјуг“, МНА
Вести, прилози или емисије емитовале су:
Националне телевизије: „РТС“,
Локалне телевизије: „Галаксија 32“-Чачак, „Телемарк“- Чачак, ТВ „Лав“, ТВ „Мелос“ ...

Вести и прилоге о Бијеналу емитовале су и радио станице: “Београд - Први и Други програм“ …
Текстове о 15. Међународном бијеналу уметности минијатуре на страницама веб-сајта објавили су бројни
портали :
Проглашени победници 15. Међународног бијенала уметности ...
њњњ.главневести.цом › култура › Прогласени-победници...
Проглашени победници 15. Међународног бијенала уметности минијатуре.Проглашени победници
15. Међународног бијенала уметности минијатуре.
Проглашени победници 15. Међународног бијенала уметности ...
тиме.рс › прогласени-победници-15-међународног-бије...
Јубиларни 15. Међународни бијенале уметности минијатуре , највећа и најобухватнија изложба малог
формата светској јавности, биће представљен 6. јуна 2020.
Посетили сте ову страницу 20.5.20..
Проглашени победници Бијенала уметности минијатуре - Нова.рс
нова.рс › култура › бијенале-минијатуре-победници
Јубиларни 15. Међународни бијенале уметности минијатуре, највећа и најобухватнија изложба малог
формата, биће отворен 6. јуна у Модерној ...
Ову страницу сте посетили 2 пута. Последња посета: 20.5.20.
Победници 15. Међународног бијенала уметности минијатуре ...
њњњ.сеецулт.орг › вест › победници-15-медународног-...
С обзиром на пандемију корона вируса, отварање јубиларног 15.Међународног бијенала уметности
минијатуре одложено је за 6. јун, а за ...
Проглашени победници 15. Међународног бијенала уметности ...
н2.рс › Култура
Награђене и похваљене ауторе, у име жирија 15. Међународног бијенала уметности минијатуре (Моника
Милер, председник (Немачка), Софија ...
Посетили сте ову страницу 20.5.20..
Проглашени победници 15. Међународног бијенала уметности ...
наслови.нет › мораваинфо › прогласени-победници-15-ме...
Проглашени победници 15. Међународног бијенала уметности минијатуре. Морава инфо пре 3 минута | МНА.
ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ – Гран При …
Проглашени победници 15. Међународног бијенала уметности ...
мораваинфо.рс › Округ › Горњи Милановац
ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ – Гран При овогодишњег 15. Међународног бијенала уметности минијатуре припао је
Зорану Богдановићу из Аустралије за ..
Проглашени победници 15. Међународног бијенала уметности ...
гминфо.рс › прогласени-победници-15-међународног-б...
Јубиларни 15. Међународни бијенале уметности минијатуре – највећа и најобухватнија изложба малог
формата светској јавности биће представљен 6
Проглашени победници 15. Међународног бијенала уметности ...
њњњ.телеграф.рс › поп-и-култура › арт › 3192145-прогла...
Пре 5 дана - Јубиларни 15. Међународни бијенале уметности минијатуре, највећа и најобухватнија изложба
малог формата светској јавности, биће представљен 6.
Проглашени победници 15. Међународног бијенала ...
бијеналеминијатуре.орг.рс › проглашени-победници-15...
Јубиларни 15. Међународни бијенале уметности минијатуре – највећа и најобухватнија изложба малог
формата светској јавности ...
Проглашени победници 15. Међународног бијенала уметности ...
њњњ.артмагазин.инфо › ...
ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ. Јубиларни 15. Међународни бијенале уметности минијатуре, највећа и најобухватнија
изложба малог формата светској јавности биће ...
Проглашени победници 15. Меðународног бијенала уметности ...
њњњ.топвести.рс › прогласени-победници-15-медународ...
Јубиларни 15. Међународни бијенале уметности минијатуре, највећа и најобухватнија изложба малог
формата светској јавности биће представљен 6.

Проглашени победници 15. Међународног бијенала уметности ...
њњњ.главневести.цом › култура › Прогласени-победници...
Проглашени победници 15. Међународног бијенала уметности минијатуре.Проглашени победници
15. Међународног бијенала уметности минијатуре.
Проглашени победници Бијенала уметности минијатуре - Нова.рс
нова.рс › куПре 5 дана - Јубиларни 15. Међународни бијенале уметности минијатуре, највећа и најобухватнија
изложба малог формата, биће отворен 6. јуна у Модерној ...
Ову страницу сте посетили 2 пута. Последња посета: 20.5.20.лтура › бијенале-минијатуре-победници
Арт магазин - Насловна
њњњ.артмагазин.рс
Њеб часопис за савремену уметност. ... Проглашени победници 15. ... Међународни бијенале уметности
минијатуре, највећа и најобухватнија изложба малог формата ...
Ову страницу сте посетили 2 пута. Последња посета: 21.4.12.
15. Међународни бијенале уметности минијатуре ... - АНИМА АРТ
анима-арт.блогспот.цом › 2020/01 › 15-меународни-би...
На 15. Међународном бијеналу уметности минијатуре учествују уметници из 27
земаља ... Међународни жири 15. ... ПРОГЛАШЕНИ ПОБЕДНИЦИ 15.
РТС :: Ко су победници Међународног бијенала уметности ...
њњњ.ртс.рс › вест › горњи-милановац-културни-центар
Према одлуци жирија 15. Међународног бијенала уметности минијатуре, који су чинили: Моника Милер
(председница) из Немачке, ...
Недостаје: проглашени | Мора да садржи: проглашени
Проглашење победника 15. Међународног бијенала уметности ...
њњњ.yоутубе.цом › њатцх
Проглашење победника 15. Међународног бијенала уметности минијатуре, 20.05.2020. Небојша ...
Отпремио/ла Небојша Гојковић
Познати победници Међународног бијенала уметности минијатуре
ртвбисер.рс › ...
Гран-при добио је Зоран Богдановић, уметник из Аустралије. ... Богдановићу је додељено ово признање за
скулптуре Даилy самплес / Сунсет, ...
Објављена имена награђених уметника на 15. Бијеналу ...
гмпресс.рс › објављена-имена-награђених-уметника-н...
Гран при освојио је Зоран Богдановић за свој диптих скулптура, награду за сликарство освојио је Николај
Бузов из Бугарске, за графику награђена …
Дан - РевијаД - Култура - Награда је велики подстрек и подстицај ...
њњњ.ревијад.цо.ме › …
... бијенала уметности минијатуре добио је Зоран Богдановић, умјетник из ... Гран при је Богдановићу донио
1.500 еура, а добитницима седам ...
Тханассис Раптис
Ανακοινώθηκαν οι νικητές της φετινής 15ης Μπεννάλε Μινιατούρας του Горњи Милановац (Σερβία). Τα εξ αναβολής
εγκαίνια της έκθεσης θα γίνουν τελικά στις 6 Ιουνίου 2020 στην γκαλερί του Πολιτιστικού Κέντρου της πόλης. Στην
έκθεση, που συνοδεύεται από κατάλογο που θα έχει το µέγεθος των έργων (10Χ10εκ), παρουσιάζονται 689 έργα 423
καλλιτεχνών από 27 χώρες του κόσµου.
Με µεγάλη χαρά πληροφορήθηκα ότι πήρα το 1ο βραβείο στην κατηγορία της φωτογραφίας!
(Објављени су победници овогодишњег15. Бенала минијатуре је се организује у Горњем Милановцу (Србија).
Одложено отварање изложбе на крају ће се одржати 6. јуна 2020. године у галерији Градског културног
центра. Изложба, радова величине (10 х10цм), представиће 689 уметничких дела, које потписује 423
уметника из 27 земаља широм света.
Са великим задовољством сам добио 1 награду у фото категорији!)

Проглашени победници 15. Међународног бијенала уметности минијатуре
КЦГМ
Јубиларни 15. Међународни бијенале уметности минијатуре - највећа и најобухватнија изложба малог
формата светској јавности биће представљен 6 јуна 2020. године у Модерној галерији Културног центра у
Горњем Милановцу, саопштено је данас на конференцији за медије организованој у Свечаној сали општине
Горњи Милановац.

За разлику од свих претходних манифестација, због пандемије вируса корона, отварање Бијенала ће бити
скромније, а посетиоци изложбе морају се придржавати превентивних мера које прописује Министарство
здравља Републике Србије.
„Одржавајући квалитет и кредибилитет манифестације, организатор изложбе Културни центар овога пута
представиће 689 радова које потписује 423 аутора из 27 земаља света. Реч је о уметницима из: Немачке,
Бугарске, Украјине, Словеније, Пољске, Француске, Босне и Херцеговине, Велике Британије, Израела,
Хрватске, Финске, Грчке, Јужноафричке Републике, Канаде, Црне Горе, Белорусије, Јужне Кореје, Аустралије,
Северне Македоније, Аустрије, Румуније, Аргентине, Естоније, Јапане, Чилеа, Русије и Србије, рекао је
Драган Арсић, директор Културног центра и додао да је Селекциона комисија у саставу: Божидар Плазинић,
председник, Сања Филиповић, и Ђорђе Станојевић, за изложбу одабрала само оригиналне радове, настале у
последње две године, која су оцењена као дела високог уметничког и професионалног домета“.
На позив организатора, у оквиру велике поставке биће изложени и одабрани радови 12 уметника – учесника
Бијенала минијатуре из града Русеа (Бугарска). Селекцију је направила Елена Великова. „Пратећи изложбени
програм: Стваралаштво Марка Вукше, добитника Гран - прија на 14. Бијеналу и Сликарски опус и минијатуре
Радислава Ратка Вучинића, јединог учесника свих досадашњих Бијенала, биће представљен у Галерији хола
испред Велике сале Културног центра истакао је Радош Гачић, уредник ликовног програма“.
Награђене и похваљене ауторе, у име жирија 15. Међународног бијенала уметности минијатуре (Моника
Милер, председник (Немачка), Софија Јечина (Русија), и Божидар Плазинић (Србија)) прогласио је Божидар
Плазинић.
Гран При је додељен Зорану Богдановићу из Аустралије за скулптуре Daily samples/Sunset, Daily
samples/Sunny Day"Еманципована форма, Освајање простора".
Награде:
Прва награда за сликарство - Николај Бузов, Бугарска / Хексафлексагон VI, Хексафлексагон VII
Прва награда за графику - Јоана Пападимитрију, Уједињено Краљевство / Поглед, Исцељење
Прва награда за скулптуру - Драгана Којић, Србија / Издизање 1, Издизање 2
Прва награда за цртеж - Бранко Раковић, Србија / Чиста душа / Анима, Природа / Nature
Прва награда за примењену уметност - Растко Ћирић, Србија / Light for life
Прва награда за фотографију - Танасис Раптис, Грчка / Акт 1, Акт 2
Прва награда за интермедију - Милица Јанковић, Црна Гора / Promissed land, Presence in white
Награде Бијенала су: Гран при (1.500 евра) и седам равноправних награда у рангу прве награде (по 500 евра)
у свакој изложбеној категорији. Награђени радови улазе у Збирку Бијенала (новчана награда подразумева
откуп рада).
Похвале:
Сликарство: Ирена Кузмановић, Србија / Не плачи над проливеним млеком, Иде брзи воз
Графика: Јелена Средановић, Србија /From Above, Облаци
Скулптура: Младен Маринков, Србија / Бакар 1, Бакар 2

Цртеж: Сандра Никач, Србија / Фрагменти
Примењена уметност :Сања Девић, Србија / The Raven, Sometimes I don’t vomit when I see you
Фотографија: Дубравка Лазић, Србија / ЛП 01, ЛП 02
Интермедија: Слободанка Милошевић, Србија / Бродови
И ове године изложбу, по већ утврђеној концепцији пратити каталог манифестације. Издање је је двојезичано,
укоричено је тврдим повезом и у димензијама је изложених експоната - 10x10 cm.

Ко су победници Међународног бијенала уметности минијатуре
РТС
Петнаести Међународни бијенале уметности минијатуре – највећа и најобухватнија изложба малог формата,
светској јавности биће представљен 6. јуна у Модерној галерији Културног центра у Горњем Милановцу. Гран
при бијенала добио је Зоран Богдановић, уметник из Аустралије.

У конкуренцији радова више од 420 аутора из тридесетак земаља, Богдановићу је додељено ово признање за
скулптуре Daily samples / Sunset, Daily samples / Sunny Day – Еманципована форма, Освајање простора.

За разлику од свих претходних манифестација, због пандемије коронавируса, отварање Бијенала биће
скромније, а посетиоци изложбе морају да се придржавају превентивних мера које прописује Министарство
здравља Републике Србије.
Одржавајући квалитет и кредибилитет манифестације, организатор изложбе Културни центар овога пута
представиће 689 радова које потписују 423 аутора из 27 земаља света.
Селекциона комисија у саставу: Божидар Плазинић, председник, Сања Филиповић и Ђорђе Станојевић, за
изложбу је одабрала само оригиналне радове, настале у последње две године, оцењене као дела високог
уметничког и професионалног домета.
На позив организатора, у оквиру велике поставке, биће изложени и одабрани радови 12 уметника – учесника
Бијенала минијатуре из Русеа (Бугарска). Селекцију је направила Елена Великова.
Према одлуци жирија 15. Међународног бијенала уметности минијатуре, који су чинили: Моника Милер
(председница) из Немачке, Софија Јечина (Русија) и Божидар Плазинић (Србија), додељено је и седам првих
награда у различитим дисциплинима.

Прву награду за сликарство добио је Николај Бузов из Бугарске за рад Хексафлексагон VI, Хексафлексагон
VII, за графику је награђена Јоана Пападимитрију из Велике Британије за Поглед, Исцељење, а за скулптуру
Драгана Којић из Србије за рад Издизање 1, Издизање 2.
Прва награда за цртеж припала је Бранку Раковићу из Србије за радове Чиста душа и Природа.
Прва награда за примењену уметност додељена је Растку Ћирићу из Србије за Light for life, лауреат награде
за фотографију је Танасис Раптис из Грчке заАкт 1, Акт 2, а прва награда за интермедију додељена је Милици
Јанковић из Црне Горе за Promissed land, Presence in white.
Похвале је добило седморо аутора из Србије – Ирена Кузмановић за сликарство, Јелена Средановић за
графику, Младен Маринков за скулптуру, Сандра Никач за цртеж, Сања Девић за примењену уметност,
Дубравка Лазић за фотографију и Слободанка Милошевић у категорији интермедијалних радова.
Добитник гран прија добија 1.500 евра, а вредност седам равноправних првих награда износи 500 евра.
Награђени радови улазе у Збирку Бијенала (новчана награда подразумева откуп рада), а изложбу ће
традиционално пратити каталог. Издање је двојезично, укоричено тврдим повезом и у димензијама
Јун 2020. године
Културни центар Горњи Милановац у јуну је реализовао 17 програма које је видело 3.840 посетилаца.
Реализовано је: шест изложби (изложба радова из Збирке ликовне колоније „Мина Вукомановић Караџић“ и
Збирке Бијенала, Дом културе „Војислав Илић“, Рудник - 150, изложба радова из Збирке Бијенала у Галерији
„Мостови Балкана“, Крагујевац – 800, изложба 15. Међународног бијенала уметности минијатуре, Модерна
галерија Културног центра – 800, изложба Марка Вукше (минијатуре) – пратећа изложба 15. Бијенала
Галерија испред Велике сале – 400, изложба Радислава Ратка Вучинића (минијатуре) – пратећа изложба 15.
Бијенала Галерија испред Велике сале – 400 у оквиру пратећих изложби представљени су и одабрани радови
12 уметника – учесника Бијенала минијатуре из града Русеа (Бугарска). Селекцију је направила Елена
Великова и изложба „Црквених утвари, мантија и одежди“, Дом културе „Војислав Илић“, Рудник – 150), два
концерта ( „Мини концерт“ – Гимназија „Таковски устанак“ - 40 и концерт „Под сјајем звезда“, Ненад Азањац,
Башта велике сале Културног центра – 80), две манифестација (Додела награда и признања победницима
15. Међународног бијенала уметности минијатуре – 200, Јубиларни 25. Ревијални певачки скуп изворног
народног стваралаштва, Рудник – 500), и организовано је једно књижевно вече (Промоција књиге: “Био сам
учесник, видео и записао”, аутора Јована Томовића Дом културе „Војислав Илић, Рудник – 70 (У сарадњи са
Градском библиотеком и компанијом „Рудник и флотација – Рудник“)). На биоскопском репертоару Културног

центра организоване су три пројекције филмова са „Кратке форме“ - међународног фестивала кратког
филма (Избор филмова „Кратке форме“ – 2х30, Избор филмова за децу са „Кратке форме“ - 50). Од осталих
програма (3) реализовано је (Две ликовне радионице за децу „Ин Гогов забавник“ - 2х30, и “Игоров магични
шоу” - програм мађионичара Игора Трифунова, 80).
Програми су реализовани у Горњем Милановцу (Модерна галерија КЦГМ, Велика сала КЦГМ (Дом културе),
Башта испред велике сале, Галерија испред велике сале, ОШ „Момчило Настасијевић“ и Гимназија „Таковски
устанак“) и Руднику.
Пружањем стручне и техничке помоћи, Културни центар је учествовао и у реализацији 6 програма које су
организовали: Гимназија „Таковски устанак“ (Подела сведочанстава – 150), Завод за трансфузију крви Србије
и ООЦК (Акција ДДК – 2х50), Општина Горњи Милановац (Јавне набавке – 20), Музичка школа „Др Војислав
Вучковић“ (додела књижица – 50), Војска Србије (Аеро митинг – промоција 63. и 72. бригаде - 2000)
Отварарање јубиларног 15. Међународног бијенала уметности минијатуре - највеће и најобухватније изложбе
малог формата реализовано је 6. јуна 2020. године уз поштовање свих пропусаних мера у циљу сузбијања
ширења вируса корона.
Одржавајући квалитет и кредибилитет манифестације, организатор изложбе Културни центар представио је
689 радова које потписује 423 аутора из 27 земаља света.
У оквиру поставке изложени су и одабрани радови 12 уметника – учесника Бијенала минијатуре из града
Русеа (Бугарска). Селекцију је направила Елена Великова.
Пратећи изложбени програм: Стваралаштво Марка Вукше, добитника Гран - прија на 14. Бијеналу и
Сликарски опус и минијатуре Радислава Ратка Вучинића, јединог учесника свих досадашњих Бијенала,
представљени су у Галерији хола испред Велике сале Културног центра
Приликом отварања Бијенала додељене су награде и признања ауторима из Србије, док ће награђенима из
иностранства признања бити накнадно уручена. Подсећамо:
Гран При је додељен Зорану Богдановићу из Аустралије за скулптуре Daily samples/Sunset, Daily
samples/Sunny Day"Еманципована форма, Освајање простора".
Прва награда за сликарство - Николај Бузов, Бугарска
Прва награда за графику - Јоана Пападимитрију, Уједињено Краљевство
Прва награда за скулптуру - Драгана Којић, Србија
Прва награда за цртеж - Бранко Раковић, Србија
Прва награда за примењену уметност - Растко Ћирић, Србија
Прва награда за фотографију - Танасис Раптис, Грчка
Прва награда за интермедију - Милица Јанковић, Црна Гора
Награде Бијенала су: Гран при (1.500 евра) и седам равноправних награда у рангу прве награде (по 500 евра)
у свакој изложбеној категорији. Награђени радови улазе у Збирку Бијенала (новчана награда подразумева
откуп рада).
Похвале:
Сликарство: Ирена Кузмановић, Србија
Графика: Јелена Средановић, Србија
Скулптура: Младен Маринков, Србија
Цртеж: Сандра Никач, Србија / Фрагменти
Примењена уметност :Сања Девић, Србија
Фотографија: Дубравка Лазић, Србија
Интермедија: Слободанка Милошевић, Србија
И ове године изложбу, по већ утврђеној концепцији пратиће каталог манифестације. Издање је двојезично,
укоричено је тврдим повезом и у димензијама је изложених експоната - 10x10 cm.
Табеларни приказ реализованих програма и броја посетилаца
ПРОГРАМИ
ЈУН 2020. године

Наступи/поставке

Посета

Представе / извођење

/

/

Изложбе

6

2700

Концерти

2

120

Филмови (филмске вечери) / пројекције

3

110

Манифестације

2

700

Књижевне вечери и трибине

1

70

Разно

3

140

УКУПНО

17

3840

Наступи/поставке

Посета

6

2320

ОСТАЛО - УСЛУГЕ
Разно услуге

О активностима Установе извештавали су: национални дневни листови: „Телеграф“, „Данас“, „Вечерње
новости“, „Политика“... регионалне и локалне новине: „Чачанаски глас“ – Чачак, „Таковске новине“ - Горњи
Милановац, (већина локалних новина из Војводине и са Југа Србије у својим недељницима је објавила
текстове о Бијеналу преузете од „SEE culta“ или „АРТ магазина“).
Специјализовани часописи: „Арт магазин“, Медијске агенције: „Танјуг“
Вести, прилози или емисије емитовале су:
Националне телевизије: „РТС“,
Регионалне телевизије: „Галаксија 32“-Чачак, „Телемарк“- Чачак, ТВ „Лав“, ТВ „Мелос“ ... недељници:
„Таковске новине“, и „Чачански глас“, електронски медији:ТВ „Галаксија“, ТВ „Лав“ и ТВГМ-Прес, 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.
Највише интересовања медија било је за 15. Међународни бијенале уметности минијатуре.
Табеларни приказ заступљености у медијима
Заступљеност у медијима

Јун 2020. година

Локални недељници („Таковске новине“, Чачански глас)

13

Локалне радио и ТВ станице (ТВ ГМ Прес)

13

Регионалне РТВ станице (Галакција, Лав)

13

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

1

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

1

Агенције БЕТА, ТАНЈУГ

1

Стручни часописи (Арт магазин, филмски...)

1

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

13

Веб страница КЦ

13
28

Фејсбук

Извештај о реализацији медијске кампање
15. МЕЂУНАРОДНОГ БИЈЕНАЛА УМЕТНОСТИ МИНИЈАТУРЕ
Организациони послови на реализацији 15. Mеђународног бијенала уметности минијатуре започети су јуна
2019. године. Позивни материјали (поштом и на мејл адресе) послати су на више од 3000. адреса уметника.
На конкурс Бијенала одазвало се 567 аутора са 967 радова. Селекциона комисија (Божидар Плазинић,
сликар, председник, Сања Филиповић, заменик председника и Ђорђе Станојевић, сликар) за изложбу је
одабрала 689 радова које потписује 423 аутора из 27 земља света (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). Жирирање радова обавио је Међународни жири у саставу: Моника Милер, председник
(Немачка), Софија Јечина (Русија), члан
Божидар Плазинић (Србија), члан. Паралелно са организационим пословима вођена је и медијска кампања.
Она је започела објављивањем Конкурса и слањем позивних материјала уметницима за учешће на
манифестацији. Конкурс су објавили: водећи портали у области културе за Југоисточну Европу и Србију,
специјализовани часописи и већина водећих медијских кућа и удружења уметника. Паралелно са
реализацијом предвиђених планова око припреме Бијенала (селекција и жирирање), на регионалним и
локалним медијима („Таковске новине“, „Чачански глас“, ТВ „Телемарк“ - Чачак, и „Галаксија 032“ - Чачак, ТВ
„Лав“, РТС, РТВ) објављиване су информације о фазама Бијенала.
Већа кампања започела је крајем 2019. године. Информације, које су се односиле на учеснике који су прошли
селекцију, јавности су пласиране преко сајта Културног центра и FACEBOOK странице Бијенала. Такође,
информације о реализацији 15. Бијенала благовремено су достављане и медијским кућама на националном,
регионалном и локалном нивоу и писаним („Политика“, „Вечерње новости“, „Телеграф“, „Глас западне Србије,
„Танјуг“...) и електронским медијима (РТС, радио Београд 1 и 2...). Локалне и регионалне телевизије имале су
веће интересовање за ту фазу реализације Бијенала, тако да је, током јануара, фебруара и марта више
прилога о манифестацији емитовано на телевизијама „Галаксија 032“ и „Телемарк“ и ТВГМ плус.
Због пандемије вируса корона и проглашења ванредног стања на целокупној територији Републике Србије,
отварање Међународног бијенала уметности минијатуре, највеће и најобухватније манифестације уметности
малог формата, није одржано за Дан општине Горњи Милановац..
Уместо 21. априла 2020. године за када је, према календару манифестације било предвиђено отварање,
петнаеста по реду изложба уметничких остварења светској јавности представљена је 6. јуна 2020.
Имена награђених аутора 15. Бијенала саопштена су маја месеца у Горњем Милановцу на конференцији за
медије одржаној у Свечаној сали општине Горњи Милановац. Конференцији су присуствовали новинари
регионалних и локалних медијских кућа, а проглашење победника емитовано је на YOUTUBE каналу (око 40

прегледа, већином медијских редакција - https://www.youtube.com/watch?v=VJWNJFlZNeU&t=67s). новинара из
медијских кућа: „Политика“, „Танјуг“, „Бета“, МНА, „Данас“, „Новости“ „Просветни преглед“, „Радио Београд 1 и
2“, РТС-а, РТВ, НОВА, SEE Culta, ГМ Инфо, ГМпресс итд.
У периоду од 6. - 30. јуна, већина националних и, регионалних медијских кућа и специјализованих часописа
писали су о Бијеналу („РТС“, „РТВ“, „Новости“, „Политика“ „Телеграф“, „Танјуг“, „Глас западне Србије“, Арт
Магазин...) . Прилози и чланци (преузети од „РТС“ (Дневник), или КЦГМ и „Гласа западне Србије“ објављени
су и у земљама Југоисточне Европе (Хрватска, Босна и Херцеговина), а путем РТРС и у Сједињеним
америчким државама.
О Бијеналу су извештавали:
Национални дневни листови: „Телеграф“, „Данас“, „Вечерње новости“, „Политика“...
Регионалне и локалне новине: „Чачанаски глас“ – Чачак, „Таковске новине“ - Горњи Милановац, (већина
локалних новина из Војводине и са Југа Србије у својим недељницима је објавила текстове о Бијеналу
преузете од „SEE culta“ или „АРТ магазина“).
Специјализовани часописи: „Арт магазин“
Медијске агенције: „Танјуг“, МНА
Вести, прилози или емисије емитовале су:
Националне телевизије: „РТС“, РТВ, НОВА, РТРС
Регионалне телевизије: „ТВГМ плус“ „Галаксија 32“-Чачак, „Телемарк“- Чачак, ТВ „Лав“, ТВ „Мелос“ ..
Вести и прилоге о Бијеналу емитовале су и радио станице: “Београд - Први и Други програм“ …
Текстове о 15. Међународном бијеналу уметности минијатуре на страницама веб-сајта објавили су: портал за
културу Југоисточне Европе (www.seecult.org), „Арт магазин“ (www.artmagazin.rs), , „Вести“ (www.vesti.rs),
„Радио Београд“ (www.radiobeograd.rs), Данас (www.danas.rs), Портал културе Војводине (www.kulturavojvodina.org.rs), РТС (www.rts.rs ), КЦГМ (www.kcgm.org.rs), РТК (www.rtk.co.rs), Новости
(www.novosti.rs/vesti/kultura), Blic (www.blic.rs/kultura), Медиа прес (https://media-ps.rs), Рефлектор
(www.reflektor.rs), Јединство (www.jedinstvo.rs), Глас западне Србије (www.glaszapadnesrbije.rs), Наслови
(https://naslovi.net), Регионалне вести (www.regionalnevesti.net) ….
Ефекти кампање: Изложбу 15. Бијенала у Горњем Милановцу, са пратећим изложбама до 30 јуна, видело је
око 1000, посетилаца. На отварању манифестације 6. јуна 2020 године било је око 200 посетилаца.
Предраг Лошић, новинар
Отворен 15. Међународни бијенале уметности минијатуре ... › отворен-15 међународни-бијенале-...
Петнаести међународни бијенале уметности минијатуре – највећа и најобухватнија светска изложба малог
формата данас је отворен у Горњем ...
Отворен 15. Међународни бијенале уметности минијатуре ...
њњњ.телеграф.рс › поп-и-култура › арт › 3198847-отворе...
Пре 22 сата - Поставка обухвата 689 радова које потписују 423 аутора из 27 земаља.
Отворен 15. Међународни бијенале уметности минијатуре ...
наслови.нет › телеграф › отворен-15-међународни-бијен...Петнаести Међународни бијенале уметности
минијатуре, највећа и најобухватнија светска изложба малог формата, отворен је у Горњем Милановцу.
Међународни бијенале уметности мнијатуре – Горњи ...
бијеналеминијатуре.орг.рс
Отворен 15. Међународни бијенале уметности минијатуре. ОПШИРНИЈЕ. 15.Међународни бијенале
уметности минијатуре. КАТАЛОГ БИЈЕНАЛА.
Бијенале Уметности Минијатуре - Почетна страница | Фејсбук
ср-рс.фацебоок.цом › Странице › Остало › Заједница
Међународни бијенале уметности минијатуре је највећа и најобухватнија манифестација... ...
хттп://њњњ.кцгм.орг.рс/отворен-15-међународни-бијенале-ум…/.
Отворено 15. Међународно бијенале уметности минијатуре
тиме.рс › отворено-15-међународно-бијенале-уметност...
Петнаесто међународно бијенале уметности минијатуре, једна од највећих и ... највећа и најобухватнија
светска изложба малог формата, отворен је у Горњем ...
Отворено 15. Међународно бијенале уметности минијатуре
њњњ.крстарица.цом › здравље › корона-вирус › отворен...
ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ – Петнаесто међународно бијенале уметности минијатуре, једна од највећих и
најобухватнијих светских изложби малог …

Мостови Балкана: Збирка међународног бијенала уметности ...
њњњ.прессек.рс › РЕФЛЕКТОР › мостови-балкана-збир...
Међународни бијенале уметности минијатуре је јединствена светска ... Ове године, у Горњем Милановцу биће
одржана 15. јубиларна изложба, а у ...
Гран при 15. Бијенала минијатуре Зорану Богдановићу - Нова.рс
нова.рс › култура › 15-међународно-бијенале-минијатуре
15. међународно бијенале минијатуре отворено је данас у Горњем ... Петнаесто међународно бијенале
уметности минијатуре отворено је данас ... и најобухватнија светска изложба малог формата”
биће отворена до 31. августа.
Отворено 15. Међународно бијенале уметности минијатуре ...
њњњ.ртв.рс › ср_лат › култура › отворено-15.-међунаро...
Пре 2 дана - Петнаесто међународно бијенале уметности минијатуре, једна од највећих и најобухватнијих
светских изложби малог формата, данас је отворено у ...
РТК | Међународно Бијенале уметности минијатуре ... - РТК
ртк.цо.рс › међународно-бијенале-уметности-минијатуре...
Пре 3 дана - Међународно бијенале уметности минијатуре поставком у Крагујевцу ... Ове године, 15.
јубиларна изложба биће организована 6. јуна у ...
Изложба у "Мостовима Балкана": „Збирка међународног ...
њњњ.инфокг.рс › култура › излозба-у-мостовима-балкан...
Међународни бијенале уметности минијатуре је јединствена светска манифестација ... Ове године, у Горњем
Милановцу биће одржана 15. јубиларна изложба, а у ..
Отворено 15. Међународно бијенале уметности минијатуре - РТВ
њњњ.ртв.рс › ср_лат › култура › отворено-15.-међунаро...
Петнаесто међународно бијенале уметности минијатуре, једна од највећих и најобухватнијих светских
изложби малог формата, данас је отворено у ...
Посетили сте ову страницу 5.6.20..
Отворено 15. Међународно бијенале уметности минијатуре у ...
мораваинфо.рс › Култура
у Модерној галерији Културног центра у Горњем Милановцу свечано јеотворено 15. Међународно бијенале
уметности минијатуре, где је ...
Отворено 15. Међународно бијенале уметности ...
наслови.нет › цир › мораваинфо › отворено-15-међунар...
Међународно бијенале уметности минијатуре, где је изложено 689 радова које потписује 423 аутора из 27
земаља света. Гран При ...
Отворено 15. Међународно бијенале уметности минијатуре
њњњ.крстарица.цом › здравље › корона-вирус › отворен...
ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ - Петнаесто међународно бијенале уметности минијатуре, једна од највећих и
најобухватнијих светских изложби малог ...
Отворено 15. Међународно бијенале уметности минијатуре ...
објектив.рс › вест › отворено-15-међународно-бијенал...
Отворено 15. Међународно бијенале уметности минијатуре.
Излагачке области су: сликарство, графика, скулптура, цртеж, примењена уметности, ...
Отворено 15. Међународно бијенале уметности минијатуре | НС ...
њњњ.нсрепортер.рс › 2020/06 › отворено-15-међунаро...
Отворено 15. Међународно бијенале уметности минијатуре. Датум: 07 јуна, 2020. у:Култура. Оставите
коментар. ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ – Петнаесто међународно ...
Отворено 15. Међународно бијенале уметности минијатуре
њњњ.вести.рс › Култура › Отворено-15-Међународно-...
Петнаесто међународно бијенале уметности минијатуре, једна од највећих и најобухватнијих светских
изложби малог формата, данас је отворено у ...
Отворено 15. Међународно бијенале уметности минијатуре
тиме.рс › отворено-15-међународно-бијенале-уметност...
Петнаесто међународно бијенале уметности минијатуре, једна од највећих и најобухватнијих светских
изложби малог формата, данас је отворено ...

Гран при 15. Бијенала минијатуре Зорану Богдановићу - Нова.рс
нова.рс › култура › 15-међународно-бијенале-минијатуре
15. међународно бијенале минијатуре отворено је данас у Горњем Милановцу. ... Фото: Промо/Међународни
Бијенале уметности минијатуре.
Отворен 15. Међународни бијенале уметности минијатуре ...
њњњ.телеграф.рс › поп-и-култура › арт › 3198847-отворе...
Говорећи о 15. Међународном бијеналу уметности минијатуре, о концепцији манифестације и овогодишње
поставке, жирирању и пратећем ...
15 међународно бијенале уметности минијатуре
њњњ.yоутубе.цом › њатцх
Пресецањем врпце у Модерној галерији Културног центра у Горњем Милановцу данас је свечано отворен ...
Пре 1 дан - Отпремио/ла Телевизија Телемарк
Отворен 15. Међународни бијенале уметности минијатуре
њњњ.гласзападнесрбије.рс › Отворен-15-Међународни-...
Горњи Милановац - Петнаести међународни бијенале уметности минијатуре – највећа и најобухватнија. Фото:
ОУ Горњи Милановац.
Отворен 15. Међународни бијенале уметности минијатуре ...
наслови.нет › цир › глас-западне-србије › отворен-15-ме...
Отворен 15. Међународни бијенале уметности минијатуре. Глас Западне Србије пре 7 минута. Горњи
Милановац - Петнаести ...
Отворено 15. Међународно бијенале уметности минијатуре
тиме.рс › отворено-15-међународно-бијенале-уметност...
Петнаесто међународно бијенале уметности минијатуре, једна од највећих и најобухватнијих светских
изложби малог формата, данас је отворено у Горњем ...
Цела планета на малом формату: Отворен међународни ...
њњњ.новости.рс › вести › култура.71.хтмл:869332-Цела-...
Међународни бијенале уметности минијатуре у Горњем Милановцу је - преживео. Изложба радова 15.

Отворено 15. међународно бијенале уметности минијатуре: Гран при Зорану Богдановићу
Дневник | пре 22 сати
Петнаесто међународно бијенале уметности минијатуре, једна од највећих и најобухватнијих светских
изложби малог формата, отворено је у Модерној галерији Културног центра у Горњем Милановцу, а трајаће
до 31. августа. Фото: Daily samples/Sunset i Daily samplesI / Sunny Day,

Цела планета на малом формату: Отворен међународни бијенале уметности у Горњем
Милановцу
Новости.рс
Изложба радова 15. јубиларне смотре отворена је у Модерној галерији Културног центра.

ИАКО су многобројне светске манифестације, па и културне, отказане због пандемије, Међународни бијенале
уметности минијатуре у Горњем Милановцу је - преживео. Изложба радова 15. јубиларне смотре отворена је
у Модерној галерији Културног центра, а уз поштовање заштитних мера трајаће до 31. августа.Конкурисало је
укупно 567 аутора са 976 радова, највећих дозвољених димензија 10х10 центиметара, за седам категорија.
Изложено је 689 радова 423 аутора из 27 земаља. Избор радова за изложбу обавила је Селекциона комисија:
председник Божидар Плазинић, Сања Филиповић и Ђорђе Станојевић.
Жири 15. Бијенала радио је у саставу: председница Моника Милер из Немачке, Рускиња Софија Јечина и
Божидар Плазинић.
- Лауреат 15. Бијенала је вајар Зоран Богдановић из Аустралије, коме Гран-при припада за скулптуру Сунсет,
Даилy самплес/Суннy Даy. Додељено је и седам равноправних награда у рангу прве, у свакој категорији. Прву
награду у сликарству носи Николај Бузов из Бугарске за рад "Хексафлексагон ВИ, Хексафлексагон ВИИ", у
графици Јоана Пападимитрију из Уједињеног Краљевства за "Поглед, Исцељење". Троје добитника прве
награде је из Србије: Драгана Којић за скулптуру "Издизање 1, Издизање 2", Бранко Раковић за цртеж "Чиста
душа/Анима, Природа", а у примењеној уметности Растко Ћирић за остварење Лигхт фор лифе. За
фотографију "Акт 1, Акт 2" првонаграђен је Грк Танасис Раптис, и за интермедију Промисед ланд, Пресенце
ин њхите Милица Јанковић из Црне Горе - казао је Плазинић.
Награде су и 1.500 евра за Гран-при и по 500 за седам равноправних награда у рангу прве. Награђени радови
постају део Збирке Бијенала, која досад броји 1.500 тих мајушних уметничких дела.
Генерални покровитељи Бијенала су Министарство културе и милановачка општина, а Културни центар је
организатор.
ПРАТЕЋЕ ИЗЛОЖБЕ
КАО пратеће, биће постављене изложбе: део опуса Марка Вукше, добитника Гран-прија претходног
Међународног Бијенала минијатуре у Горњем Милановцу, и Радислава Вучинића, јединог учесника свих 15
манифестација.

Отворен 15. Међународни бијенале уметности минијатуре
Телеграф
Поставка обухвата 689 радова које потписују 423 аутора из 27 земаља
Петнаести Међународни бијенале уметности минијатуре, највећа и најобухватнија светска изложба малог
формата, отворен је у Горњем Милановцу. Изложба ће бити отворена до 31. августа 2020.
године.Покровитељи манифестације су општина Горњи Милановац и Министарство културе и информисања
Републике Србије.
У односу на предходне манифестације, организоване за Дан општине Горњи Милановац, којимасу
традиционално и започињале априлске свечаности у граду под Рудником, овога пута, због пандемије корона
вируса, организатор највеће светске изложбе минијатуре је био принуђен да отварање Бијенала помери за
јун, у време обележавања градске славе (Силазак Светог Духа на Апостоле), а саму доделу награда
прилагоди превентивним мерама које прописује Министарство здравља Републике Србије - рекао је Драган
Арсић, директор Културног центра.
Церемонија отварања Бијенала уприличена је на Платоу испред Модерне галерије Културног центра.
Говорећи о 15. Међународном бијеналу уметности минијатуре, о концепцији манифестације и овогодишње
поставке, жирирању и пратећем изложбеном програму, Божидар Плазинић, представник жирија (Божидар
Плазинић (Србија) Моника Милер (Немачка) и Софија Јечина (Русија)) и Селекционе комисије (Божидар
Плазинић,Сања Филиповић и Ђорђе Станојевић) је између осталог рекао да поставка обухвата 689 радова
које потписују 423 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).
Излагачке области су: сликарство, графика, скулптура, цртеж, примењена уметности,
фотографија и интермедија. Прихваћени су само оригинални радови, настали у последње две године,
оцењени као дела високог уметничког и професионалног домета.
- У оквиру поставке је и селекција радова 12 уметника – учесника Бијенала минијатуре из града Русеа
(Бугарска). Селекцију је направила Елена Великова - истакао је Божидар Плазинић и нагласио да "уметност
минијатуре показује да се на малом простору, осмишљеним потезима и квалитетним идејама може направити
велико дело".

Манифестацију је отворила Јадранка Достанић, заменик председника општине Горњи Милановац и
председник Организационог одбора Бијенала, која је честитала награђеним и похваљеним ауторима,
организатору, општини на кључној финансијској и свакој другој подршци, Министарству за културу и свим
пријатељима уметности који су свих протеклих деценија помогли реализацију Бијенала.

Награде:
Гран При 15. Међународног бијенала уметности минијатуре: Зоран Богдановић (Аустралија) за
скулптуре Даилy самплес/Сунсет и Даилy самплес/Суннy Даy
Прва награда за сликарство - Николај Бузов (Бугарска) / Хексафлексагон ВИ, Хексафлексагон ВИИ
Прва награда за графику - Јоана Пападимитрију (Уједињено Краљевство) / Поглед, Исцељење
Прва награда за скулптуру - Драгана Којић (Србија) / Издизање 1, Издизање 2
Прва награда за цртеж - Бранко Раковић (Србија) / Чиста душа / Анима, Природа / Натуре
Прва награда за примењену уметност - Растко Ћирић (Србија) / Лигхт фор лифе
Прва награда за фотографију - Танасис Раптис (Грчка) / Акт 1, Акт 2
Прва награда за интермедију - Милица Јанковић (Црна Гора) / Промиссед ланд, Пресенце ин њхите
Награде Бијенала су: Гран при (1.500 евра) и седам равноправних награда у рангу прве награде (по 500 евра)
у свакој изложбеној категорији. Награђени радови улазе у Збирку Бијенала (новчана награда подразумева
откуп рада).
Похвале:
Ирена Кузмановић (сликарство), Јелена Средановић (графика), Младен Маринков (скулптура), Сандра Никач
(цртеж), Сања Девић (примењена уметност), Дубравка Лазић (фотографија) и Слободанка Милошевић
(интермедија).
Пратећи програм 15. Међународног бијенала уметности минијатуре је стваралаштво Марка Вукше, добитника
Гран–прија на 14. Бијеналу и сликарски опус и минијатуре Радислава Ратка Вучинића, јединог учесника свих
досадашњих Бијенала. (Трајање пратећих изложби: 6. јун – 6. јул 2020. године).
И ове године изложбу, по већ утврђеној концепцији прати каталог манифестације. Издање је двојезично,
укоричено је тврдим повезом и у димензијама је изложених експоната - 10 х 10 цм.

Отворен 15. Међународни бијенале уметности минијатуре
КЦГМ, ГМИнфо

Петнаести међународни бијенале уметности минијатуре – највећа и најобухватнија светска изложба малог
формата данас је отворен у Горњем Милановцу. Изложба ће бити отворена до 31. августа 2020. године.
Покровитељи манифестације су општина Горњи Милановац и Министарство културе и информисања
Републике Србије.
„У односу на предходне манифестације, организоване за Дан општине Горњи Милановац, којима су
традиционално и започињале априлске свечаности у граду под Рудником, овога пута, због пандемије корона
вируса, организатор највеће светске изложбе минијатуре је био принуђен да отварање Бијенала помери за
јун, у време обележавања градске славе (Силазак Светог Духа на Апостоле), а саму доделу награда
прилагоди превентивним мерама које прописује Министарство здравља Републике Србије“, рекао је Драган
Арсић, директор Културног центра.

Фотографија: Драган Арсић, директор Културног центра Горњи Милановац (лево)
Фотографија: Божидар Плазинић, члан Жирија и Селекционе комисије (средина)
Фотографија: Јадранка Достанић, председник ОО Бијенала и заменик председника општине Г. Милановац
(десно)
Церемонија отварања Бијенала уприличена је на Платоу испред Модерне галерије Културног центра.
Говорећи о 15. Међународном бијеналу уметности минијатуре, о концепцији манифестације и овогодишње
поставке, жирирању и пратећем изложбеном програму, Божидар Плазинић, представник Жирија (Божидар
Плазинић (Србија) Моника Милер (Немачка) и Софија Јечина (Русија)) и Селекционе комисије (Божидар
Плазинић, Сања Филиповић и Ђорђе Станојевић) је између осталог рекао да поставка обухвата 689 радова

које потписују 423 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).
“Излагачке области су: сликарство, графика, скулптура, цртеж, примењена уметности, фотографија и
интермедија.
Прихваћени су само оригинални радови, настали у последње две године, оцењени као дела високог
уметничког и професионалног домета”.
Списак излагача објављен је на сајту: хттп:// њњњ.кцгм.орг.рс (Програмске активности – Бијенале минијатуре).
“У оквиру поставке је и селекција радова 12 уметника – учесника Бијенала минијатуре из града Русеа
(Бугарска). Селекцију је направила Елена Великова”, рекао је Божидар Плазинић и нагласио да „уметност
минијатуре показује да се на малом простору, осмишљеним потезима и квалитетним идејама може направити
велико дело“.
Манифестацију је отворила Јадранка Достанић, заменик председника општине Горњи Милановац и
председник Организационог одбора Бијенала. Честитајући награђеним и похваљеним ауторима,
организатору, општини на кључној финансијској и свакој другој подршци, Министарству за културу и свим
пријатељима уметности који су свих протеклих деценија помогли реализацију Бијенала, Јадранка Достанић је
истакла:
“Ово је дан у коме наш град постаје богатији за још једну велику светску манифестацију, петнаесту по реду.
Ово је дан нашег и вашег великог уметничког празника који је одавно ушао у анале светске модерне
уметности и постао најпрестижнија манифестација уметности малог формата у земаљским размерама. Већ
смо, крајем прошле године, обележили тридесет година постојања нашег и вашег БИЈЕНАЛА МИНИЈАТУРА и
чврсто закорачили у четврту деценију чудесне и магичне уметности минијатурних формата. Двадесет седам
земаља света ове године граде са нама још једну заједничку причу испричану на око седам стотина
уметничких дела у свим могућим, постојећим областима визуелног стваралаштва. Граде један невероватан
мозаик сачињен од уметничке игре у малом, од креативних мисли и идеја стотине и стотине и на хиљаде
наших истомишљеника, уметника који од кад смо започели ову велику светску мисију деле са нама све оне
радости које доноси свака изложба: јер је јединствена, јер је посебна, јер је оригинална и непоновљива и јер
су део овог града и свих нас. Поносни смо на ову велику манифестацију, на све који у њој учествују, и који су
је протекле три деценије подржавали и допринели да се тај златни низ минијатура који се ниже на хиљаде и
десетине хиљада настави истим оним стваралачким и организаторским жаром какав нас прати све ове године
и деценије”.

Фотографија: Отварање 15. међународног бијенала уметности минијатуре
Награде:
Гран При 15. Међународног бијенала уметности минијатуре: Зоран Богдановић (Аустралија) за скулптуре
Даилy самплес/Сунсет и Даилy самплес/Суннy Даy
Прва награда за сликарство – Николај Бузов (Бугарска) / Хексафлексагон ВИ, Хексафлексагон ВИИ
Прва награда за графику – Јоана Пападимитрију (Уједињено Краљевство) / Поглед, Исцељење
Прва награда за скулптуру – Драгана Којић (Србија) / Издизање 1, Издизање 2
Прва награда за цртеж – Бранко Раковић (Србија) / Чиста душа / Анима, Природа / Натуре
Прва награда за примењену уметност – Растко Ћирић (Србија) / Лигхт фор лифе
Прва награда за фотографију – Танасис Раптис (Грчка) / Акт 1, Акт 2
Прва награда за интермедију – Милица Јанковић (Црна Гора) / Промиссед ланд, Пресенце ин њхите

Фотографија:Бранко Раковић,прва награда за ЦРТЕЖ (лево)
Фотографија: Драгана Којић, прва награда за СКУЛПТУРУ (десно)
Награде Бијенала су: Гран при (1.500 евра) и седам равноправних награда у рангу прве награде (по 500 евра)
у свакој изложбеној категорији. Награђени радови улазе у Збирку Бијенала (новчана награда подразумева
откуп рада).
Похвале:
Ирена Кузмановић (сликарство), Јелена Средановић (графика), Младен Маринков (скулптура), Сандра Никач
(цртеж), Сања Девић (примењена уметност), Дубравка Лазић (фотографија) и Слободанка Милошевић
(интермедија).

Фотографија: Модерна галерија Културног центра (лево)
Фотографија: Пратећи изложбени програм (Дом културе) (десно)
Пратећи програм 15. Међународног бијенала уметности минијатуре је стваралаштво Марка Вукше, добитника
Гран–прија на 14. Бијеналу и сликарски опус и минијатуре Радислава Ратка Вучинића, јединог учесника свих
досадашњих Бијенала. (Трајање пратећих изложби: 6. јун – 6. јул 2020. године).
И ове године изложбу, по већ утврђеној концепцији прати каталог манифестације. Издање је двојезично,
укоричено је тврдим повезом и у димензијама је изложених експоната – 10×10 цм.
Радно време галерија од 8. јуна 2020. године:
Радним даном: 9 – 20 сати
Суботом: 10 – 14 сати
Превентивне мере које прописује Министарство здравља Републике Србије.
Посетиоци изложбе морају користити средства и опрему за личну заштиту (маске)
Максималан број посетилаца у Модерној галерији – 15 особа / у Галерији Дома културе – 30
Обавезно растојање између посетилаца – 2 метра
Посетиоци у галерији (маске)

Отворен 15. Међународни бијенале уметности минијатуре
РТВ
ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ - Петнаесто међународно бијенале уметности минијатуре, једна од највећих и
најобухватнијих светских изложби малог формата, данас је отворено у Горњем Милановцу, а трајаће до 31.
августа.
Директор Културног центра Драган Арсић казао је да је у односу на претходне манифестације, организоване
за Дан општине Горњи Милановац, којима су традиционално и започињале априлске свечаности, овога пута,
због пандемије корона вируса, организатор је био принуђен да отварање Бијенала помери за јун, у време
обележавања градске славе (Силазак Светог Духа на Апостоле), а саму доделу награда прилагоди
превентивним мерама које прописује Министарство здравља Србије.

Церемонија отварања Бијенала уприличена је на Платоу испред Модерне галерије Културног центра.
Говорећи о концепцији манифестације и овогодишње поставке, жирирању и пратећем изложбеном програму,
Божидар Плазинић, представник жирија и Селекционе комисије између осталог је рекао да поставка обухвата
689 радова које потписују 423 аутора из 27 земаља.
Излагачке области су: сликарство, графика, скулптура, цртеж, примењена уметности, фотографија и
интермедија, а прихваћени су само оригинални радови, настали у последње две године, оцењени као дела
високог уметничког и професионалног домета.
Списак излагача објављен је на сајту, а у оквиру поставке је и селекција радова 12 уметника - учесника
Бијенала минијатуре из града Русеа у Бугарској.
Плазинић је нагласио да "уметност минијатуре показује да се на малом простору, осмишљеним потезима и
квалитетним идејама може направити велико дело.
Манифестацију је отворила Јадранка Достанић, заменик председника општине Горњи Милановац и
председник Организационог одбора Бијенала.
Ово је дан у коме наш град постаје богатији за још једну велику светску манифестацију, петнаесту по реду.
Двадесет седам земаља света ове године граде са нама још једну заједничку причу испричану на око седам
стотина уметничких дела у свим могућим, постојећим областима визуелног стваралаштва , казала је између
осталог Достанићева.
Гран При 15. Међународног бијенала уметности минијатуре припао је Зорану Богдановићу (Аустралија) за
скулптуре "Даилy самплес/Сунсет и "Даилy самплес/Суннy Даy , прва награда за сликарство Николају
Бузову (Бугарска) "Хексафлексагон ВИ, Хексафлексагон ВИИ , а за графику Јоани Пападимитрију (Уједињено
Краљевство) "Поглед, Исцељење .
Прва награда за скулптуру припала је Драгани Којић (Србија) за Издизање 1, Издизање 2 , док је за цртеж
отишла у руке Бранку Раковићу (Србија) за Чиста душа / Анима, Природа / Натуре .
Прва награда за примењену уметност додељена је Растку Ћирићу (Србија) за "Лигхт фор лифе , а за
фотографију добитник је Танасис Раптис (Грчка) "Акт 1, Акт 2 .
Лауреат награде за интермедију је Милица Јанковић (Црна Гора) за "Промишед ланд, Пресенце ин њхите .
Награде Бијенале су Гран у износу од 1.500 евра и седам равноправних награда по 500 евра у свакој
изложбеној категорији.
Награђени радови улазе у Збирку Бијенала (новчана награда подразумева откуп рада).
Похвале су добиле Ирена Кузмановић (сликарство), Јелена Средановић (графика), Младен Маринков
(скулптура), Сандра Никач (цртеж), Сања Девић (примењена уметност), Дубравка Лазић (фотографија) и
Слободанка Милошевић (интермедија).

Пратећи програм 15. Међународног бијенала уметности минијатуре је стваралаштво Марка Вукше, добитника
Гран-прија на 14. Бијеналу и сликарски опус и минијатуре Радислава Ратка Вучинића, јединог учесника свих
досадашњих Бијенала.
Посетиоци изложбе морају користити средства и опрему за личну заштиту (маске), а максималан број у
Модерној галерији је 15 особа, док је у Галерији Дома културе 30.
Обавезно растојање између посетилаца - 2 метра.
Покровитељи манифестације су општина Горњи Милановац и Министарство културе и информисања
Србије.је Министарство здравља Србије.
Отворено 15. међународно бијенале уметности минијатуре: Гран при Зорану Богдановићу
ДАНАС
Петнаесто међународно бијенале уметности минијатуре, једна од највећих и најобухватнијих светских
изложби малог формата, отворено је у Модерној галерији Културног центра у Горњем Милановцу, а трајаће
до 31. августа.

Говорећи о концепцији манифестације и овогодишње поставке, жирирању и пратећем изложбеном програму,
Божидар Плазинић, представник жирија и Селекционе комисије, саопштио је да поставка обухвата 689
радова које потписују 423 аутора из 27 земаља. Излагачке области су: сликарство, графика, скулптура, цртеж,
примењена уметности, фотографија и интермедија, а прихваћени су само оригинални радови, настали у
последње две године, оцењени као дела високог уметничког и професионалног домета.
Гран-при 15. Међународног бијенала уметности минијатуре припао је Зорану Богдановићу, уметнику из
Мелбурна (Аустралија) за скулптуре „Daily samples/Sunset“ и „Daily samples/Sunny Day“; Прва награда за
сликарство припала је Николају Бузову (Бугарска) за радове „Heksafleksagon VI, Heksafleksagon VIIИ“, док је
лауреат Награде за графику Јоани Пападимитрију (Велика Британија) за „Поглед, Исцељење“.

15. МЕЂУНАРОДНИ БИЈЕНАЛЕ УМЕТНОСТИ И МИНИЈАТУРЕ У ГОРЊЕМ МИЛАНОВЦУ
Српска телевизија УСА

КУЛТУРА И УМЕТНОСТ – ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ
Петнаести Међународни бијенале уметности минијатуре – највећа и најобухватнија светска изложба малог
формата отворена је 6. јуна 2020. у Културном центру Горњи Милановац и трајаће до 31. августа 2020.
године. Покровитељи манифестације су општина Горњи Милановац и Министарство културе и информисања
Републике Србије.
„У односу на предходне манифестације, организоване за Дан општине Горњи Милановац, којима су
традиционално и започињале априлске свечаности у граду под Рудником, овога пута, због пандемије корона
вируса, организатор највеће светске изложбе минијатуре је био принуђен да отварање Бијенала помери за
јун, у време обележавања градске славе (Силазак Светог Духа на Апостоле), а саму доделу награда
прилагоди превентивним мерама које прописује Министарство здравља Републике Србије“, рекао је на
отварању изложбе Драган Арсић, директор Културног центра.

Церемонија отварања Бијенала уприличена је на Платоу испред Модерне галерије Културног центра.
Говорећи о 15. Међународном бијеналу уметности минијатуре, о концепцији манифестације и овогодишњој
поставци, жирирању и пратећем изложбеном програму, Божидар Плазинић, представник Жирија и
Селекционе комисије је између осталог рекао да поставка обухвата 689 радова које потписују 423 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).
“Излагачке области су: сликарство, графика, скулптура, цртеж, примењена уметности, фотографија и
интермедија. Прихваћени су само оригинални радови, настали у последње две године, оцењени као дела
високог уметничког и професионалног домета. У оквиру поставке је и селекција радова 12 уметника –
учесника Бијенала минијатуре из града Русеа (Бугарска). Селекцију је направила Елена Великова”, рекао је

Божидар Плазинић и нагласио да „уметност минијатуре показује да се на малом простору, осмишљеним
потезима и квалитетним идејама може направити велико дело.“
Манифестацију је отворила Јадранка Достанић, заменик председника општине Горњи Милановац и
председник Организационог одбора Бијенала. Честитајући награђеним и похваљеним ауторима,
организатору, општини на кључној финансијској и свакој другој подршци, Министарству за културу и свим
пријатељима уметности који су свих протеклих деценија помогли реализацију Бијенала, Јадранка Достанић је
истакла:
“Ово је дан у коме наш град постаје богатији за још једну велику светску манифестацију, петнаесту по реду.
Ово је дан нашег и вашег великог уметничког празника који је одавно ушао у анале светске модерне
уметности и постао најпрестижнија манифестација уметности малог формата у земаљским размерама. Већ
смо, крајем прошле године, обележили тридесет година постојања нашег и вашег Бијенала минијатуре чврсто
закорачили у четврту деценију чудесне и магичне уметности минијатурних формата. Двадесет седам земаља
света ове године граде са нама још једну заједничку причу испричану на око седам стотина уметничких дела у
свим могућим, постојећим областима визуелног стваралаштва. Граде један невероватан мозаик сачињен од
уметничке игре у малом, од креативних мисли и идеја стотине и стотине и на хиљаде наших истомишљеника,
уметника који од кад смо започели ову велику светску мисију деле са нама све оне радости које доноси свака
изложба: јер је јединствена, јер је посебна, јер је оригинална и непоновљива и јер су део овог града и свих
нас. Поносни смо на ову велику манифестацију, на све који у њој учествују, и који су је протекле три деценије
подржавали и допринели да се тај златни низ минијатура који се ниже на хиљаде и десетине хиљада настави
истим оним стваралачким и организаторским жаром какав нас прати све ове године и деценије”.
Пратећи програм 15. Међународног бијенала уметности минијатуре је стваралаштво Марка Вукше, добитника
Гран-прија на 14. Бијеналу и сликарски опус и минијатуре Радислава Ратка Вучинића, јединог учесника свих
досадашњих Бијенала. (Трајање пратећих изложби: 6. јун – 6. јул 2020. године).

И ове године изложбу, по већ утврђеној концепцији, прати каталог манифестације. Издање је двојезично,
укоричено је тврдим повезом и у димензијама је изложених експоната – 10×10 цм.
Обележавајући 30 година постојања Бијенала, у сусрет јубиларном 15. Међународном бијеналу уметности
минијатуре Културни центар Горњи Милановац организовао је још две изложбе: 3. јуна 2020. године у
Галерији Дома културе „Војислав Илић“ на Руднику изложени су одабрани радови из Збирке Бијенала и
Збирке ликовне колоније „Мина Вукомановић Караџић“. Збирку бијенала чине радови које су организатори
манифестације, почев од прве изложбе, 1989. године, добијали на поклон, откупљивали, или су као
награђени радови трајно остали у власништву Бијенала. Збирка тренутно броји око1500 радова из свих
области ликовног, примењеног и уопште визуелног стваралаштва и са сваком новом изложбом све више се
увећава. Одабрани радови из Збирке Бијенала од 4 – 23. јуна 2020. године биће изложени и у Крагујевцу у
Градској галерији „Мостови Балкана“.
Збирка Бијенала чини својеврстан репрезент манифестације јер се, у излагачком смислу, преко поставке
одабраних радова, првенствено награђених домаћих и страних аутора, могу сагледати најбољи и
најквалитетнији радови познатих и признатих аутора који су се уметнички исказали и доказали у области
малог формата – минијатуре као посебно оригиналног начина креативног израза. Захваљујући Збирци
минијатура која већ садржи импозантан број радова дошло се на идеју о оснивању јединственог музеја
минијатуре у Горњем Милановцу. Очекује се да ће конкретни послови око реализације ове идеје започети
наредних година у којима Бијенале минијатуре улази у четврту деценију постојања.

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 12 програма које су организовали: општина Горњи Милановац, образовне институције,
установе у области културе, удружења грађана, невладине организације и предузећа. Ове програме видело је
364посетилаца.
Заступљеност у медијима:
Програми које је Културни центар организовао - медијски су пропраћени.
О активностима Установе су извештавали: регионалне и локалне новине („Чачанаски глас“, и „Таковске
новине“), као и регионалне и локалне телевизије (ТВ „Галаксија 32“ - Чачак, ТВ „Телемарк“- Чачак, ТВ „Лав“,
ТВ „Мелос“, ТВГМ плус). Информације о активностима Установе овјављиване су и на порталима „ГМ ИНФО“,
“Морава инфо“ и „ПРЕС ЛИДЕР“ ... Медијске агенције „Танјуг“ и „МНА“, такође су извештавале о активностима
Установе.
Програмске активности редовно су објављиване и на сајту Културног центра и ФБ страници Установе.
Након одлуке о проглашењу ванредног стања на целој територији Србије, а у циљу спречавања даљег
ширења корона вируса, Културни центар Горњи Милановац био је принуђен да помери отварање изложбе 15.
Међународног бијенала уметности минијатуре. Ову информацију објавили су сви већи домаћи писани медији
и стручни часописи. Бијенале је отворено 6. јуна 2020. године.
Културни центар је, од 15. марта, на својој ФБ-страници објављивао снимке са концерата, представа, изложби
и других програма које је организовао. Представљено је 63 програма које је Установа за културу, уметност и
ваншколско образовање реализовала у претходном периоду.
Табеларни приказ заступљености у медијима јул - септембар 2020
Заступљеност у медијима

Јул

Август

Септембар

УКУПНО

Локални недељници („Таковске новине“)

4

9

9

22

Локалне радио и ТВ станице (ТВ Телемарк)

4

9

9

22

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

4

9

9

22

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

1

7

7

15

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

/

3

3

6

Агенције БЕТА, ТАНЈУГ

1

1

2

4

Стручни часописи (Арт магазин, филмски...)

/

/

/

/

Преслидер Мораваинфо, Регионалне вести

4

9

9

22

Веб страница КЦ

4

9

9

22

Фејсбук

8

15

15

38

Јул 2020. године
На основу Наредбе о мерама за спречавање и сузбијање заразне болести КОВИД - 19 коју су, на основу
члана 41. Закона о смањењу ризика од катастрофа и управљању ванредним ситуацијама, Закона о заштити
становништва од заразних болести, Уредбе о мерама за спречавање и сузбијање заразне болести КОВИД-19,
донели чланови Општинског штаба за ванредне ситуације општине Горњи Милановац, на седници одржаној
16. јула 2020. године, Културни центар - Горњи Милановац је одложио све програме предвиђене за
предстојећи период, односно док се за то не стекну одговарајући услови.
Током јула Културни центар Горњи Милановац је реализовао 7 програма не рачунајући изложбу 15.
Међународног бијенала уметности минијатуре представљену јавности 6. јуна у Модерној галерији (100) и
пратеће изложбе ове манифестације: изложба Марка Вукше (минијатуре - 50) и изложба Радислава Ратка
Вучинића (минијатуре - 50) као и одабрани радови 12 уметника – учесника Бијенала минијатуре из града
Русеа (Бугарска), које је селектовала Елена Великова (посета ових изложби током јула је око 200
посетилаца). Реализоване програме видело је 538 посетилаца.
Реализовано је: изложба 26. сазива Ликовне колоније „Мина Вукомановић Караџић“ - 100, две
манифестације (Четвородневна Ликовна колонија „Мина Вукомановић караџић (27. сазив) – 7 учесника и 2.
Сликарски сабор у Враћевшници (30 јул – 2. август – 30 посетилаца)), и једно књижевно вече (Промоција
књиге Кристофера Воглера „Пишчево путовање: Митска структура за писце“ у издању ФЦС-а – видеп линк 10). На биоскопском репертоару Културног центра били су филмови са „Кратке форме“ - међународног
фестивала кратког филма (Избор филмова „Кратке форме“ (једна пројекција) – 20). Од осталих програма (2)
реализоване су Османове смешне чаролије - (Осман Ахмед, дечији аниматор и један од глумаца у емисији
„Плава птица”, која се приказује на РТС-у. Био је гост Културног центра – 100 и подизање споменика у
Прањанима - 50).
Сви организовани програми реализовани су уз максимално поштовање пропусаних мера и препорука Кризног
штаба у циљу сузбијања ширења вируса корона.

Програми су реализовани у Горњем Милановцу (Модерна галерија КЦГМ, Велика сала КЦГМ (Дом културе),
Башта испред велике сале, Галерија испред велике сале).
Пружањем стручне и техничке помоћи, Културни центар је учествовао и у реализацији четири
програма које су организовали: Општина Горњи Милановац (Подела признања ученицима генерације и
добитницима „Вукове дипломе“ – 100), Завод за трансфузију крви (Акција ДДК – 2х30), Проба
горњомилановачког бенда CACTUS FIELDS – 4. Ове програме видело је 164 посетиоца.
Организовање Ликовне колоније „Мина Вукомановић Караџић – 27 сазив“ и представљање изложбе
радова двадесетшестог сазива Колоније свакако је најзначајнији програм који је Културни центар
реализовао у јулу.
Поставку чини 29 радова које потписују 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).
Изложбу су представили: Драган Арсић, директор Културног центра, Радош Гачић, уредник ликовног програма
и Илија Драшовић, од ове године почасни члан Савиначке ликовне манифестације.
“Колонија је покренута 1994. године поводом стогодишњице смрти Мине Вукомановић Караџић, познате
српске сликарке. Основна идеја манифестације је неговање успомена на Вукову ћерку, једну од првих жена
сликара у српском сликарству и афирмација рудничко – таковског краја, средине богате прошлости и значајне
културно уметничке традиције”, истакли су Драган Арсић и Радош Гачић и нагласили да је “за непуне три
деценије постојања манифестације, око 200 уметника из Србије, Црне Горе, Републике Српске и
иностранства, узело је учешће у раду Колоније. Остварено је више од 490 уметничких дела која чине Збирку и
Фонд ликовне манифестације”.
Отварањем изложбе окончан је рад и овогодишње ликовне манифестације, која је од 8. до 12. јула, 27. пут
реализована на Савинцу.
Због епидемиолошке ситуације изазване корона вирусом, манифестација је била нешто скромнија и са
мањим бројем уметника. И ако је било најављено да ће уметничке радове на Савинцу, заједно са: Лидијом и
Звонком Тилић (Нови Сад), Весном Петровић (Чачак) и Илијом Драшовићем (Горњи Милановац) стварати и :
Ненад Ристовић (Крагујевац), Снежана Величковић (Чачак) и Весна Тешић (Горњи Милановац), због њихове
спречености, раду Колоније прикључили су се Јована Јанковић и Ивана Маринковић уметнице из Горњег
Милановаца.
Радови учесника овогодишње Ликовне колоније јавности ће бити представљени на Петровдан 2021. године.
И промоција књиге Кристофера Воглера „Пишчево путовање: Митска структура за писце“ у издању
ФЦС-а такође је један од важнијих програма које је Културни центар реализовао у јулу. Важност је
између осталог и због тога што је представљање публикације уприличено путем видео линка. О књизи су
говорили Гордан Матић, директор Филмског центра Србије и Мирољуб Стојановић, уредник издавачке
делатности ФЦС-а. Књига се у филмском свету сматра „сценаристичком библијом“. У самом средишту овог
капиталног дела налази се теорија по којој се већина прича може разложити на низ наративних структура и
архетипова, описаних кроз митолошку алегорију. Воглер је своје дело засновао на обимном раду Џозефа
Кембела, а посебно на његовој чувеној студији „Херој са хиљаду лица“ из 1949. године која је, између осталог,
инспирисала Џорџа Лукаса приликом стварања његовог серијала „Star Wars“.
Током јула Културни центар Горњи Милановац је био запажен и на међународном плану.Наиме, Установа за
културу, уметност и ваншколско образовање из Горњег Милановца постала је члан „Europa Cinemas“ мреже европских биоскопских приказивача
После вишегодишњих анализа биоскопског репертоара, просечне посете и садржаја програма за децу и
младе, као и других испитивања које су спровели Европска комисија (Програм Креативна Европа / МЕДИА) и
ЦНЦ (Француска), Културни центар Горњи Милановац постао је члан мреже европских биоскопских
приказивача „Europa Cinemas“.
Чланство у мрежи омогућује Културном центру оперативну и финансијску подршку из фондова Европске
Уније на уређењу биоскопског репертоара и реализацији пројеката који се односе развој младе биоскопске
публике. Пројекти се односе на реализацију филмских радионица, дебата, конференција фестивала и
захтевнијих аудио-визуелних програма.
Мрежа тренутно броји више од 1.230 биоскопских приказивача са око 3.120 екрана у 43 земље (751 град).
Ови биоскопи, осим у земљама Европске уније налазе се и у земљама источне Европе, Балкана, Русије и
Турске, а од недавно и у земљама ван граница Старог континента.
Снага мреже европских приказивача почива на финансијској подршци приказивача у замену за њихово
дугорочно улагање у биоскопе. Чланови мреже задржавају независност у оквиру програмске политике
конципиране у добром делу на афирмацији европског филма.
У оквиру програма МЕДИА, подршка се крецrе од максимално 15.500 евра годишње за биоскоп са једним
екраном до 50.500 евра за биоскоп са 15 или више екрана. Подршку за програмирање чини 80 одсто подршке
биоскопа, а 20 одсто резервисано је за активности младе публике.

Бонус различитости такође подстиче чланове мреже да повецrају број пројекција других националних
кинематографија на свом репертоару. Други бонус награђује кинематографије за њихов труд у програмирању
филмова “Еуропа Цинемас Лабел филм”. Због свега овога годишњи број посетилаца биоскопских дворана
којима управљају чланови мреже је око 82 милиона. Процена је да је скоро 60 одсто свих посетилаца
евидентирано у биоскопима мреже, ван матичне државе.
Захваљујући повезаности биоскопских приказивача, мрежа је данас место окупљања европских и светских
филмофила и место размене идеја и иновација приказивача на свим пољима.
„Europa Cinemas“ у бројкама
1232 Биоскопа, 3123 платна (екрана), 751 град, 43 државе.
Културни центар Горњи Милановац од 30. јула до 2. авгиста 2020. године, у храму „Светог Ђорђа“ у
манастиру „Враћевшница“, некадашњем конаку кнеза Милоша Обреновића, помогао је реализацију 2.
Сликарског сабора. Основна идеја сабора је да се у том крају поново оживи сликарски живот, а да сам
манастир постане место не само духовног окупљања већ и место сабора ликовних уметника.
Последњег дана јула откривен је споменик виолине у Прањанима.
Табеларни приказ реализованих програма и броја посетилаца
ПРОГРАМИ
ЈУЛ 2020. године

Наступи/поставке

Посета

Представе / извођење

/

/

Изложбе

1

100

/1/

100

/2/

100

Концерти

/

/

Филмови (филмске вечери) / пројекције

1

20

Манифестације

2

58

Књижевне вечери и трибине

1

10

Разно

2

150

15. Међународни бијенале уметности минијатуре и
пратеће изложбе

7 (10)

538

Наступи/поставке

Посета

4

164

УКУПНО
ОСТАЛО - УСЛУГЕ
Разно услуге

О активностима Установе извештавали су: национални дневни листови: „Телеграф“,... регионалне и
локалне новине: „Чачанаски глас“ – Чачак, „Таковске новине“ - Горњи Милановац, (већина локалних новина
из Војводине и са Југа Србије у својим недељницима је објавила текстове о Бијеналу преузете од „SEE culta“
или „АРТ магазина“).
Медијске агенције: „Танјуг“
Вести, прилози или емисије емитовале су:
Регионалне телевизије: „Галаксија 32“-Чачак, „Телемарк“- Чачак, ТВ „Лав“, ТВ „Мелос“ ... недељници:
„Таковске новине“, и „Чачански глас“, електронски медији:ТВ „Галаксија“, ТВ „Лав“ и ТВГМ-Прес, и портали:
„Глас западне Србије“, „Преслидер“, ГМ инфо“, „Морава инфо“, ФЦС и други.
Програмске активности редовно су објављиване и на сајту Културног центра и ФБ страници Установе.
Највише интересовања медија било је за изложбу 26. сазива Ликовне колоније „Мина Вукомановић Караџић“,
Чланство Културног центра у „Europa Cinemas“ и промоцију књиге Кристофера Воглера „Пишчево
путовање: Митска структура за писце“ у издању ФЦС-а .
Табеларни приказ заступљености у медијима
Заступљеност у медијима

Јул 2020. година

Локални недељници („Таковске новине“, Чачански глас)

4

Локалне радио и ТВ станице (ТВ ГМ Прес)

4

Регионалне РТВ станице (Галакција, Лав)

4

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

1

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

/

Агенције БЕТА, ТАНЈУГ

1

Стручни часописи (Арт магазин, филмски...)

/

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

4

Веб страница КЦ

4

Фејсбук

8

Извештај о реализацији медијске кампање 27. сазива ликовне колоније ''Мина Вукомановић Караџић''Савинац
Савиначка ликовна манифестација покренута 1994. године поводом стогодишњице смрти Мине Вукомановић
Караџић, познате српске сликарке, од 8. - 12. јула 2020. године, по 27. пут је реализована на Савинцу. Због
епидемиолошке ситуације изазване корона вирусом, манифестација је била нешто скромнија и са мањим
бројем уметника. И ако је било најављено да ће уметничке радове на Савинцу, заједно са: Лидијом и Звонком
Тилић (Нови Сад), Весном Петровић (Чачак) и Илијом Драшовићем (Горњи Милановац) стварати и : Ненад
Ристовић (Крагујевац), Снежана Величковић (Чачак) и Весна Тешић (Горњи Милановац), због њихове
спречености, раду Колоније прикључили су се Јована Јанковић и Ивана Маринковић уметнице из Горњег
Милановаца.
Основна идеја Колоније је неговање успомена на Вукову ћерку, једну од првих жена сликара у српском
сликарству и афирмација рудничко – таковског краја, средине богате прошлости и значајне културно
уметничке традиције.
За непуне три деценије постојања манифестације, око 250 уметника из Србије, Црне Горе, Републике Српске
и иностранства, узело је учешће у раду. Остварено је више од 400 уметничких дела која чине Збирку и Фонд
ликовне манифестације.На основу предвиђеног плана рада уметници су боравили на Савинцу у периоду од8.
- 12. јула, остварен је комплетан програм рада са свим планираним обиласцима и излетима.
Радови настали у Колонији јавности ће бити представљени на Петровдан 2021 године, а потом ће радови
бити разврстани у Збирку и Фонд колоније.
Медијска кампања 27. Ликовне колоније „Мина Вукомановић Караџић“ је започела маја 2020. године
Информације о припремама за Ликовну колонију благовремено су достављане медијским кућама.
Колонија је затворена у недељу, 12. јула 2020. године, када је у Галерији испред велике сале Културног
центра широј јавности предтављена изложба прошлогодишњег сазива ликовне колоније “Мина Вукомановић
Караџић”.
Поставку чини 29 радова које потписују 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).
У периоду од 3 - 31. јула 2020. године све регионалне медијске куће из окружења извештавале су о Колонији.
О Ликовној колонији су писале: регионалне и локалне новине („Чачанаски глас“ – Чачак, „Таковске новине“ Горњи Милановац,) Вести, прилози или емисије емитовале су: Регионалне и локалне телевизије - :
„Галаксија 32“-Чачак, „Телемарк“- Чачак ГМпрес.
Ефекти Ликовне колоније: Изложбу 26. сазива Ликовне колоније видело је више од 400 посетилаца.
Ликовна колонија „МИна Вукомановић Караџић“, Савинац …
њњњ.кцгм.орг.рс › ликовна-колонија-мина-вукоманов...
Ликовна колонија „Мина Вукомановић Караџић“ на Савинцу започела је рад јуна 1994. године, поводом
стогодишњице смрти познате српске сликарке, а у ...
Ликовна колонија "Мина Вукомановић Караџић" на Савинцу …
њњњ.телеграф.рс › поп-и-култура › арт › 3210715-ликовн...
07.07.2020. - Основна идеја Колоније је неговање успомена на Вукову ћерку, једну од првих жена сликара у
српском сликарству и афирмација рудничко ...
Ликовна колонија Мина Вукомановић-Караџић од 8 до 12 јула …
гмпресс.рс › ликовна-колонија-мина-вукомановиц-кара...
03.07.2020. - Следеће седмице, на репертоару Културног центра биће отворена традиционална, 27 по реду
Ликовна колонија“ Мина Вукомановић –Караџић.
Ову страницу сте посетили 2 пута. Последња посета: 5.7.20.
Представљена изложба радова 26. сазива Ликовне колоније ...гминфо.рс › представљена-излозба-радовадвадесетсесто...
13.07.2020. - ... Културног центра минулог викенда (12. јул) представљена је изложба прошлогодишњег сазива
ликовне колоније “Мина Вукомановић Караџић”.
Ликовна колонија Мина Вукомановић-Караџић од 8. до 12 …
њњњ.гласзападнесрбије.рс › Ликовна-колонија-Мина-Ву...
08.07.2020. - Ликовна колонија од 8. до 12. јула на Савинцу, Фото: КЦ ГМ. Караџић, познате српске сликарке,
од 8. – 12. јула 2020. године, по 27. пут ...
Ликовна колонија „Мина Вукомановић Караџић“ |

ЧА Гласњњњ.цаглас.рс › ликовна-колонија-мина-вукомановић-к
Ликовна колонија "Мина Вукомановић Караџић" на Савинцу: 126 година од смрти Вукове кћери
(Телеграф.рс)
Основна идеја Колоније је неговање успомена на Вукову ћерку, једну од првих жена сликара у српском
сликарству и афирмација рудничко – таковског краја

Савиначка ликовна манифестација покренута 1994. године поводом стогодишњице смрти Мине Вукомановић
Караџић, познате српске сликарке, по 27. пут биће реализована на Савинцу, од 8. до 12. јула 2020. године.
Због тренутне епидемиолошке ситуације са корона вирусом, манифестација ће бити нешто скромнија и са
мањим бројем уметника. Учешће у раду колоније потврдили су: Лидија Тилић (Нови Сад), Ненад Ристовић
(Крагујевац), Снежана Величковић (Чачак), Весна Петровић (Чачак), Весна Тешић (Горњи Милановац) и Илија
Драшовић (Горњи Милановац).
Основна идеја Колоније је неговање успомена на Вукову ћерку, једну од првих жена сликара у српском
сликарству и афирмација рудничко – таковског краја, средине богате прошлости и значајне културно
уметничке традиције. За непуне три деценије постојања манифестације, око 250 уметника из Србије, Црне
Горе, Републике Српске и иностранства, узело је учешће у раду. Остварено је више од 400 уметничких дела
која чине Збирку и Фонд ликовне манифестације.
Колонија ће бити затворена у недељу, 12. јула 2020. године, када ће у Галерији испред велике сале Културног
центра широј јавности бити предтављена изложба прошлогодишњег сазива ликовне колоније "Мина
Вукомановић Караџић". Поставку чини 29 радова које потписују 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). Отварање изложбе је у 13 сати.

Представљена изложба радова 26. сазива Ликовне колоније “Мина Вукомановић Караџић”
гминфо.рс

У Галерији велике сале Културног центра минулог викенда (12. јул) представљена је изложба
прошлогодишњег сазива ликовне колоније “Мина Вукомановић Караџић”.
Поставку чини 29 радова које потписују 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).
Изложбу су представили Драган Арсић, директор Културног центра, Радош Гачић, уредник ликовног програма
и Илија Драшовић, од ове године почасни члан Савиначке ликовне манифестације.
– Колонија је покренута 1994. године поводом стогодишњице смрти Мине Вукомановић Караџић, познате
српске сликарке. Основна идеја манифестације је неговање успомена на Вукову ћерку, једну од првих жена
сликара у српском сликарству и афирмација рудничко – таковског краја, средине богате прошлости и значајне
културно уметничке традиције – истакли су Драган Арсић и Радош Гачић и нагласили да је “за непуне три
деценије постојања манифестације, око 200 уметника из Србије, Црне Горе, Републике Српске и
иностранства, узело је учешће у раду Колоније. Остварено је више од 490 уметничких дела која чине Збирку и
Фонд ликовне манифестације”.
Отварањем изложбе окончан је рад и овогодишње ликовне манифестације, која је од 8. до 12. јула, 27. пут
реализована на Савинцу.
Због тренутне епидемиолошке ситуације са корона вирусом, манифестација је била нешто скромнија и са
мањим бројем уметника.
И ако је било најављено да ће уметничке радове на Савинцу, заједно са Лидијом и ЗвонкомТилић (Нови Сад),
Весном Петровић (Чачак) и Илијом Драшовићем (Горњи Милановац) стварати и Ненад Ристовић (Крагујевац),
Снежана Величковић (Чачак) и Весна Тешић (Горњи Милановац), због њихове спречености, раду Колоније
прикључили су се Јована Јанковић и Ивана Маринковић уметнице из Горњег Милановаца.
Радови овогодишњих учесника Ликовне колоније јавности ће бити представљени на Петровдан 2021. године.

Ликовна колонија Мина Вукомановић-Караџић од 8 до 12 јула
ГМ Пресс / Александра Стеванић

Иако су због епидемиолошке ситуације бројни културни догађаји померени или отказани, милановачки
Културни центар се труди да својим суграђанима прикаже што разноврснији културно-забавни програм. Ове
године, сви културни догађају, одвијаће се напољу, у Башти културног центра како би се испоштовале
препоруке Министарства здравља у спречавању ширења Корона вируса. Следеће седмице, на репертоару
Културног центра биће отворена традиционална, 27 по реду Ликовна колонија“ Мина Вукомановић –Караџић.
– Трудимо да уз све мере предострожности организујемо програм, који се због ситуације са Ковидом 19 овог
лета орагнизује напољу. – рекао је за ГМ ПРЕСС Драган Арсић, директор Културног центра и додао – оно што
нас наредне недеље очекује у оквиру програма Културног центра је Ликовна колонија “Мина Вукомановић –
Караџић”, од 8 до 12. јула, ове године нешто скромнија и са мањим бројем учесника.

Из Културног центра моле суграђане за разумевање и стпљење у случају отказивања концерата и догађаја,
јер се неке одлуке у околностима у којима се налазимо мењају из сата у сат. Поштујући првенствено живот и
здравље, Културни центар ће се и даље трудити да понуди што бољи програм својој публици која репертоар
свих дешавања може проверити на сајту и Фејсбук страници Културног центра. Из ове култрурне инстутуције
стиже још добрих новости када је у питању породица европских биоскопа.
– На основу двогодишњег прегледа резултата, филмска Европска филмска комисија је прихватила да Горњи
Милановац постане члан мреже европских филмских приказивача, “Еуропа Синемас”, тако да ћемо имати
подршку Европске Уније, уз поштовање стандарда када су у питању европски филмови. – закључио је Арсић.
Ове лепе вести КЦ ће поделити са својим суграђанима и „филмофилима“ на промоцији књига са Филмским
центром Србије вечерас у 18 сати у Башти Културног центра. У програм ће се онлине укључити директор
Филмског центра Србије који ће представити ново издање „Пишчево путовање“, Митска структура за писце“
Кристофера Воглера у издању Филмског центра Србије.

Културни центар постао члан „Еуропа Цинемас“ – мреже европских биоскопских приказивача
После вишегодишњих анализа биоскопског репертоара, просечне посете и садржаја програма за децу и
младе, као и других испитивања које су спровели Европска комисија (Програм Креативна Европа / МЕДИА) и
ЦНЦ (Француска), Културни центар Горњи Милановац постао је члан мреже европских биоскопских
приказивача „Еуропа Цинемас“.
Чланство у мрежи омогућује Културном центру оперативну и финансијску подршку из фондова Европске
Уније на уређењу биоскопског репертоара и реализацији пројеката који се односе развој младе биоскопске
публике. Пројекти се односе на реализацију филмских радионица, дебата, конференција фестивала и
захтевнијих аудио-визуелних програма.
Мрежа тренутно броји више од 1.230 биоскопских приказивача са око 3.120 екрана у 43 земље (751 град).
Ови биоскопи, осим у земљама Европске уније налазе се и у земљама источне Европе, Балкана, Русије и
Турске, а од недавно и у земљама ван граница Старог континента.
Снага мреже европских приказивача почива на финансијској подршци приказивача у замену за њихово
дугорочно улагање у биоскопе. Чланови мреже задржавају независност у оквиру програмске политике
конципиране у добром делу на афирмацији европског филма.
У оквиру програма МЕДИА, подршка се крецrе од максимално 15.500 евра годишње за биоскоп са једним
екраном до 50.500 евра за биоскоп са 15 или више екрана. Подршку за програмирање чини 80 одсто подршке
биоскопа, а 20 одсто резервисано је за активности младе публике.
Бонус различитости такође подстиче чланове мреже да повецrају број пројекција других националних
кинематографија на свом репертоару. Други бонус награђује кинематографије за њихов труд у програмирању
филмова “Еуропа Цинемас Лабел филм”.
Због свега овога годишњи број посетилаца биоскопских дворана којима управљају чланови мреже је око 82
милиона. Процена је да је скоро 60 одсто свих посетилаца евидентирано у биоскопима мреже, ван матичне
државе.
Захваљујући повезаности биоскопских приказивача, мрежа је данас место окупљања европских и светских
филмофила и место размене идеја и иновација приказивача на свим пољима.
“ЕУРОПА ЦИНЕМАС” У БРОЈКАМА
1232 Биоскопа, 3123 платна (екрана), 751 град, 43 државе
Културни центар постао члан „Еуропа Цинемас“ – мреже …
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Културни центар постао члан „Еуропа Цинемас“ – мреже европских биоскопских приказивача
Гминфо, ГМПрес

После вишегодишњих анализа биоскопског репертоара, просечне посете и садржаја програма за децу и
младе, као и других испитивања које су спровели Европска комисија (Програм Креативна Европа / МЕДИА) и
ЦНЦ (Француска), Културни центар Горњи Милановац постао је члан мреже европских биоскопских
приказивача „Еуропа Цинемас“.

Чланство у мрежи омогућује Културном центру оперативну и финансијску подршку из фондова Европске
Уније на уређењу биоскопског репертоара и реализацији пројеката који се односе развој младе биоскопске
публике. Пројекти се односе на реализацију филмских радионица, дебата, конференција фестивала и
захтевнијих аудио-визуелних програма.
Мрежа тренутно броји више од 1.230 биоскопских приказивача са око 3.120 екрана у 43 земље (751 град).
Ови биоскопи, осим у земљама Европске уније налазе се и у земљама источне Европе, Балкана, Русије и
Турске, а од недавно и у земљама ван граница Старог континента.

Снага мреже европских приказивача почива на финансијској подршци приказивача у замену за њихово
дугорочно улагање у биоскопе. Чланови мреже задржавају независност у оквиру програмске политике
конципиране у добром делу на афирмацији европског филма.
У оквиру програма МЕДИА, подршка се крецrе од максимално 15.500 евра годишње за биоскоп са једним
екраном до 50.500 евра за биоскоп са 15 или више екрана. Подршку за програмирање чини 80 одсто подршке
биоскопа, а 20 одсто резервисано је за активности младе публике.
Бонус различитости такође подстиче чланове мреже да повецrају број пројекција других националних
кинематографија на свом репертоару. Други бонус награђује кинематографије за њихов труд у програмирању
филмова “Еуропа Цинемас Лабел филм”.
Због свега овога годишњи број посетилаца биоскопских дворана којима управљају чланови мреже је око 82
милиона. Процена је да је скоро 60 одсто свих посетилаца евидентирано у биоскопима мреже, ван матичне
државе.
Захваљујући повезаности биоскопских приказивача, мрежа је данас место окупљања европских и светских
филмофила и место размене идеја и иновација приказивача на свим пољима.

“ЕУРОПА ЦИНЕМАС” У БРОЈКАМА
1232 Биоскопа, 3123 платна (екрана), 751 град, 43 државе

Промоција књиге Кристофера Воглера „Пишчево путовање: Митска структура за писце“ у издању
ФЦС-а
Промоција књиге Кристофера Воглера „Пишчево путовање: Митска структура за писце“ у издању
ФЦС-а је један од важнијих програма које је Културни центар реализовао у јулу. Важност је између
осталог и због тога што је представљање публикације уприличено путем видео линка.
О књизи су говорили Гордан Матић, директор Филмског центра Србије и Мирољуб Стојановић, уредник
издавачке делатности ФЦС-а. Књига се у филмском свету сматра „сценаристичком библијом“.
У самом средишту овог капиталног дела налази се теорија по којој се већина прича може разложити на низ
наративних структура и архетипова, описаних кроз митолошку алегорију. Воглер је своје дело засновао на
обимном раду Џозефа Кембела, а посебно на његовој чувеној студији „Херој са хиљаду лица“ из 1949. године
која је, између осталог, инспирисала Џорџа Лукаса приликом стварања његовог серијала „Star Wars“.
Промоција књиге Кристофера Воглера „Пишчево путовање: Митска структура за писце“ у издању
ФЦС-а
КЦГМ, ФЦС

Август 2020. године
Придржавајући се Наредбе о мерама за спречавање и сузбијање заразне болести КОВИД - 19 коју су донели
чланови Општинског штаба за ванредне ситуације општине Горњи Милановац, Културни центар - Горњи
Милановац је током августа реализовао 10 програма, које је видело 683 посетиоца рачунајући и изложбу
15. Међународног бијенала уметности минијатуре представљену јавности 6. јуна у Модерној галерији (100).
Реализовано је: концерт Ненада Азањца („Под сјајем звезда 2“ - 50), четири манифестације (САБОР
ВИОЛИНИСТА СРБИЈЕ у Прањанима, због актуелне ситуације са корона вирусом Сабор је био ревијаног
карактера – 300; БИЗАНТ ФЕСТ - селекција филмова јединственог светског веб фестивала краткометражног
православног филма у Враћевшници – 30; и ЛИКОВНА КОЛОНИЈА У МАНАСТИРУ ВРАЋЕВШНИЦА – 20;
Традиционална манифестација ВЕЧЕ ПОД ГРМОМ ове године је обележена пројекцијом видео записа са
претходних програма у Такову на интернет страници Културног центра - 100).
Након одлуке Кризног штаба за сузбијање вируса Цовид -19, од 24. августа дозвољено је одржавање
културних дешавања са присуством публике. Биоскоп Културног центра је први отворио врата за публику, али
уз одређена ограничења. Број гледалаца је прилагођен величини сале, а посетиоци су морали носити маске и
поштовати физичку дистанцу од једног празног седишта.
На репертоару 24. и 25. августа су били одабрани филмови са међународног фестивала кратког филма
“Кратка форма” - 20. У Враћевшници 28. августа је приказан филм „Исцељење“ - 30. У августу је приказан и
играни филм „Отац“ - 18. Укупно на све четири пројекције – 68 посетилаца.
Током августа Културни центар је организовао конференцију за медије поводом организације 6.
Фестивала кратког филма „Кратка форма“ и манифестације Дани Мије Алексића. На конференције је
обзнањен лауреат награде Мија Алексић – Бити глумац. Лауреат за 2020 је Гордан Кичић, глумац – 15.
Програми су реализовани у Горњем Милановцу (Велика сала КЦГМ (Дом културе), Башта испред велике
сале), Враћевшници (Задужбини Светислава Жиловића и манастир „Враћевшница) и Прањанима.
Пружањем стручне и техничке помоћи, Културни центар је учествовао и у реализацији четири
програма које су организовали: Општина Горњи Милановац (састанак Саборског одбора за Сабор
виолиниста Србије – 15, пружање правних савета - 5), Завод за трансфузију крви (Акција ДДК – 2х50), Бенд
ДОБРА ГЕНЕТИКА – (Снимање спота -10), Рудник и флотација Рудник (Дан рудара – 10). Ове програме
видело је 140 посетиоца.
САБОР ВИОЛИНИСТА СРБИЈЕ
Иако је корона вирус отказао највећу смотру виолине у Србији, Саборске заставе су 22. августа подигнуте у
Прањанима. Једна од запаженијих манифестација народног стваралаштва, покренута прошле године у славу
и част виолине – краљице инструмената, ове године је, одлуком Саборског одбора организована симболично
- без такмичарског дела.
Због актуелне ситуације са корона вирусом, Сабор је био и без публике.
Свечаност је организована у централном делу варошице где је откривен споменик виолинисти. Склуптура је
дело Бојана Грујића, академског вајара. Висока је око два и по метра и израђена је у дрвету.
БИЗАНТФЕСТ
Продукција “Терирем” из Београда, посвећена производњи уметничких документарних и арт хаус играних
филмова у сарадњи са “Трансфигуре медиа” и Фондацијом “Корас” и техничку помоћ Културног центра Горњи
Милановац, 28. и 29. августа 2020. године у Враћевшници у Задужбини Светислава Жиловића приказала је
“Исцељење”, филм Ивана Јовића и БИЗАНТФЕСТ – селекцију филмова јединственог светског веб фестивала
краткометражног православног филма.
6. МЕЂУНАРОДНИ ФЕСТИВАЛ КРАТКОГ ФИЛМА “КРАТКА ФОРМА 2020”
Поводом реализације 6. Међународног фестивала кратког филма „Кратка форма“ и манифестације
„Дани Мије Алексића“ Културни центар је у августу организовао конференцију за медије.
Међународни фестивал кратког филма „Кратка форма“ један од значајних светских фестивала у области
краткометражне филмске уметности од 23. до 27. септембра 2020. године, паралелно ће са манифестацијом
„Дани Мије Алексића“ (26. септембар – 9. октобар 2020), а под покровитељством Министарства културе и
информисања Републике Србије и Филмског центра Србије, по шести пут бити реализован у Горњем
Милановцу.
Од 600 пријављених филмова одабрано је 90 остварења које потписују аутори из 27 земаља. Одабрани
филмови, оцењени као дела високог уметничког и професионалног домета, снимљени током 2019/20. године
биће приказани у четири такмичарске категорије.
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.
Први пут ове године, захваљујући Филмском центру Србије уз признања додељиваће се и новчани део
награде за: ГРАН ПРИ – најбољи филм у категоријама мини, микро и кратког филма, за најбољи филм у
категорији микро, мини и кратког филма, као и за најбољи српски филм. Фонд награда је 200.000 динара.

Као и претходних година Гран при се додељује и у категорији Филмско стваралаштво деце и омладине, као и
награда за најбољи дечји, односно омладински филм (није предвиђен новчани део награде).
За престижну међународну награду Омладинске филмске мреже за најбољи филм 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.
Општина Горњи Милановац и Културни центар од 26. септембра до 9. октобра 2020. године заједнички
организују манифестацију ДАНИ МИЈЕ АЛЕКСИЋА. Манифестација се реализује у част великана српског
глумишта Милосава Мије Алексића, који је рођен у Горњој Црнући (Горњи Милановац).
На конференцији за новинаре објављено је да је овогодишњи лауреат награди „Мија Алексић – бити глумац“ Гордан Кичић. За награду су га предложили Ненад Јездић и Небојше Дугалића, досадашњи лауреати награде
“Мија Алексић – Бити глумац” .
Гордану Кичићу награда ће бити уручена током манифестације “Дани Мије Алексића”, која ће бити
реализована у периоду од 26. септембра до 9. октобра 2020. године.
Културни центар Горњи Милановац у сарадњи са Образовним центром Академија Чачак током августа
је започео са уписом полазника на течајеве страних језика (енглески, немачки и италијански). Курсеви
обухватају почетни (А1 и А2), средњи (Б1 и Б2) и виши (Ц1 и Ц2) курс енглеског, немачког и италијанског
језика.
Такође расписан је и курс ЗА ВОЂЕЊЕ ПОСЛОВНИХ КЊИГА, као и за разне ПРЕКВАЛИФИКАЦИЈЕ и
ДОКВАЛИФИКАЦИЈЕ (струке: машинска, грађевинска, електро, прехрамбено-угоститељска, нега лица и тела,
остале обуке). Упис полазника је започео од 20. августа 2020. године
Табеларни приказ реализованих програма и броја посетилаца
ПРОГРАМИ
Август 2020. године

Наступи/поставке

Посета

/

/

/1/

100

Концерти

1

50

Филмови (филмске вечери) / пројекције

4

68

Манифестације

4

450

Књижевне вечери и трибине

/

/

Представе / извођење
15. Међународни бијенале уметности минијатуре

Разно
УКУПНО
ОСТАЛО - УСЛУГЕ
Разно услуге

1

15

10

683

Наступи/поставке

Посета

6

140

О активностима Установе извештавали су: национални дневни листови: „Телеграф“,... регионалне и
локалне новине: „Чачанаски глас“ – Чачак, „Таковске новине“ - Горњи Милановац, (већина локалних новина
из Војводине и са Југа Србије у својим недељницима је објавила текстове о Бијеналу преузете од „SEE culta“
или „АРТ магазина“).
Медијске агенције: „Танјуг“
Вести, прилози или емисије емитовале су:
Регионалне телевизије: „Галаксија 32“-Чачак, „Телемарк“- Чачак, ТВ „Лав“, ТВ „Мелос“ ... недељници:
„Таковске новине“, и „Чачански глас“, електронски медији:ТВ „Галаксија“, ТВ „Лав“ и ТВГМ-Прес, и портали:
„Глас западне Србије“, „Преслидер“, ГМ инфо“, „Морава инфо“, ФЦС и други.
Програмске активности редовно су објављиване и на сајту Културног центра и ФБ страници Установе.
Највише интересовања медија било је за изложбу 26. сазива Ликовне колоније „Мина Вукомановић Караџић“,
Чланство Културног центра у „Europa Cinemas“ и промоцију књиге Кристофера Воглера „Пишчево
путовање: Митска структура за писце“ у издању ФЦС-а .

Табеларни приказ заступљености у медијима
Заступљеност у медијима

Август 2020. година

Локални недељници („Таковске новине“, Чачански глас)

9

Локалне радио и ТВ станице (ТВ ГМ Прес)

9

Регионалне РТВ станице (Галакција, Лав)

9

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

7

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

3

Агенције БЕТА, ТАНЈУГ

1

Стручни часописи (Арт магазин, филмски...)

/

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

9

Веб страница КЦ

9

Фејсбук

15

Извештај о ефектима КЗМ за 6. Међународни фестивал кратког филма „Кратка форма“ и
манифестације „Дани Мије Алексића“
Међународни фестивал кратког филма "Кратка форма" један од значајних светских фестивала у области
краткометражне филмске уметности од 23. до 27. септембра 2020. године, паралелно ће са манифестацијом
"Дани Мије Алексића" (26. септембар – 9. октобар 2020), а под покровитељством Министарства културе и
информисања Републике Србије и Филмског центра Србије, по шести 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". 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 6. Међународни фестивал кратког филма "Кратка форма" пријављено је више од 600 филмова.
Селекционе комисије (Мини, микро и кратки филм : Милица Јасиковац, Емилија Филиповић, Дејан Дабић,
Павле Кораћ, Иван Лазаревић, Данијел Савић и Бобан Стефановић ; Филмско стваралаштво деце и
омладине Емилија Филиповић и Бобан Стефановић) су одабрале 90-так остварења која потписују аутори из
27 земаља.
Прихваћени су само филмови оцењени као дела високог уметничког и професионалног домета снимљени
током 2019/20. године.
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.
Жири такође може доделити похвале и специјална признања у овој категорији.
Први пут ове године, захваљујући Филмском центру Србије уз признања додељиваће се и новчани део
награде за: ГРАН ПРИ - најбољи филм у категоријама мини, микро и кратког филма, за најбољи филм у
категорији микро, мини и кратког филма, као и за најбољи српски филм. Фонд награда је 200.000 динара.
Као и претходних година Гран при се додељује и у категорији Филмско стваралаштво деце и омладине, као и
награда за најбољи дечји, односно омладински филм (није предвиђен новчани део награде).
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.
Ове године у саставу међународног жирија биће: Ивана Кроња, Србија, Војин Васовић, Србија и Данило
Илић, Хрватска ( Мини, микро и кратки филм), односно Нарциса Даријевић Марковић, Србија, Емилија
Филипивић, Србија и Дбоштјан Машера, Словенија ( Филмско стваралаштво деце и омладине).
НАПОМЕНА: Током реализације програма, посетиоци се морају придржавати прописаних мера и препорука
које је донела Влада Републике Србије у борби против епидемије заразне болести ЦОВИД – 19.
Гордан Кичић добитник награде “Мија Алексић”
Глумац Гордан Кичић овогодишњи је добитник награде “Мија Алексић – бити глумац” саопштили су
организатори манифестације "Дани Мије Алексића" која ће ове године бити одржана од 26. септембра до 9.

октобра у Горњем Милановцу, Одлуку о добитнику донели су Ненад Јездић и Небојша Дугалић, досадашњи
лауреати овог признања.
Општина Горњи Милановац и Културни центар организују манифестацију у част Милосава Мије Алексића,
великана српског глумишта, уметника који је рођен у Горњој Црнући од 26. септембра до 9. октобра. 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”, аутора Бобана Стефановића и
садржи неколико области савременог стваралаштва: позоришна, филмска, 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 2020. је глумац Гордан Кичић.
Рођен је у Београду, 5. августа 1977. године. Прву годину средње школе је завршио у Петој београдској
гимназији, а потом је школовање наставио у Русији. У Москви је завршио средњу школу а потом се вратио у
Београд где је дипломирао глуму на Факултету драмских уметности у Београду у класи проф. Предрага
Бајчетића, 2001. године.
“Гордан Кичић је током своје каријере показао изузетан и завидан спектар глумачких креација како драмских
тако и комичних често и унутар једне исте улоге вешто и маштовито комбинујући регистре различитих
жанровских поступака. Његово безрезервно изгарање у свакој улози, јединствен глумачки нерв, откривалачка
креативна страст заснована на изванредној способност заигравања са партнером на сцени, флексибилност и
отвореност његовог глумачког бића, његова неупоредива маштовитост и умеће да се пепусти игри,
аналитичност у приступу тексту, радост и живост коју доноси сваком својом улогом, само су неке одлике
његове глумачке непоновљивости. Осим тога, изузетно успешно огледао се и као продуцент и редитељ
показавши и на том пољу своју раскошну уметничку комплетност као и ретку одговорност у обделавању свог
дара, узимајући као основни налог да у сваком наредном остварењу прекорачи границу и оде даље од
себе. Због свега овога чини нам се очигледно јасним засто заслужује награду Мија Алексић – бити глумац.
Мија је, као и Гордан, био од истог глумачког кова”, одлука је Ненада Јездића и Небојше Дугалића,
досадашњих лауреата овог признања.
Ефекти конференције за медије:
6. Међународни Фестивал Кратког Филма КРАТКА ФОРМА
gminfo.rs› 6-међународни-фестивал-кратког-филма-крат...
Међународни фестивал кратког филма „Кратка форма“ један од значајних светских фестивала у области
краткометражне филмске уметности од 23. до 27.
ФЕСТИВАЛ КРАТКОГ ФИЛМА – КРАТКА ФОРМА ФЦС
www.fcs.rs› догађај › фестивал-кратког-филма-кратка-ф...
Oд 23. сеп 2020. до 27. сеп 2020. Културни центар Горњии Милановац Фестивал кратког филмаКРАТКА
ФОРМА Трг кнеза Михаила 1 32300 Горњи Милановац
23. сеп - 27. сеп
ФЕСТИВАЛ КРАТКОГ ...
Филм Фестивал: ISFF Short Form
shortform.org.rs
Међународног фестивала кратког филма „Кратка форма“ који ће бити одржан од 23. до 27. септембра 2020. у
Горњем Милановцу. Опширније ...
Потврђено одржавање фестивала „Кратка форма“ и манифестације ...
gmpress.rs › потврђено-одрзавање-фестивала-кратка-фор...
Потврђено одржавање фестивала „Кратка форма“ и манифестације „Дани Мије Алексића“. Редакција 27
августа, 2020 0 Коментара. Поводом организације …

6. Међународни фестивал кратког филма “КРАТКА ФОРМА 2020“
Међународни фестивал кратког филма "Кратка форма" један од значајних светских фестивала у области
краткометражне филмске уметности од 23. до 27. септембра 2020. године, паралелно ће са манифестацијом
"Дани Мије Алексића", а под покровитељством Министарства културе и информисања Републике Србије и
Филмског центра Србије, по шести 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.

Фото. Конференција за медије
За 6. Међународни фестивал кратког филма "Кратка форма" пријављено је више од 600 филмова.
Селекционе комисије (Мини, микро и кратки филм : Милица Јасиковац, Емилија Филиповић, Дејан Дабић,
Павле Кораћ, Иван Лазаревић, Данијел Савић и Бобан Стефановић ; Филмско стваралаштво деце и
омладине Емилија Филиповић и Бобан Стефановић) су одабрале 85 остварења из 27 земаља која ће бити
приказани у четири такмичарске категорије.

Фото. Конференција за медије
Прихваћени су само филмови оцењени као дела високог уметничког и професионалног домета снимљени
током 2019/20. године.
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.
Жири такође може доделити похвале и специјална признања у овој категорији.

Фото. Конференција за медије
Први пут ове године, захваљујући Филмском центру Србије уз признања додељиваће се и новчани део
награде за: ГРАН ПРИ - најбољи филм у категоријама мини, микро и кратког филма, за најбољи филм у
категорији микро, мини и кратког филма, као и за најбољи српски филм. Фонд награда је 200.000 динара.
Као и претходних година Гран при се додељује и у категорији Филмско стваралаштво деце и омладине, као и
награда за најбољи дечји, односно омладински филм (није предвиђен новчани део награде).
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.
Ове године у саставу међународног жирија биће: Ивана Кроња, Србија, Војин Васовић, Србија и Данило
Илић, Хрватска ( Мини, микро и кратки филм), односно Нарциса Даријевић Марковић, Србија, Емилија
Филипивић, Србија и Дбоштјан Машера, Словенија ( Филмско стваралаштво деце и омладине).
НАПОМЕНА: Током реализације програма, посетиоци се морају придржавати прописаних мера и препорука
које је донела Влада Републике Србије у борби против епидемије заразне болести ЦОВИД - 19.
Гордан Кичић добитник награде "Мија Алексић - Бити глумац ... - Н1
rs.n1info.com › Кultura › Gordan Kičić
Глумац Гордан Кичић добитник је награде "Мија Алексић - Бити глумац" за 2020. годину, као признање за
изузетан допринос уметности глуме,...
Гордан Кичић добитник награде Мија Алексић - Бити глумац - Бета
beta.rs›
Глумац Гордан Кичић добитник је награде Мија Алексић Бити глумац за 2020. годину, као признање за
изузетан допринос уметности глуме,...
Гордан Кичић добитник награде "Мија Алексић - бити глумац ...
www.danas.rs
Глумац Гордан Кичић овогодишњи је добитник награде "Мија Алексић – бити глумац" саопштили су
организатори манифестације "Дани Мије Алексића", ...
Гордан Кичић добитник награде Мија Алексић - Бити ... - Крстарица
www.krstarica.com ›
Глумац Гордан Кичић добитник је награде "Мија Алексић - Бити глумац" за 2020. годину, као признање за
изузетан допринос уметности глуме, ...
Гордан Кичић добитник награде „Мија Алексић – бити глумац“ www.k-013.com

Глумац Гордан Кичић овогодишњи је добитник награде „Мија Алексић – бити глумац“ саопштили су
организатори манифестације „Дани Мије Алексића“
Гордан Кичић добитник награде Мија Алексић – Бити глумац | Н2 ...
н2.rs ›
Награда се додељује у оквиру манифестације "Дани Мије Алексића" коју организују општина Горњи
Милановац и Културни центар од 26. септембра ...
Гордан Кичић добитник награде "Мија Алексић" - НОВА портал
nova.rs ›
Глумац Гордан Кичић овогодишњи је добитник награде “Мија Алексић – бити глумац” саопштили су
организатори манифестације "Дани Мије Алексића" ...
Гордан Кичић добитник награде Мија Алексић - Бити ... - Вести.рс
www.vesti.rs ›
Глумац Гордан Кичић добитник је награде 'Мија Алексић - Бити глумац' за 2020. годину, као признање за
изузетан допринос уметности глуме, ...
Гордан Кичић добитник награде „Мија Алексић – Бити глумац“ за ...
gminfo.rs › гордан-кициц-добитник-награде-мија-алексиц...
Јездића и Небојше Дугалића, одлучио је да овогодишња награда „Мија Алексић– бити глумац“ припадне
глумцу Гордану Кичићу. фото: гминфо.рс.
Гордан Кичић овогодишњи лауреат награде "Мија Алексић" - Антрфиле
www.antrfile.com › ВЕСТИ
Манифестација Дани Мије Алексића ће бити одржана од 26. септембра до 9. октобра у Горњем Милановцу, а
Кичић ће примити награду...
Гордан Кичић добитник награде Мија Алексић - Бити глумац ...
topvesti.rs›
Гордан Кичић добитник је награде "Мија Алексић - Бити глумац" за 2020. годину, као признање за изузетан
допринос ...
Гордан Кичић добитник награде "Мија Алексић - Бити глумац" за ...
naslovi.net
Награда се додељује у оквиру манифестације "Дани Мије Алексића" коју организују општина Горњи
Милановац и Културни центар од 26. септембра ...
Гордан Кичић добитник награде „Мија Алексић – бити глумац“
svetionik.com› ...
Глумац Гордан Кичић овогодишњи је добитник награде "Мија Алексић – бити глумац" саопштили су
организатори манифестације "Дани Мије Алексића", ...
Гордан Кичић добитник награде „Мија Алексић – бити глумац“
theworldnews.net
Глумац Гордан Кичић овогодишњи је добитник награде „Мија Алексић – бити глумац“ саопштили су
организатори манифестације „Дани Мије Алексића“, ...
Морава Инфо - онлине портал - Хоме | Фацебоок
www.facebook.com› ... › Медиа/Нењс Цомпанy
Глумац Гордан Кичић овогодишњи је добитник награде “Мија Алексић – бити глумац”, коју локална
самоуправа и Културни центар организују у част великана српског ...
“? Гордан Кичић добитник награде “ Мија Алексић - Инстаграм
www.instagram.com› ...
654 Ликес, 10 Цомментс - Атеље 212 (@атеље212) он Инстаграм: “? Гордан Кичић добитник награде “ Мија
Алексић - Бити глумац “? Општина ...
Потврђено одржавање фестивала „Кратка форма“ и манифестације ...
gmpress.rs› потврђено-одрзавање-фестивала-кратка-фор...
Оно што је ексклузива за новинаре, то је да је за “Дане Мије Алексића”, ... Гордан Кичић буде овогодишњи
добитник награде “Мија Алексић – бити ...
Данас – Дневне новине | НАЈНОВИЈЕ ВЕСТИ | Вести Дана ...
www.najnovijevesti.com › Најновије вести
Гордан Кичић добитник награде "Мија Алексић – бити глумац"Аугуст 27, 2020Глумац Гордан Кичић
овогодишњи је добитник награде "Мија Алексић – бити глумац" ...

Гордан Кичић добитник награде "Мија Алексић - Бити глумац" за 2020. годину

Глумац Гордан Кичић добитник је награде "Мија Алексић - Бити глумац" за 2020. годину, као признање за
изузетан допринос уметности глуме, саопштио је Културни центар у Горњем Милановцу.
Награда се додељује у оквиру манифестације "Дани Мије Алексића" коју организују општина Горњи
Милановац и Културни центар од 26. септембра до 9. октобра.
Манифестација је основана пре две године у част глумца Милосава Мије Алексића (1923 - 1995), који је рођен
у Горњој Црнући код Горњег Милановца.
Одлуку о овогодишњем лауреату награде "Мија Алексић - Бити глумац" донели су претходни добитници те
награде, глумци Ненад Јездић и Небојша Дугалић.
"Гордан Кичић је током своје каријере показао изузетан и завидан спектар глумачких креација, како драмских
тако и комичних, често и унутар једне исте улоге вешто и маштовито комбинујући регистре различитих
жанровских поступака", наводи се у образложењу одлуке.
Гордан Кичић добитник награде Мија Алексић - Бити глумац

Глумац Гордан Кичић добитник је награде "Мија Алексић Бити глумац" за 2020. годину, као признање за
изузетан допринос уметности глуме, саопштио је данас Културни центар у Горњем Милановцу.
Награда се додељује у оквиру манифестације "Дани Мије Алексића" коју организују општина Горњи
Милановац и Културни центар од 26. септембра до 9. октобра.
Манифестација је основана пре две године у част глумца Милосава Мије Алексића (1923 1995), који је рођен
у Горњој Црнући код Горњег Милановца.
Одлуку о овогодишњем лауреату награде "Мија Алексић Бити глумац" донели су претходни добитници те
награде глумци Ненад Јездић и Небојша Дугалић.

"Гордан Кичић је током своје каријере показао изузетан и завидан спектар глумачких креација, како драмских
тако и комичних, често и унутар једне исте улоге вешто и маштовито комбинујући регистре различитих
жанровских поступака", наводи се у образложењу одлуке.
Гордан Кичић добитник награде „Мија Алексић – бити глумац“
Глумац Гордан Кичић овогодишњи је добитник награде „Мија Алексић – бити глумац“ саопштили су
организатори манифестације „Дани Мије Алексића“, која ће ове године бити одржана од 26. септембра до 9.
октобра у Горњем Милановцу.

Како је објављено на Инстаграм налогу Атељеа 212, које је глумцу и честитало на награди, одлуку о
добитнику донели су Ненад Јездић и Небојша Дугалић, досадашњи лауреати овог признања.
Општина Горњи Милановац и тамошњи Културни центар организују ову манифестацију у част Милосава Мије
Алексића, 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,
наводи се у објави.
Аутор: Данас
Гордан Кичић добитник награде “Мија Алексић”

Глумац Гордан Кичић овогодишњи је добитник награде “Мија Алексић – бити глумац” саопштили су
организатори манифестације "Дани Мије Алексића" која ће ове године бити одржана од 26. септембра до 9.
октобра у Горњем Милановцу, Одлуку о добитнику донели су Ненад Јездић и Небојша Дугалић, досадашњи
лауреати овог признања.
Општина Горњи Милановац и тамошњи Културни центар организују манифестацију у част Милосава Мије
Алексића, великана српског глумишта, уметника који је рођен у Горњој Црнући од 26. септембра до 9.
октобра. 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”, аутора Бобана Стефановића и
садржи неколико области савременог стваралаштва: позоришна, филмска, ликовна и визуелна уметност,
музика, али и области културног наслеђа која се односе на откривање, прикупљање, истраживање,
документовање културног наслеђа”, кажу организатори.
Лауреат награде “Мија Алексић – бити глумац” за 2020. је глумац Гордан Кичић.
Рођен је у Београду, 5. августа 1977. године. Прву годину средње школе је завршио у Петој београдској
гимназији, а потом је школовање наставио у Русији. У Москви је завршио средњу школу а потом се вратио у
Београд где је дипломирао глуму на Факултету драмских уметности у Београду у класи проф. Предрага
Бајчетића, 2001. године.
“Гордан Кичић је током своје каријере показао изузетан и завидан спектар глумачких креација како драмских
тако и комичних често и унутар једне исте улоге вешто и маштовито комбинујући регистре различитих
жанровских поступака. Његово безрезервно изгарање у свакој улози, јединствен глумачки нерв, откривалачка
креативна страст заснована на изванредној способност заигравања са партнером на сцени, флексибилност и
отвореност његовог глумачког бића, његова неупоредива маштовитост и умеће да се пепусти игри,
аналитичност у приступу тексту, радост и живост коју доноси сваком својом улогом, само су неке одлике
његове глумачке непоновљивости. Осим тога, изузетно успешно огледао се и као продуцент и редитељ
показавши и на том пољу своју раскошну уметничку комплетност као и ретку одговорност у обделавању
свог дара, узимајући као основни налог да у сваком наредном остварењу прекорачи границу и оде даље од
себе. Због свега овога чини нам се очигледно јасним засто заслужује награду Мија Алексић – бити глумац.
Мија је, као и Гордан, био од истог глумачког кова”, одлука је Ненада Јездића и Небојше Дугалића,
досадашњих лауреата овог признања.
Гордан Кичић овогодишњи лауреат награде “Мија Алексић”
Манифестација Дани Мије Алексића ће бити одржана од 26. септембра до 9. октобра у Горњем
Милановцу.

Глумац Гордан Кичић овогодишњи је добитник награде “Мија Алексић – бити глумац” саопштили су
организатори манифестације Дани Мије Алексића.

Општина Горњи Милановац и тамошњи Културни центар организују манифестацију у част Милосава Мије
Алексића, великана српског глумишта. Прослављени уметник рођен је у Горњој Црнући. Славном глумачком
каријером задужио је 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 укорењен је 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”, аутора Бобана Стефановића.
Садржи неколико области савременог стваралаштва: позоришна, филмска, ликовна и визуелна уметност,
музика, али и области културног наслеђа која се односе на откривање, прикупљање, истраживање,
документовање културног наслеђа – кажу организатори.
На Управном одбору Културног центра, а на предлог претходних добитника Ненада Јездића и Небојше
Дугалића, предложен је и усвојен да овогодишњи лауреат буде Гордан Кичић. Он ће у Горњем Милановцу
бити 26. септембра, на отварању манифестације, када ће му и бити уручена ова награда! – казао је Драган
Арсић, директор Културног центра.

Гордан Кичић се у телефонском укључењу обратио присутнима на данашњој конференцији за новинаре и
изразио велико задовољство што ће понети награду са Мијиним именом.

Игром животних околности упознао сам Мију Алексића. Чак и пуно времена као дете провео са њим на једном
хрватском полуострву које се зове Трибуњ, где смо заједно имали куће. Имао сам прилику да седим са њим и
слушам његове приче о глуми док је пецао. Ова награда са његим именом има невероватну конотацију што
се тиче мене и мог живота. Јако сам почаствован тиме и захваљујем се Горњем Милановцу и људима који су
ми то доделили. Оправдаћу награду која носи име Мија Алексић – рекао је Кичић.
Гордан Кичић је током своје каријере показао изузетан и завидан спектар глумачких креација, како драмских
тако и комичних, често и унутар једне исте улоге, вешто и маштовито комбинујући регистре различитих
жанровских поступака. Његово безрезервно изгарање у свакој улози, јединствен глумачки нерв, откривалачка
креативна страст заснована на изванредној способност заигравања са партнером на сцени, флексибилност и
отвореност његовог глумачког бића, његова неупоредива маштовитост и умеће да се препусти игри,
аналитичност у приступу тексту, радост и живост коју доноси сваком својом улогом, само су неке одлике
његове глумачке непоновљивости – наводи се у образложењу за доделу награде.
Осим тога, изузетно успешно огледао се и као продуцент и редитељ, показавши и на том пољу своју
раскошну уметничку комплетност као и ретку одговорност у обделавању свог дара, узимајући као основни
налог да у сваком наредном остварењу прекорачи границу и оде даље од себе. Због свега овога чини нам се
очигледно јасним засто заслужује награду “Мија Алексић – бити глумац”. Мија је, као и Гордан, био од истог
глумачког кова – навели су Ненад Јездић и Небојша Дугалић.
Општина Горњи Милановац и Културни центар од 26. септембра до 9. октобра 2020. године заједнички
организују манифестацију ДАНИ МИЈЕ АЛЕКСИЋА. Манифестација се реализује 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 претходних година, речено је данас на конференцији за
медије организованој у башти велике сале Културног центра Горњи Милановац.
Септембар 2020. године
Након ублажавања мера за спречавање и сузбијање заразне болести КОВИД - 19 коју су усвојене на
националном нивоу, Културни центар - Горњи Милановац је током септембра реализовао 31 програм (55
рачунајући и репризне пројекције филмова), које је видело 3067 посетиоца.
Реализовано је: седам представа (Дечја представа „Дрвце је друг“ - 100 /Едукативни театар – Суботица/,
„Професуионалац“ - 50 /Милановачко позориште, ТАКОВСКЕ ЦВЕТИ 2020/, „Мила“ и Госпођина мајка је
умрла“ - 50 /Милановачко позориште, ТАКОВСКЕ ЦВЕТИ 2020/, „Једночинке“ - 50 /Милановачко позориште,
ТАКОВСКЕ ЦВЕТИ 2020/, „Силвија“ - 50 /Милановачко позориште, ТАКОВСКЕ ЦВЕТИ 2020/, „Госпође
министарке“ - 128 /Милановачко позориште, ТАКОВСКЕ ЦВЕТИ 2020/), три изложбе („Од идеје до сцене“ 228 /претећа изложба костима Милановачко позориште, ТАКОВСКЕ ЦВЕТИ 2020/, „Мија Алексић – бити
глумац“ - 400 /Дани Мије Алексића/, „Архитектонске консталације“ аутора Др Јелена В. Атанасијевић, Мр
Сања Дрвеница и Др ум Ивана Павловић – 250), три манифестације (Таковске цвети 2020“ – додела награде
Драгољуб Драшко Обреновић – 128, „Кратка форма“ - 6. Међународни фестивал кратког филма“ /јавно
жирирање/ - 35 и „Дани Мије Алкесића“ - 20 /отварање изложба/ - 100). Од осталих програма Културни
центар је организовао и промоцију пколе Милутин Миланоковић из Београда
У септембру је приказано 17 филмова (41 пројекција): „Отац“ (1 пројекција, 46 посетилаца), „Оптужујем“
(1,16), „Тенет“(3,80), „За саму“ (1,3), „Нови мутанти (2,5), „Мулан“ (4,79), „Краљ острва“ (2,13), „Сам Сам“
(3,20), „10 дана без маме“ (2,18), „Мартин Еден“ (2,9), „Истина“ (1,4), „Афтер – после судара“ (6,393), „Рат са
деком“ (1,6), „Картака форма – пројекције“ (8,688), „Тролови“ (1,119), „Снежана и 7 патуљака“ (2,41) и „Пинокио
„ (1,18).
Пружањем стручне и техничке помоћи, Културни центар је учествовао и у реализацији два програма
које је организовали: ОО Црвеног крста и Завод за трансфузију крви (Акција ДДК – 2х30).
Кратка форма отвара врата
Међународни фестивал кратког филма „Кратка форма“ један од значајних светских фестивала у области
краткометражне филмске уметности по шести пут је реализован у Горњем Милановцу. Отварање
манифестације је било у среду, 23. септембра 2020. године.

Фестивал је био такмичарског карактера и до 27 септембра, у четири категорије (микро филм – до једног
минута; мини филм – 1-3 минута; кратки филм – 3 – 15 минута и филмско стваралаштво деце и омладине)
представљено је око 90 филмова које потписују аутори из 27 земаља.
Реч је о филмовима оцењеним као дела високог уметничког и професионалног домета, а који су снимљени
током 2019/20. године.
Проглашењем најбољих филмских остварења представљених на Краткој форми, жавршен је 6. Међународни
фестивал кратког филма у Горњем Милановцу.
Жири 6. Међународног фестивала кратког филма “КРАТКА ФОРМА” за такмичарске категорије микро, мини и
кратки филм у саставу: проф. др Ивана Кроња, (Србија), Војин Васовић филмски и позоришни редитељ
(Србија) и Данило Илић, редитељ (Хрватска).
Први пут ове године, захваљујући Филмском центру Србије уз признања додељује се и новчани део награде
за: ГРАН ПРИ – најбољи филм у категоријама мини, микро и кратког филма (500 евра у динарској
противвредности), за најбољи филм у категорији микро (160 евра), мини (160 евра) и кратког филма (300
евра), као и за најбољи српски филм (300 евра). Фонд награда је 200.000 динара.
Жири 6. Међународног фестивала кратког филма “КРАТКА ФОРМА” за такмичарску категорију деце и
омладине у саставу: проф. Нарциса Даријевић Марковић, редитељ (Србија), Емилија Филиповић, студент
факултета Савремене уметности, одсек продукција (Србија) и Боштјан Машера, редитељ (Словенија), после
одгледаних филмова једногласно је донео следеће одлуке о наградама:
Почели Дани Мије Алексића у Горњем Милановцу
Отварањем изложбе “Мија Алексић – бити глумац”, аутора Бобана Стефановића (продукција Културни
центар), у суботу 26. септембра на 97. годишњицу од рођења великог српског и југословенског глумца, почели
су Дани Мије Алексића у Горњем Милановцу.
Уз фотографије и плакате, које су настале током снимања бројних Мијиних позоришних, филмских и
телевизијских улога, поставку чине и личне ствари које је породица Мије Алексића уступила за ову изложбу.
Поставка је реализована је у сарадњи са породицом Мије Алексића, Народним позориштем у Београду, РТСом, Југословенском кинотеком, Народним музејом Крагујевац и Музејом позоришне уметности Србије. У
протеклих седам година изложбу су могли да виде посетиоци највећих филмских и позоришних фестивала у
Србији, као и у окружењу (Пула, Храватска).
Иначе, Модел манифестације је утврђен након вишегодишњих истраживања каријере нашег великог уметника
и садржи неколико области савременог стваралаштва: позоришну, филмску, ликовну, визуелну и музичку
уметност, али и области културног наслеђа које се односе на откривање, прикупљање, истраживање и
документовање ове грађе.
Таковске цвети 2020
Милановачко позориште у сарадњи са Културним центром од 3. до 17. септембра 2020. годинеорганизује 2.
Сусрет варошких позоришта ТАКОВСКЕ ЦВЕТИ.
Због актуелне ситуације са корона вирусом Сусрет је ревијалног карактера, неје било учесника са стране, а
представе Милановачког позоришта изводиле су се у великој сали Културног центра (Дом културе).
Публици је представљено пет представа различитог жанра и позоришног израза. Реч је представама које су
претходних година награђене вредним признањима на бројним националним и међународним фестивалима.
На репертоару су била дела: Душана Ковачевића („Професионалац“), Косте Трифковића („Мила“) , Жоржа
Фејдоа („Госпођина мајка је умрла“) , Антона Павловича Чехова („Једночинке“) А. Р. Гарниеа („Силвија“),и
Бранислава Нушића („Госпође министарке“) , адаптација Б. Кнежевић).
Пратећи део Сусрета биће изложба костима Милановачког позоришта. Овога пута Биљана Кнежевић,
костимограф и Даница Вучетић, ауторка поставке јавности ће представити изложбу „Од идеје до сцене“.
Према мерама које је донела Владе Републике Србије у циљу спречавања ширења пандемије вируса корона,
глумци су били тестирани на Цовид – 19. Тим поводом, Дом здравља Горњи Милановац донирао је тестове за
милановачке глумце за потребе ове манифестације.
У продаји је било 100 карата, а посетиоци су били у обавези да одржавају физичку дистанцу носе заштитне
маске.
Добитник плакете „Драгољуб Драшко Обреновић“ – највреднијег признања које сваке године својим
члановима додељује театар из Горњег Милановца, је Владимир Јовановић, доајен Милановачког позоришта.

Табеларни приказ реализованих програма и броја посетилаца
ПРОГРАМИ
Септембар 2020. године

Наступи/поставке

Посета

Представе / извођење

7

428

Изложбе

3

878

Концерти
Филмови (филмске вечери) / пројекције
Манифестације

/

/

17 (41)

1558

3

183

Књижевне вечери и трибине

/

/

Разно

1

20

31 (55)

3067

Наступи/поставке

Посета

2

60

УКУПНО
ОСТАЛО - УСЛУГЕ
Разно услуге

О активностима Установе извештавали су: национални дневни листови: „Телеграф“, Вечерње новости...
регионалне и локалне новине: „Чачанаски глас“ – Чачак, „Таковске новине“ - Горњи Милановац, (већина
локалних новина из Војводине, Београда и са Југа Србије у својим недељницима је објавила текстове о
Краткој форми и Данима Мије Алексића.
Медијске агенције: „Танјуг“, „Бета“
Вести, прилози или емисије емитовале су:
Националне телевизије: РТС, Н1, Регионалне телевизије: „Галаксија 32“-Чачак, „Телемарк“- Чачак, ТВ
„Лав“, ТВ „Мелос“ ... недељници: „Таковске новине“, и „Чачански глас“, електронски медији:ТВ „Галаксија“, ТВ
„Лав“ и ТВГМ-Прес, и портали: „Глас западне Србије“, „Преслидер“, ГМ инфо“, „Морава инфо“, ФЦС и други.
Програмске активности редовно су објављиване и на сајту Културног центра и ФБ страници Установе.
Највише интересовања медија било је за 6. Међународни фестивал кратка форма и „Дани Мије Алексића“
Табеларни приказ заступљености у медијима
Заступљеност у медијима

Септембар 2020 године

Локални недељници („Таковске новине“, Чачански глас)

9

Локалне радио и ТВ станице (ТВ ГМ Прес)

9

Регионалне РТВ станице (Галакција, Лав)

9

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

7

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

3

Агенције БЕТА, ТАНЈУГ

2

Стручни часописи (Арт магазин, филмски...)

/

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

9

Веб страница КЦ

9

Фејсбук

15

Извештај о реализацији медијске кампање за 6. Међународни фестивал кратког филма „Кратка форма“
Међународни фестивал кратког филма „Кратка форма“ један од значајних светских фестивала у области
краткометражне филмске уметности по шести пут је реализован у Горњем Милановцу. Отварање
манифестације је било у среду, 23. септембра 2020. године.
Фестивал је био такмичарског карактера и до 27 септембра, у четири категорије (микро филм – до једног
минута; мини филм – 1-3 минута; кратки филм – 3 – 15 минута и филмско стваралаштво деце и омладине)
представљено је око 90 филмова које потписују аутори из 27 земаља.
Реч је о филмовима оцењеним као дела високог уметничког и професионалног домета, а који су снимљени
током 2019/20. године.
Награђени филмови 6. Међународног фестивала кратког филма КРАТКА ФОРМА
Проглашењем најбољих филмских остварења представљених на Краткој форми, жавршен је 6. Међународни
фестивал кратког филма у Горњем Милановцу.
Жири 6. Међународног фестивала кратког филма “КРАТКА ФОРМА” за такмичарске категорије микро, мини и
кратки филм у саставу: проф. др Ивана Кроња, (Србија), Војин Васовић филмски и позоришни редитељ

(Србија) и Данило Илић, редитељ (Хрватска) после одгледаних филмова једногласно је донео следеће
одлуке о наградама:
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ЖИРИЈА:
1. ГРАНД ПРИX:
Гран При фестивала КРАТКА ФОРМА припао је анимираном филму српске продукције ТРКИЈА, ауторке
Марије Вулић из Србије.
ТРКИЈА на иновативан и уметнички страствен начин дочарава народну бајку о девојци-вили, спајајући
модерне технике анимације са заносном ликовном лепотом домаће народне радиности и фолклора.
2. НАЈБОЉИ МИКРО ФИЛМ:
Награда за најбољи микро филм припала је документарном поетском есеју Криза/ЦРИСИС аутора Ћезаре
Маљонија из Шпаније.
3. НАЈБОЉИ МИНИ ФИЛМ:
Награда за најбољи мини филм припала је филму НАКОН СИГНАЛА/АФТЕР ТХЕ БЕЕП аутора Флоријана
Бисона из САД.
Ова изванредно режирана кратка драма нуди могућност опоравка породице и љубави.
4. НАЈБОЉИ КРАТКИ ФИЛМ:
Награда за најбољи кратки филм припала је кратком играном филму МАТЕОВА МАЈКА/МАТХЕО’С МОТХЕР
аутора Аитора Арегија и Хозе Мари Гоенага из Шпаније.
МАТЕОВА МАЈКА је породична драма смештена у Дому за старе, која покреће актуелне теме усамљености и
међусобне удаљености и разрешава се блискошћу и праштањем.
5. НАЈБОЉИ АНИМИРАНИ ФИЛМ:
028 – група аутора из Француске
028 је шарматна и духовита 3Д анимација једне луде трамвајске вожње Лисабоном. Аутори врло прецизно
владају анимацијом од сценарија, преко карактеризације ликова до завршне колоризације.
6. НАЈБОЉИ ЕВРОПСКИ ФИЛМ:
ШИБИЦЕ/МАТЦХЕС аутора Гезе М. Тота из Мађарске – оригинална, иновативна анимација и увид у тајне
дечијег размишљања о себи и одраслима.
7. НАЈБОЉИ СРПСКИ ФИЛМ:
Награда за најбољи српски филм припала је филму МАЛИШАН аутора Данила Бећковића.
Малишан је продукционо и естетички супериорно заокружена драмска целина, урађена у интригантном жанру
етно-хорор трилера.
ПОСЕБНО ПРИЗНАЊЕ:
Због квалитета селекције, Жири је одлучио да додели три специјална признања за висок уметнички квалитет
наведених филмова у оквиру кратке форме:
ОНИ/ТХЕМ, аутора Робина Лохмана из Немачке,
ОНИ јесте одлучна футуристичка анимација против ауторитаризма. У време када су поделе међу људима све
веће и не назире им се крај, ова прича нас подсећа на то да смо, испод наметнутих маски и боја, заправо сви
једнаки.
ОДРАСТИ У МАЛО ДРВО ауторке Наоми Рибид из Хрватске. У овом филму
поетски меланхолично дочарана је важна тема о потреби људи да краду од природе, све док не остане ништа
осим пустиње: уколико се не припази, ово може постати судбина сваког туристичког места.
СТАРАЦ И КУТИЈА, аутора Мирослава Јелића из Србије. Ликовно беспрекорна,прецизна и топла анимирана
прича о три генерације једне породице у истој кући:
деди, сину и унуку, баки, мајци и снаји. Успомене из дедине кутије постају играчке које преносе љубав, док
деда и унук на крају филма поново лете са
папирнатим шареним змајем. СТАРАЦ И КУТИЈА тако изнова отвара перспективу
радости, љубави и игре.
Први пут ове године, захваљујући Филмском центру Србије уз признања додељује се и новчани део награде
за: ГРАН ПРИ – најбољи филм у категоријама мини, микро и кратког филма (500 евра у динарској
противвредности), за најбољи филм у категорији микро (160 евра), мини (160 евра) и кратког филма (300
евра), као и за најбољи српски филм (300 евра). Фонд награда је 200.000 динара.
Жири 6. Међународног фестивала кратког филма “КРАТКА ФОРМА” за такмичарску категорију деце и
омладине у саставу: проф. Нарциса Даријевић Марковић, редитељ (Србија), Емилија Филиповић, студент
факултета Савремене уметности, одсек продукција (Србија) и Боштјан Машера, редитељ (Словенија), после
одгледаних филмова једногласно је донео следеће одлуке о наградама:

1. ГРАНД-ПРИX
Филм: СЛЕПЦИ/ТХЕ БЛИНД, ауторке Луције Петковичек, Хрватска
2. НАЈБОЉИ ДЕЧЈИ ФИЛМ (до 15 година)
Филм:ОВДЕ ТРЕБА НАПРАВИТИ МАЛО РЕДА, аутора Јакова Попова, Србија
3. НАЈБОЉИ ОМЛАДИНСКИ ФИЛМ (15 – 19 година)
Филм: АЛЕX, група аутора, Хрватска
ПОСЕБНА ПРИЗНАЊА:
Филм: ПРИЧЕ/СТОРИЕС ЊИТХ ТХРЕАДС, група аутора, Бразил
Филм: ОГРАНИЧЕЊА/ДИСТРАЦТИОНС, група аутора, Хрватска
НАПОМЕНА: Током реализације програма, посетиоци се морају придржавати прописаних мера и препорука
које је донела Влада Републике Србије у борби против епидемије заразне болести ЦОВИД – 19.
ЕФЕКТИ КАМПАЊЕ: 688 посетилаца присуствовало је такмичарским пројекцијама филмова
Награђени филмови 6. Међународног фестивала кратког филма КРАТКА ФОРМА

Проглашењем најбољих филмских остварења представљених на Краткој форми, жавршен је 6. Међународни
фестивал кратког филма у Горњем Милановцу.
Жири 6. Међународног фестивала кратког филма “КРАТКА ФОРМА” за такмичарске категорије микро, мини и
кратки филм у саставу: проф. др Ивана Кроња, (Србија), Војин Васовић филмски и позоришни редитељ

(Србија) и Данило Илић, редитељ (Хрватска) после одгледаних филмова једногласно је донео следеће
одлуке о наградама:
Фото: Душан Симовић
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ЖИРИЈА:
1. ГРАНД ПРИX:
Гран При фестивала КРАТКА ФОРМА припао је анимираном филму српске продукције ТРКИЈА, ауторке
Марије Вулић из Србије.
ТРКИЈА на иновативан и уметнички страствен начин дочарава народну бајку о девојци-вили, спајајући
модерне технике анимације са заносном ликовном лепотом домаће народне радиности и фолклора.
2. НАЈБОЉИ МИКРО ФИЛМ:
Награда за најбољи микро филм припала је документарном поетском есеју Криза/ЦРИСИС аутора Ћезаре
Маљонија из Шпаније.
3. НАЈБОЉИ МИНИ ФИЛМ:
Награда за најбољи мини филм припала је филму НАКОН СИГНАЛА/АФТЕР ТХЕ БЕЕП аутора Флоријана
Бисона из САД.
Ова изванредно режирана кратка драма нуди могућност опоравка породице и љубави.
4. НАЈБОЉИ КРАТКИ ФИЛМ:
Награда за најбољи кратки филм припала је кратком играном филму МАТЕОВА МАЈКА/МАТХЕО’С МОТХЕР
аутора Аитора Арегија и Хозе Мари Гоенага из Шпаније.
МАТЕОВА МАЈКА је породична драма смештена у Дому за старе, која покреће актуелне теме усамљености и
међусобне удаљености и разрешава се блискошћу и праштањем.
5. НАЈБОЉИ АНИМИРАНИ ФИЛМ:
028 – група аутора из Француске
028 је шарматна и духовита 3Д анимација једне луде трамвајске вожње Лисабоном. Аутори врло прецизно
владају анимацијом од сценарија, преко карактеризације ликова до завршне колоризације.
6. НАЈБОЉИ ЕВРОПСКИ ФИЛМ:
ШИБИЦЕ/МАТЦХЕС аутора Гезе М. Тота из Мађарске – оригинална, иновативна анимација и увид у тајне
дечијег размишљања о себи и одраслима.
7. НАЈБОЉИ СРПСКИ ФИЛМ:
Награда за најбољи српски филм припала је филму МАЛИШАН аутора Данила Бећковића.
Малишан је продукционо и естетички супериорно заокружена драмска целина, урађена у интригантном жанру
етно-хорор трилера.
ПОСЕБНО ПРИЗНАЊЕ:
Због квалитета селекције, Жири је одлучио да додели три специјална признања за висок уметнички квалитет
наведених филмова у оквиру кратке форме:
ОНИ/ТХЕМ, аутора Робина Лохмана из Немачке,
ОНИ јесте одлучна футуристичка анимација против ауторитаризма. У време када су поделе међу људима све
веће и не назире им се крај, ова прича нас подсећа на то да смо, испод наметнутих маски и боја, заправо сви
једнаки.
ОДРАСТИ У МАЛО ДРВО ауторке Наоми Рибид из Хрватске. У овом филму
поетски меланхолично дочарана је важна тема о потреби људи да краду од природе, све док не остане ништа
осим пустиње: уколико се не припази, ово може постати судбина сваког туристичког места.
СТАРАЦ И КУТИЈА, аутора Мирослава Јелића из Србије. Ликовно беспрекорна,прецизна и топла анимирана
прича о три генерације једне породице у истој кући:
деди, сину и унуку, баки, мајци и снаји. Успомене из дедине кутије постају играчке које преносе љубав, док
деда и унук на крају филма поново лете са
папирнатим шареним змајем. СТАРАЦ И КУТИЈА тако изнова отвара перспективу
радости, љубави и игре.

Први пут ове године, захваљујући Филмском центру Србије уз признања додељује се и новчани део награде
за: ГРАН ПРИ – најбољи филм у категоријама мини, микро и кратког филма (500 евра у динарској
противвредности), за најбољи филм у категорији микро (160 евра), мини (160 евра) и кратког филма (300
евра), као и за најбољи српски филм (300 евра). Фонд награда је 200.000 динара.

Фото: Душан Симовић
Жири 6. Међународног фестивала кратког филма “КРАТКА ФОРМА” за такмичарску категорију деце и
омладине у саставу: проф. Нарциса Даријевић Марковић, редитељ (Србија), Емилија Филиповић, студент
факултета Савремене уметности, одсек продукција (Србија) и Боштјан Машера, редитељ (Словенија), после
одгледаних филмова једногласно је донео следеће одлуке о наградама:

Фото: Душан Симовић
1. ГРАНД-ПРИX
Филм: СЛЕПЦИ/ТХЕ БЛИНД, ауторке Луције Петковичек, Хрватска
2. НАЈБОЉИ ДЕЧЈИ ФИЛМ (до 15 година)
Филм:ОВДЕ ТРЕБА НАПРАВИТИ МАЛО РЕДА, аутора Јакова Попова, Србија
3. НАЈБОЉИ ОМЛАДИНСКИ ФИЛМ (15 – 19 година)
Филм: АЛЕX, група аутора, Хрватска
ПОСЕБНА ПРИЗНАЊА:
Филм: ПРИЧЕ/СТОРИЕС ЊИТХ ТХРЕАДС, група аутора, Бразил
Филм: ОГРАНИЧЕЊА/ДИСТРАЦТИОНС, група аутора, Хрватска

Фото: Душан Симовић
Извештај о реализацији медијске кампање Дани Мије Алексића
Почели Дани Мије Алексића у Горњем Милановцу
Отварањем изложбе “Мија Алексић – бити глумац”, аутора Бобана Стефановића (продукција Културни
центар), у суботу 26. септембра на 97. годишњицу од рођења великог српског и југословенског глумца, почели
су Дани Мије Алексића у Горњем Милановцу.
Уз фотографије и плакате, које су настале током снимања бројних Мијиних позоришних, филмских и
телевизијских улога, поставку чине и личне ствари које је породица Мије Алексића уступила за ову изложбу.
Поставка је реализована је у сарадњи са породицом Мије Алексића, Народним позориштем у Београду, РТСом, Југословенском кинотеком, Народним музејом Крагујевац и Музејом позоришне уметности Србије. У
протеклих седам година изложбу су могли да виде посетиоци највећих филмских и позоришних фестивала у
Србији, као и у окружењу (Пула, Храватска).
Иначе, Модел манифестације је утврђен након вишегодишњих истраживања каријере нашег великог
уметника и садржи неколико области савременог стваралаштва: позоришну, филмску, ликовну,
визуелну и музичку уметност, али и области културног наслеђа које се односе на откривање,
прикупљање, истраживање и документовање ове грађе.
Гордан Кичић добитник награде “Мија Алексић”
Глумац Гордан Кичић овогодишњи је добитник награде “Мија Алексић – бити глумац” саопштили су
организатори манифестације "Дани Мије Алексића" која ће ове године бити одржана од 26. септембра до 9.
октобра у Горњем Милановцу, Одлуку о добитнику донели су Ненад Јездић и Небојша Дугалић, досадашњи
лауреати овог признања.
Општина Горњи Милановац и Културни центар организују манифестацију у част Милосава Мије Алексића,
великана српског глумишта, уметника који је рођен у Горњој Црнући од 26. септембра до 9. октобра. 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”, аутора Бобана Стефановића и
садржи неколико области савременог стваралаштва: позоришна, филмска, 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 2020. је глумац Гордан Кичић.
Рођен је у Београду, 5. августа 1977. године. Прву годину средње школе је завршио у Петој београдској
гимназији, а потом је школовање наставио у Русији. У Москви је завршио средњу школу а потом се вратио у
Београд где је дипломирао глуму на Факултету драмских уметности у Београду у класи проф. Предрага
Бајчетића, 2001. године.
“Гордан Кичић је током своје каријере показао изузетан и завидан спектар глумачких креација како драмских
тако и комичних често и унутар једне исте улоге вешто и маштовито комбинујући регистре различитих
жанровских поступака. Његово безрезервно изгарање у свакој улози, јединствен глумачки нерв, откривалачка

креативна страст заснована на изванредној способност заигравања са партнером на сцени, флексибилност и
отвореност његовог глумачког бића, његова неупоредива маштовитост и умеће да се пепусти игри,
аналитичност у приступу тексту, радост и живост коју доноси сваком својом улогом, само су неке одлике
његове глумачке непоновљивости. Осим тога, изузетно успешно огледао се и као продуцент и редитељ
показавши и на том пољу своју раскошну уметничку комплетност као и ретку одговорност у обделавању свог
дара, узимајући као основни налог да у сваком наредном остварењу прекорачи границу и оде даље од
себе. Због свега овога чини нам се очигледно јасним засто заслужује награду Мија Алексић – бити глумац.
Мија је, као и Гордан, био од истог глумачког кова”, одлука је Ненада Јездића и Небојше Дугалића,
досадашњих лауреата овог признања.
Гордан Кичић добитник награде "Мија Алексић - Бити глумац" RTSwww.rts.rs › story › film-i-tv › gordan-kicic-nagradaПре 2 дана — Глумац Гордан Кичић добитник је награде "Мија Алексић - Бити глумац за 2020. годину за
изузетан допринос уметности глуме.
Посетили сте ову страницу 4.10.20..
Гордану Кичићу уручена награда "Мија Алексић - бити глумац …
rs.n1info.com › Kultura › Gordanu-Kicicu-urucena-na...
Пре 2 дана — Глумцу Гордану Кичићу уручена је награда "Мија Алексић - бити глумац", као признање за
изузетан допринос уметности глуме.
Гордан Кичић добитник награде Мија Алексић - Бити глумац - Бета
beta.rs› Глумац Гордан Кичић добитник је награде Мија Алексић Бити глумац за 2020. годину, као признање за
изузетан допринос уметности глуме,...
Гордан Кичић добитник награде "Мија Алексић - бити глумац ...
www.danas.rs
Глумац Гордан Кичић овогодишњи је добитник награде "Мија Алексић – бити глумац" саопштили су
организатори манифестације "Дани Мије Алексића", ...
Гордану Кичићу уручена награда „Мија Алексић-бити глумац …
gmpress.rs › gordanu-kicicu-urucena-nagrada-mija-ale...
Пре 2 дана — Гордану Кичићу вечерас је у великој сали Дома културе уручена награда „Мија Алексић-бити
глумац“ . Награду су уручиле Јадранка Достанић, ...
Гордану Кичићу уручена награда „Мија Алексић – Бити глумац …
gminfo.rs › gordanu-kicicu-urucena-nagrada-mija-alek...
Пре 2 дана — фото: гминфо.рс. Гордану Кичићу, српском глумцу, продуценту и редитељу уручена је награда
“Мија Алексић – Бити глумац“. Ово је одлука Ненада ...
Почели Дани Мије Алексића у Горњем Милановцу

Отварањем изложбе “Мија Алексић – бити глумац”, аутора Бобана Стефановића (продукција Културни
центар), у суботу 26. септембра на 97. годишњицу од рођења великог српског и југословенског глумца, почели
су Дани Мије Алексића у Горњем Милановцу.
Уз фотографије и плакате, које су настале током снимања бројних Мијиних позоришних, филмских и
телевизијских улога, поставку чине и личне ствари које је породица Мије Алексића уступила за ову изложбу.

Поставка је реализована је у сарадњи са породицом Мије Алексића, Народним позориштем у Београду, РТСом, Југословенском кинотеком, Народним музејом Крагујевац и Музејом позоришне уметности Србије. У
протеклих седам година изложбу су могли да виде посетиоци највећих филмских и позоришних фестивала у
Србији, као и у окружењу (Пула, Храватска).

Иначе, Модел манифестације је утврђен након вишегодишњих истраживања каријере нашег великог уметника
и садржи неколико области савременог стваралаштва: позоришну, филмску, ликовну, визуелну и музичку
уметност, али и области културног наслеђа које се односе на откривање, прикупљање, истраживање и
документовање ове грађе. Од бројних програмима који ће бити реализовани до 9. октобра 2020 године у
оквиру манифестације “Дани Мије Алексића” издвајамо пројекцију филма “Човек из храстове шуме” (2.
октобар / 20 сати) и представу “Нечиста крв” (7. октобар / 19 сати) у продукцији Народног позоришта из
Београда.
Гордану Кичићу овогодишњем добитнику награде “Мија Алексић – бити глумац”, признање ће бити уручено у
суботу, 3. октобра у 20 сати на свечаној пројекцији филма “Реална прича”.
Извештај о реализацији медијске кампање ТАКОВСКЕ ЦВЕТИ 2020
Милановачко позориште у сарадњи са Културним центром од 3. до 17. септембра 2020. године реализовало
је 2. Међународни сусрет варошких позоришта ТАКОВСКЕ ЦВЕТИ.
Због актуелне ситуације са корона вирусом Сусрет је био ревијалног карактера, није било учесника са стране,
а представе Милановачког позоришта изводиле су се у великој сали Културног центра (Дом културе).
Публика је видела пет представа различитог жанра и позоришног израза. Реч је представама које су
претходних година награђене вредним признањима на бројним националним и међународним фестивалима.
На репертоару су била дела: Душана Ковачевића („Професионалац“), Косте Трифковића („Мила“) , Жоржа
Фејдоа („Госпођина мајка је умрла“) , Антона Павловича Чехова („Једночинке“) А. Р. Гарниеа („Силвија“) и
Бранислава Нушића („Госпође министарке“) , адаптација Б. Кнежевић).
Пратећи део Сусрета била је изложба костима Милановачког позоришта. Овога пута Биљана Кнежевић,
костимограф и Даница Вучетић, ауторка поставке јавности су представиле изложбу „Од идеје до сцене“.
Припреме на организацији Сусрета ТАКОВСКЕ ЦВЕТИ , почеле су већ марта месеца али, на жалост, због
глобалне епидемиолошке ситуације није било могуће планирати и заказати гостовања других позоришта из
земље и иностранства.
Према мерама које је донела Владе Републике Србије у циљу спречавања ширења пандемије вируса корона,
глумци који су наступили били су тестирани на Цовид – 19. Дом здравља Горњи Милановац донирао је
тестове за милановачке глумце за потребе ове манифестације.
Током реализације представа, публика је одржавала физичку дистанцу уз обавезно ношење заштитне маске.
На затварању фестивала додељена је плакета „Драгољуб Драшко Обреновић“ – највредније признање које
сваке године својим члановима додељује театар из Горњег Милановца. Признање је уручено Владимиру
Јовановићу,доајену Милановачког позоришта.
Ефекти кампање: Укупан број посетилаца фестивала је око 300
Таковске цвети 2020 – Културни центар
www.kcgm.org.rs › takovske-cveti-2020
Милановачко позориште у сарадњи са Културним центром од 3. до 17. септембра 2020. годинеорганизује 2.
Сусрет варошких позоришта ТАКОВСКЕ ЦВЕТИ.
Посетили сте ову страницу 17.9.20..
Сусрет варошких позоришта – Таковске цвети 2020 –
GM Pressgmpress.rs › susret-varoskih-pozorista-takovske-cveti-2...
01.09.2020. — До тада, уживајте у извођењима у оквиру манифестације „Таковске цвети 2020“ уз пратећи
програм, изложбу костима „Од идеје до сцене“, ...

Свечано отварање манифестације „Таковски цвети 2020“
moravicki.rs › svecano-otvaranje-manifestacije-takovsk...
04.09.2020. — Сусрети варошких позоришта “Таковске цвети 2020“, који ће ове године бити локалног,
ревијалног карактера, свечано су отворене синоћ на вели...
Посетили сте ову страницу 16.9.20..
Таковске цвети 2020 – Наслови.нетнаслови.нет ›
glas-zapadne-srbije › takovske-cveti-2020
16.09.2020. — ... у сарадњи са Културним центром до 17. септембра 2020. године организује "Сусрет
варошких позоришта Таковске цвети".
Таковске цвети 2020 завршавају Госпође министарке
www.glaszapadnesrbije.rs ›
16.09.2020. — организовало је "Сусрет варошких позоришта Таковске цвети". Публика је имала прилику да
види шест представа различитог жанра и ...
Позоришни сусрети “Таковске цвети 2020” ове године у ... GMinfogminfo.rs ›
07.07.2020. — Међународни сусрет варошких позоришта – Таковске цвети, позоришна манифестација
покренута прошле године у част глуме и глумачког позива, …
Таковске цвети 2020
KCGM
Милановачко позориште у сарадњи са Културним центром од 3. до 17. септембра 2020. годинеорганизује 2.
Сусрет варошких позоришта ТАКОВСКЕ ЦВЕТИ.
Због актуелне ситуације са корона вирусом Сусрет је ревијалног карактера, неће бити учесника са стране, а
представе Милановачког позоришта изводиће се у великој сали Културног центра (Дом културе), речено је на
конференцији за медије, уприличеној у Башти Дома културе.
Публика ће видети шест представа различитог жанра и позоришног израза. Реч је представама које су
претходних година награђене вредним признањима на бројним националним и међународним фестивалима.
На репертоару ће бити дела: Душана Ковачевића („Професионалац“), Косте Трифковића („Мила“) , Жоржа
Фејдоа („Госпођина мајка је умрла“) , Антона Павловича Чехова („Једночинке“) А. Р. Гарниеа („Силвија“), Жана
Батиста Поклена Молијера (“ Тартиф „) и Бранислава Нушића („Госпође министарке“) , адаптација Б.
Кнежевић).
Пратећи део Сусрета биће изложба костима Милановачког позоришта. Овога пута Биљана Кнежевић,
костимограф и Даница Вучетић, ауторка поставке јавности ће представити изложбу „Од идеје до сцене“.

Припреме на организацији Сусрета ТАКОВСКЕ ЦВЕТИ , почеле су већ марта месеца али, на жалост, због
глобалне епидемиолошке ситуације није било могуће планирати и заказати гостовања других позоришта из
земље и иностранства. Други проблем са којим се организација суочила био је недостатак финансијских
средстава, те због свега тога, ове године неће бити гостујућих представа, рекао је Бранко Кнежевић, редитељ.

Према мерама које је донела Владе Републике Србије у циљу спречавања ширења пандемије вируса корона,
глумци који буду наступили морају бити тестирани на Цовид – 19. Тим поводом, Дом здравља Горњи
Милановац донирао је тестове за милановачке глумце за потребе ове манифестације.
У продаји ће бити 100 карата, а посетиоци их могу купити радним даном од 8 до 15 сати у Културном центру
(рачуноводство) или два сата пре почетка представе на билетарници Дома културе. Цена улазнице је 250
динара.
Током реализације представа, публика ће бити у обавези да одржава физичку дистанцу уз обавезно ношење
заштитне маске.
На конференцији за медије истакнуто је да је добитник плакете „Драгољуб Драшко Обреновић“ – највреднијег
признања које сваке године својим члановима додељује театар из Горњег Милановца, Владимир
Јовановић,доајен Милановачког позоришта.

Свечано отварање манифестације „Таковски цвети 2020“

Сусрети варошких позоришта “Таковске цвети 2020“, који ће ове године бити локалног, ревијалног карактера,
свечано су отворене синоћ на великој сцени Дома културе, представом „Професионалац“, у извођењу
Милановачког позоришта.
Милановачка публика је након 8 месеци паузе имала прилику да ужива у чувеној позоришној драми Душана
Ковачевића „Професионалац“ у извођењу милановачке глумачке екипе коју чине Предраг Лошић, Бранко
Кнежевић, Љиљана Микетић и Никола Старчић. Судећи по атмосфери која је владала међу публиком и
глумцима, сви су се ужелели позоришне магије која настаје управо у њиховом међусобном контакту.

Бранко Кнежевић, редитељ и глумац Милановачког позоришта
„Богами, морам да признам, имао сам осећај као када сам почињао. Као кад човек после неке тешке болести,
далеко било, поново учи да хода. Ипак, мислим, врло брзо смо се ушнирали. То је моменат кад лик и сцена
постану једно и верују једно другом“ – рекао је Бранко Кнежевић, редитељ и глумац Милановачког позоришта.
Након овог скромног коментара поводом заиста сјајне изведбе „Професионалаца“, редитељ Бранко Кнежевић
објаснио је да је овај комад пратио још док се изливао из пишчевог пера. Пратио је пробе када се представа
спремала у Атељеу 212, а учествовао је као глумац и у снимању истоименог филма.
„Велика је опасност радити овако нешто након филма и сјајне представе коју је радила једна таква глумачка
екипа, али драго ми је да је то Душко видео и да је био јако задовољан нашом интерпретацијом“ – рекао је
Кнежевић.
Предрага Лошића, који у овој представи игра Теодора Теју Краја, гледаћемо у 5 од 6 представа које ће се
играти у оквиру ове манифестације. Питали смо га како излази на крај са том лепезом ликова у које треба да
се трансформише.

Предраг Лошић
„За сваку представу треба припрема и свако од нас пре почетка представе мора да се одвоји и сконцентрише
на улогу, поготову ако игра више ликова на репертоару. Једни другима помажемо и то је оно што је важно. Да
не играмо за свог партнера представа не би била оно што треба да буде, поготову фестивалска представа.
Када је у питању репертоар милановачког позоришта у оквиру „Таковских цвети 2020″ скоро све представе су
награђиване. Од шест, пет је награђено што националним, што међународним наградама“ – рекао је Предраг
Лошић.
У оквиру пратећег програма у Холу Дома културе, постављена је и изложба костима Биљане Кнежевић „Од
идеје до сцене“, а ауторку поставке и глумицу милановачког позоришта Даницу Вучетић, питали смо зашто је
костим тако значајан елемент једне позоришне представе.
Даница Вучетић, ауторка поставке и глумица позоришта
„Костим је средство које игра за глумца и као такав може бити инспиративан. Он треба да дочара једну епоху,
једно време, али заправо представља синтезу и идеје редитеља, и музике и светла, и глумца који ће да му
удахне живот. Ја сам прошле године дошла на идеју да направимо ту изложбу костима, јер је Биљана заиста
један маштовит костимограф и треба да се чује за њу“ – рекла је Даница Вучетић.

фото: ГМ Пресс
Према њеним речима претходне године изложени су били костими из епохе барока, а ове године одлучила се
за нешто слободнији приступ, тако да су у поставку укључени костими који осликавају различите периоде, од
антике до модерног доба. Манифестација Таковске цвети наставља се већ сутра у 20 сати када ће публика на
великој сцени Дома културе моћи да погледа представе „Мила“ и „Госпођина мајка је умрла“.
Милановачко позориште представило два водвиља на Великој сцени

У оквиру манифестације „Сусрети варошких позоришта – Таковске цвети 2020“ у суботу су на великој сцени
Дома културе одигране две представе Милановачког позоришта – „Мила“ и „Госпођина мајка је умрла“.
На репертоару Милановачког позоришта све чешће се могу пронаћи представе водвиљског типа. Овај жанр
посебно је интересантан јер има за циљ да, пре свега, добро забави публику, а екипа милановачког
позоришта је, рекло би се, у томе све успешнија.
Прво је изведена представа „Мила“ са младом глумицом Татјаном Рашић у главној улози, која већ неко време
плени са позорнице Милановачког позоришта. Овог пута опробала се у монодрами, што је за њу драгоцено
глумачко искуство. Она други пут за редом учествује у овој манифестацији.

Татјана Рашић
„Жао ми је што ове године немамо госте из других позоришних ансамбала због ситуације са корона вирусом,
али са друге стране ми смо добили прилику да представимо свој рад овде на Великој сцени Дома културе и
то је лепо. Следеће године, надам се, надмашићемо успехе из претходне, када је организација у питању“ –
рекла је Татјана Рашић
„Госпођина мајка је умрла“ надовезује се радњом на претходно изведени комад, тако да је публика неосетно
упливала у још једну комичну причу. На великој сцени Дома културе први пут је заиграла Зорица Ђурковић,
па смо је питали какав је то осећај и да ли је имала трему, с обзиром да је навикла на малу сцену
Милановачког позоришта.

Зорица Ђурковић
Надица Симић
„Треме је било више док смо пробали него у току самог извођења представе. Мени одговара велика сцена јер
имам више простора за кретање, али лепо је играти и на малој сцени Милановачког позоришта, интимније је
и то има своје чари“ – објаснила је Зорица Ђурковић.
Надица Симић, након још једне сјајне изведбе улоге Анет, овога пута на великој сцени, прокоментарисала је
кратко шта за њу представљају даске које живот значе.
„Мени је све ово дивно, и након паузе од готово четрдесет година, ја проживљавам своју другу младост“ –
рекла је она. На њеном примеру видимо да никад није касно искористити свој таленат на креативан начин.
Следећа представа у оквиру ове манифестације играће се у суботу 12. септембра од 20 сати на истом месту,
а у питању су Чеховљеве „Једночинке“.
ГМ ПРЕСС / Милица Вукелић

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 12 програма које су организовали: општина Горњи Милановац, образовне институције,
установе у области културе, удружења грађана, невладине организације и предузећа. Ове програме видело је
680 посетилаца.
Заступљеност у медијима:
Програми које је Културни центар организовао - медијски су пропраћени.
О активностима Установе су извештавали: регионалне и локалне новине („Чачанаски глас“, и „Таковске
новине“), као и регионалне и локалне телевизије (ТВ „Галаксија 32“ - Чачак, ТВ „Телемарк“- Чачак, ТВ „Лав“,
ТВ „Мелос“, ТВГМ плус). Информације о активностима Установе овјављиване су и на порталима „ГМ ИНФО“,
“Морава инфо“ и „ПРЕС ЛИДЕР“ ...
Програмске активности редовно су објављиване и на сајту Културног центра и ФБ страници Установе.
Табеларни приказ заступљености у медијима октобар - децембар 2020
Заступљеност у медијима

Октобар

Новембар

Децембар

УКУПНО

Локални недељници („Таковске новине“)

16

10

9

35

Локалне радио и ТВ станице (ТВ Телемарк)

16

10

9

35

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

16

10

9

35

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

4

2

2

8

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

2

/

1

3

Агенције БЕТА, ТАНЈУГ

2

2

/

4

Стручни часописи (Арт магазин, филмски...)

/

/

/

/

Преслидер Мораваинфо, Регионалне вести

16

10

9

35

Веб страница КЦ

16

10

9

35

Фејсбук

32

18

18

68

Октобар 2020. године
Културни центар - Горњи Милановац је током октобра реализовао 51 програм (79 рачунајући и
репризне пројекције филмова), које је видело 6.437 посетиоца.
Реализовано је: седам представа („Нечиста крв“ Народно позориште Београд, режија: Милан Нешковић –
140 ; „Дани Мије Алексића“, „Тартиф“ Милановачко позориште, режија Бранко Кнежевић – 60 ; „За Аникин
дуг и леп живот“ - хуманитарна представа, „Оно кад имаш 14 година“ Продукцика КЦГМ, режија Слађана
Попов и Валентина Нађ - ; 5. Међународни фестивал дечје драмске игре , пренос преко YOUTUBE - 300,
опера „Абсурдиум“ Музичко оперска театарска организација, режија Јованка Трбојевић - 30, „У Агонији“
Бео АРТ, Београд, режија Ана Ђорђевић – 130, дечја представа „Тврдоглаво слонче“ - 30, „Светозар 3.“
НасТЕАТАР, режија Михаило Костадинов -70, дванаест изложби (изложба фотографија сцена из
балетских представа ансамбала различитих земаља света, који су претходних година наступили на
Београдском фестивалу игре – 200, Стваралаштво Раје Николића – 400, „Кључеви кроз време“ - 100,
Минијатурни бијенале 8 (ОШ „Краљ Александар 1. - 400 ; ОШ „Момчило Настасијевић – 400 ; ОШ “Свети
Сава“ - 400 ; ОШ „Десанка Максимовић“ - 400 ; ОШ „Витановац“ - 150 ; ОШ „Сирча“ - 200 и ОШ „Адрани“ - 250),
Уметничке слике из Фонда Ликовне колоније – “За Аникин дуг и леп живот” - 50 и
изложба слика „Руднички видици“ (Рудник) – 200), један концерт ( „За Аникин дуг и леп живот“ - 500), четири
манифестације (Дечја недеља “Подељена срећа, два пута је већа!” - 50, Установа за културу, уметност и
ваншколско образовање Културни центар Горњи Милановац обележила 50 година рада и постојања – 50,
48. Сабор народног стваралаштва – 350, у оквиру манифестације “Дани Мије Алексића”, Гордану Кичићу,
српском глумцу, продуценту и редитељу уручена је награда “Мија Алексић – бити глумац“ -124.
Културни центар у сарадњи са Удружењем Македонаца Моравичког округа је организовао и промоцију
књижевног стваралаштва Књижевно вече Винка С. Марковског – 50.
Од осталих програма 5 реализовано је: У оквиру 5. Међународног фестивала дечје драмске игре, у делу
програма посвећеном обуци наставника, и педагога, који је део пројекта „Креативна Европа“, учествовале
су и Валентина Нађ и Слађана Попов, водитељке различитих дечјих радионица под окриљем Културног
центра Г. Милановац. Партнери у пројекту били су: Словенија, Француска, Румунија, Пољска и Србија. –
30.
Аја Јунг, српска балетска уметница, кореограф, уметнички директор Београдског фестивала игре,
управитељ Националне фондације за уметничку игру у Београду и потпредседник европског огранка
Светске алијансе за уметничку игру са седистем у Риму и уједно члан низа међународних и домаћих
организација, семинара и жирија, у октобру је представила пројекат „Караван игре“, чији је циљ да кроз
уметничке, креативне, а пре свега интерактивне програме у 15 градова у Србији, међу којима је и Горњи

Милановац, промовише уметничку игру. - 10 (Деца из ОШ „Момчило Настасијевић“ у Горњем Милановцу
током октобра имала су прилику да присуствују презентацији часа класичног балета, а за дечаке, који су
ређе заинтересовани за балет, организована је презентација хип-хоп плеса. Часове су одржали педагози
игре, Марија Јанковић Сеховић, солисткиња балета Народног позоришта и Срђан Постин, денсер. Они су
се представили деци ОШ „Момчило Настасијевић“, 1. и 2. разреду, и у сали школе, поштујући све
епидемиолошке мере, имали практичан час. - 80. Организовано је и гостовање представника Културног
центра на ТВ „Мелос“ - Краљево поводом „50 година рада и постојања Културног центра Горњи
Милановац“ - 5. У октобру је организован састанак мреже ФЦС путем линка – 10
У октобру је приказан 21 филм (49 пројекција): “Викенд са ћалетом” (4;85), “Преводиоци” (1;2), “Кућни
патуљци - Операција колачићи” (3;39), “Осиња мрежа” (2;13), “Ава” (2;15), “Тролови - светска турнеја” (9;326),
“Један сасвим нормалан дечко А.С. (25)” (2;9), “Тишина белог града” (1;6 ), “Леси се враћа кући” (3;99),
“Антебелум” (2;16), “О бесконачности” (2;8), “Тело Христово” (2;27), “Независне” (1;2), “Изванредан живот
Давида Коперфилда” (3;51), “Тајни врт” (2;16), “Гренланд: последње уточиште” (2;47), “Снежана и 7 патуљака”
(3;190), “Пинокио” (2;59), документарни филм “Дани дивова II (1;110), Дани Мије Алексића 2020 - “Реална
прича” ( 1;114) и „Човек из храстове шуме” (1;87)
Пружањем стручне и техничке помоћи, Културни центар је учествовао и у реализацији шест програма
које су организовали: општина Горњи Милановац (Уручење награда Миша Анастасијевић – 100, седница
Клуба привредника -20, седница СОГМ – 100), ОО Црвеног крста и Завод за трансфузију крви (Акција ДДК –
2х40) и ОШ „Краљ Александар 1.“ (комеморативна седница поводом смрти професора те школе - 100).
Табеларни приказ реализованих програма и броја посетилаца
ПРОГРАМИ
Октобар 2020. године

Наступи/поставке

Посета

Представе / извођење

7

760

Изложбе

12

3150

Концерти

1

500

21 (49)

1318

Манифестације

4

524

Књижевне вечери и трибине

1

50

Разно

5

135

Филмови (филмске вечери) / пројекције

51 (79)

6437

Наступи/поставке

Посета

6

400

УКУПНО
ОСТАЛО - УСЛУГЕ
Разно услуге

О активностима Установе извештавали су: национални дневни листови: „Телеграф“, Вечерње новости...
регионалне и локалне новине: „Чачанаски глас“ – Чачак, „Таковске новине“ - Горњи Милановац, (већина
локалних новина из Војводине, Београда и са Југа Србије у својим недељницима је објавила текстове о
Краткој форми и Данима Мије Алексића.
Медијске агенције: „Танјуг“, „Бета“
Вести, прилози или емисије емитовале су:
Националне телевизије: РТС, Н1, Регионалне телевизије: „Галаксија 32“-Чачак, , ТВ „Лав“, ТВ „Мелос“ ...
недељници: „Таковске новине“, и „Чачански глас“, електронски медији:ТВ „Галаксија“, ТВ „Лав“ и ТВГМ-Прес, и
портали: „Глас западне Србије“, „Преслидер“, ГМ инфо“, „Морава инфо“, ФЦС.
Програмске активности редовно су објављиване и на сајту Културног центра и ФБ страници Установе.
Табеларни приказ заступљености у медијима
Заступљеност у медијима

Октобар 2020 године

Локални недељници („Таковске новине“, Чачански глас)

16

Локалне радио и ТВ станице (ТВ ГМ Прес)

16

Регионалне РТВ станице (Галакција, Лав)

16

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

4

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

2

Агенције БЕТА, ТАНЈУГ

2

Стручни часописи (Арт магазин, филмски...)

/

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

16

Веб страница КЦ

16

Фејсбук

32

Извештај о медијској реализацији програма
Гордану Кичићу уручена награда „Мија Алексић-бити глумац“

Гордану Кичићу, српском глумцу, продуценту и редитељу, у оквиру манифестације “Дани Мије Алексића”
уручена је награда “Мија Алексић – бити глумац“. Церемонија уручења обављена је у у великој сали Дома
културе у Горњем Милановцу.
“Гордан Кичић је током своје каријере показао изузетан и завидан спектар глумачких креација, како драмских
тако и комичних често и унутар једне исте улоге вешто и маштовито комбинујући регистре различитих
жанровских поступака. Његово безрезервно изгарање у свакој улози, јединствен глумачки нерв, откривалачка
креативна страст заснована на изванредној способност заигравања са партнером на сцени, флексибилност и
отвореност његовог глумачког бића, његова неупоредива маштовитост и умеће да се пепусти игри,
аналитичност у приступу тексту, радост и живост коју доноси сваком својом улогом, само су неке одлике
његове глумачке непоновљивости.
Осим тога, изузетно успешно огледао се и као продуцент и редитељ показавши и на том пољу своју раскошну
уметничку комплетност као и ретку одговорност у обделавању свог дара, узимајући као основни налог да у
сваком наредном остварењу прекорачи границу и оде даље од себе. Због свега овога чини нам се очигледно
јасним зашто заслужује награду Мија Алексић – бити глумац. Мија је, као и Гордан, био од истог глумачког
кова.”, истакли су у препоруци за ову награду Ненад Јездић и Небојша Дугалић, досадашњи лауреати награде
“Мија Алексић – бити глумац”, коју је усвојио Управни одбор Културног центра .

Награду Гордану Кичићу уручили су Јадранка Достанић, заменик председника општине и Лидија
Радовановић, сестричина Мије Алексића.
Бриљантан драмски глумац, а врхунски комичар, али и сјајан певач и страствени сликар. Све то био је
Милосав – Мија Алексић у чију част су општина Горњи Милановац и Културни центар организовали “Дане
Мије Алексића”.
Сјајном глумачком каријером Мија је задужио наш крај. Свесни његове величине, а у жељи да му се на
адекватан начин одужимо, општина Горњи Милановац и Културни центар, кроз ову награду и фестивалску
манифестацију Дани Мије Алексића, настављају да чувају сећање на њега и уједно на будуће генерације
преносемо тај његов невероватни животни и глумачки дух – рекла је између осталог приликом уручења
награде Јадранка Достанић.
Приликом доделе награде Кичићу, говорила је и Лидија Радовановић, сестричина Мије Алексића.
– „Мој ујак је био једна душа и срце. Оставио нам је у аманет да га памтимо у најлепшем сећању. И ово
поднебље наша је родна груда. Овде су нам корени, срећни смо што смо га имали за ујака, за оца, за супруга
и деду. Мени је сваке године пуно срце када је ова манифестација. Срећни смо када награда оде у праве
руке, као што је и ове године отишла у руке Гордана Кичића“ – казала је Лидија Радовановић.

Драган Арсић, директор Културног центра Горњег Милановца, приликом уручења награде казао је да му је
жао што се у оваквим условима обележавају “Дани Мије Алексића”.
– “Навикли смо на пуне сале у Дане Мије Алексића, али у сваком случају, и у ово тужно време – доба короне,
трудимо се да одржимо ватру културе у нашем граду” – истакао је Арсић.
Гордан Матић, директор Филмског центра Србије изјавио је да је Мија Алексић оставио велики траг.
– „Он је инспирисао многе генерације да почну се баве глумом, а касније позориштем и филмом. Мија је
једно велико име и довољно је рећи Мија Алексић“, рекао је између осталог Матић.
– „Награда ми приватно и пословно много значи, пре свега зато што носи име Мије Алексића, а у
професионалном смислу зато што су ми је дале колеге Ненад Јездић и Небојша Дугалић, као бивши
лауреати. Захвалан сам Горњем Милановцу и породици Мије Алексића, који су се потрудили да се не
заборави име славног глумца“, рекао је Кичић.
Кичић је изјавио да је Алексића познавао још као дете, јер су на истом месту у Далмацији имали кућу,
додајући да је често проводио време са њим и његовом породицом.Неки круг се затворио и верујем да би он
био срећан што сам ја добио награду са његовим именом“ – рекао је Кичић.
„Када сте објавили да сам добитник награде, новинари су ме питали шта значи „бити глумац“. Не бих умео то
да елаборирам неком тачном дефиницијом, али то је нешто што је у вама, што вам је дато и треба да будете
захвални, што и јесам, јер имам прилику да радим тај посао“, нагласио је Кичић и додао како му у животу,
тако и на пословном плану изузетно значи подршка породице.

После доделе награде, публика је могла да погледа филм „Реална прича“, који Кичић потписује као режисер,
а игра и главну улогу.
Мијина глумачка правила
Увек почињи све испочетка.
Смешно је оно што је истинито.
Не форсирај улогу, него је постепено освајај, али са страшћу.
Играј естраду као највишу комедију.
Дај себи времена да одиграш суштину.
Од смеха до суза један је корак. Цени реч, али и ћутање.
Стоту представу играј као и прву, али боље.
Воли публику, али јој се не удварај.
Играј за партнера јер он игра за тебе.
Дечја недеља “Подељена срећа, два пута је већа!”

Горњи Милановац се и ове године придружио градовима Србије у обележавању “Дечје недеље“ која је, до 11.
октобра била испуњена бројним забавним, спортским и едукативним садржајима.
Дечија недеља се сваког октобра реализује у циљу побољшања положаја детета у Србији. Ова национална
манифестација представља успешан модел сарадње државе, различитих цивилних и струковних
организација, и повезивања свих важних актера у заштити дечјих права. Дечију недељу препознају све
релевантне институције образовања, социјалне и здравствене заштите, културе, па се њена улога из године у
годину унапређује, а избор најактуелнијих тема од важности за положај детета у нашем друштву доприности
томе да се њени резултати препознају на националном нивоу.
Овогодишња Дечија недеља се одржава под слоганом:
„ПОДЕЉЕНА СРЕЋА, ДВА ПУТА ЈЕ ВЕЋА!“.
ПРОГРАМ МАНИФЕСТАЦИЈЕ

Драмска радионица Културног центра наступа на „Глумијади“ – 5. Међународном фестивалу дечје
драмске игре

Драмска радионица Културног центра од 9 .до 11. октобра 2020. представљала је Горњи Милановац на
„Глумијади“ – међународном фестивалу глуме која је, по пети пут, одржана у Дечјем културном центру у
Београду.
Због специфичних околности у којима је одржан фестивал, креативни тим ове манифестације одлучио је да
радионице и представе које су биле на програму преносе на онлајн платформе и друштвене мреже. Тако је
представа горњомилановачке драмске радионице „Оно када имаш 14 година“ (Продукција КЦГМ) била на
програму првог дана фестивала, односно 9. октобра. (YоуТубе канал – Глумијада Децији Фестивал ;
хттпс://њњњ.yоутубе.цом/њатцх?в=а2алГYОЕбДЕл.

ГЛУМИЈАДА је међународни фестивал дечје драмске игре и ревијалног је карактера. Право учешћа имају
драмске радионице за децу узраста од 5 до 19 година.
У оквиру фестивала организују се и радионице за децу које воде домаћи и страни уметници из света театра и
филма и баве се темама важним за драмске и медијске професије: глас, покрет, сценографија, костим,
музика, режија, филм, ТВ, Yоутубе и нови медији.
Програм фестивала је усмерен на развијање креативног размишљања и вештине комуникације код деце и
младих, као и на побуђивање интересовања за позориште и књижевност.
Због свега тога „Глумијада“ је била део новог пројекта ЕУ „Yоунг Тхеатре он тхе Мове“. Главни циљ пројекта је
био да развије и распространи иновативни, привлачни и практични приступ развоју публике који се ослања на
креативне методе и технике театра импровизације и савременог плеса и њиховог заједничког потенцијала.
Партнери у пројекту су били: Словенија, Француска, Румунија, Пољска и Србија. У делу програма посвећеном
обуци наставника, и педагога, који је део пројекта „Креативна Европа“, учествовали су и Валентина Нађ и
Слађана Попов, водитељке различитих дечјих радионица под окриљем Културног центра Горњи Милановац.
Предавачи на радионицама ове године су били и: Марко Стојановић, Урша, Иван Веруница, Наташа
Миљковић, Проф. Александар Павловић, Катарина Рајовић и Тијана Кесић Стаменковић.
Ове године, уз Драмску радионицу из Горњег Милановца на фестивалу ће учешће узети и Школа са домом за
ученике оштећеног слуха и говора „11. април“, из Јагодине, Драмски студио „Дечији центар“ – Зајечар, „То“,
театар – Зрењанин, „Позориштанце“ – Нови Сад, Студио „Полиглота“ – Брчко, „ТРY тхеатре“ – Рјека
(Хрватска) и „Сцена 24.

Јубилеј Културног центра Горњи Милановац
Установа за културу, уметност и ваншколско образовање обежава 50 година рада и постојања.
На иницијативу житеља рудничко-таковског краја, 14. октобра 1970. године Одлуком Скупштине општине
Горњи Милановац о спајању Народног универзитета, у чијем саставу је пословао биоскоп „Таково“, Градске
библиотеке и Културно уметничког друштва „Абрашевић“, основана је Установа за културу, уметност и
ваншколско образовање – Културни центар Горњи Милановац.

За првог директора именован је Милорад Глире Даничић.
Почело се од идеје. Са пуно ентузијазма и храбрости.
Сви који су мање или више учествовали у раду Установе, део су приче о Културном центру. Свако је на свој
начин помагао развоју. Било да су то бивши и садашњи радници, привредници који су финансијски
подупирали одређене пројекте, председници општине и представници локалне самоуправе, који су доносили
велике и тешке одлуке битне за развој Културног центра или грађани, крајњи корисници услуга који су својим
саветима доприносили да будемо бољи.
За протеклих пет деценија рада реализовали смо више од 200.000 сати програма, од којих се на биоскопске
пројекције односи око 40.000 сати. У нашој продукцији постављено је око 120 позоришних представа,
реализовано је више од 1.100 пројеката из области сценске, ликовне, драмске и музичке уметности, а
организовали смо и око 500 концерата класичне, забавне, народне, рок и поп музике, као и око 300 наступа
фолклора.

Путем курсева који су организовани у режији Културног центра, многи полазници су употпунили своја знања
из руског, енглеског, немачког, италијанског и француског језика или стекли неку од диплома неопходних за
обављање своје делатности (курсеви дактилографије, кројења, курсеви за возаче виљушкара, вођење
пословних књига, обука за рад на рачунару, руковање гасним инсталацијама…).
Културни центар је учествовао у реализацији и неколико играних и документарних филмова, а док су у оквиру
Установе пословали библиотека и издаваштво (од 1991. године функционишу самостално као библиотека
“Браћа Настасијевић” и НИП “Еурографик”), објављен је и велики број наслова, од којих се неки и данас
налазе на полицама универзитетских библиотека.
Из Културног центра потекли су и Музеј рудничко-таковског краја (1994) и Туристичка организација (2000).
Установа за културу уметност иваншколско образовање била је претеча и развоју електронских медија у
општини Горњи Милановац. Још 1972. године од Окружног суда у Крагујевцу добијена је дозвола најпре за
покретање, а потом и емитовање радио програма.
За свеукупан допринос развоју културе, запослени и сарадници Културног центра више пута су награђивани
вредним општинским и републичким признањима.

Тачан број посетилаца који су у протеклих 50 година посећивали програме Културног центра, рачунајући и
гостујуће у нашој организацији, није познат. Процене су да их је било више од два милиона. Ипак, оно што
Културни центар Горњег Милановца издваја од других институција културе је то што, последњих година,
велики број посетилаца долази са стране – из већих средина, па чак и из иностранства.
Иако смо првенствено основани да програме реализујемо за потребе локалне средине, од самог почетка
пројекти Културног центра су привлачили регионалну, националну, па и међународну пажњу. Најпре су то
били Сусрети аматерских позоришта, па Ликовна колонија “Мина Вукомановић Караџић”, а потом и
Међународни бијенале уметности минијатуре, манифестација која се пуних 30 година одржава у Горњем
Милановцу (под окриљем КЦГМ од пете изложбе до данас).

Уследили су потом Минијатурни бијенале (дечји), међународни фестивал кратког филма “Кратка форма” и
“Дани Мије Алексића”, рекао је Драган Арсић, директор Културног центра.
Поводом великог јубилеја – 50 година рада и постојања, Културни центар Горњи Милановац
за своје суграђане у четвртак, 22. октобра 2020. године у великој сали Културног центра организовао
позоришну представу „У агонији“, коју је према тексту Мирослава Крлеже на сцену поставила Ана Ђорђевић.
У представи су наступили Марија Вицковић, Радован Вујовић и Бранко Цвејић. Сценографију представе
урадила је Миа Давид, а костимографију потписује Адријана Пајић.

Због епидемијолошке ситуације, број места је био ограничен.

Аја Јунг – гост Горњег Милановца и Културног центра
Аја Јунг, српска балетска уметница, кореограф, уметнички директор Београдског фестивала игре, управитељ
Националне фондације за уметничку игру у Београду и потпредседник европског огранка Светске алијансе за
уметничку игру са седистем у Риму.и уједно члан низа међународних и домаћих организација, семинара и
жирија, данас је у холу Дома културе, представила пројекат „Караван игре“, чији је циљ да кроз уметничке,
креативне, а пре свега интерактивне програме у 15 градова у Србији, међу којима је и Горњи Милановац,
промовише уметничку игру.

У оквиру овог пројекта отворена је изложба фотографија сцена из балетских представа ансамбала
различитих земаља света, који су претходних година посећивали нашу престоницу како би наступили на
Београдском фестивалу игре.
Караван реализују Национална фоднација за уметничку игру и Београдски фестивал игре, уз подршку
Фоднације „Арт Ментор“ из Луцерна и Министарства државне и локалне самоуправе Србије.
Председник општине Горњи Милановац Дејан Ковачевић изразио је задовољство што се наш град нашао на
мапи овог пројекта међу 15 других градова у Србији.
– Мислим да све услове имамо овде у Горњем Милановцу за један овакав програм. Захваљујем се Аји Јунг
што је дошла да представи нашој деци, класичан балет, али и друге модерне игре, рекао је Ковачевић у знак
добродошлице.

Пројекат „Караван игре“ заживео је 2017. године када је 60 професионалних балетских играча обишло 15
градова Србије, где су учествовала и деца која одрастају са идејом да ће једног дана постати балетани и
балерине и да ће имати прилику да наступају на великим сценама.
За њих је ово било веома важно, јер су добили прилику да играју. Обично ти наши млади играчи, млади
уметници, немају пуно прилике да се сусретну са публиком, а то је оно што је њихов циљ и циљ њиховог
образовања у којем највећим делом учествују њихови родитељи и педагози. За њих је велики изазов да
наступају на професионалним сценама – рекла је Аја Јунг.

До краја године, осим горњомилановчана “Караван игре” имаће прилике да виде и грађани Ниша, Крагујевца,
Пирота, Суботице, Врања, Новог Пазара, Неготина, Краљева, Вршца, Шапца, Ваљева, Ужица, Чачка,
Зрењанина и Смедерева.
Идеја је да “Караван игре” у сваком граду кроз своје програме понуди бројне активности, приближи класичан
балет и савремену игру свим заинтересованим учесницима и посетиоцима.
Публика ће моћи да присуствује представама, да прати филмски програм и презентације, открива уметничке
фотографије из савремених продукција, слуша предавања о историји игре, новим кореографским поставкама,
правилном и правовбременом раду са балетксим талентима, фестивалима игре у свету.

Деца из ОШ „Момчило Настасијевић“ у Горњем Милановцу данас су имала прилику да присуствују
презентацији часа класичног балета, а за дечаке, који су ређе заинтересовани за балет, организована је
презентација хип-хоп плеса. Часове су одржали педагози игре, Марија Јанковић Сеховић, солисткиња балета
Народног позоришта и Срђан Постин, б-боy, бреакданцер.
Они су се представили деци ОШ „Момчило Настасијевић“, И и ИИ разреду, и у сали школе, поштујући све
епидемиолошке мере, имали практичан час.
У оквиру пројекта, осим изложбе, током новембра биће реализоване и пројекције филмова (16 – 17.
новембар), када ће публика имати прилику да погледа одабир филмова који имају за тему уметничку игру, као
и балетске представе планиране за 22. новембар (Национална фондација за уметничку игру) и 28. новембар
(Балет Народног позоришта из Београда).
АНТРФИЛЕ
За свој вишегодишњи уметнички рад, Аја Јунг је добитница бројних награда на фестивалима у Италији и
Украјини.
Одлуком министарке културе Француске, Одри Азуле, одликована је Орденом уметности и књжевности у
рангу Витеза, 2016. године, а Одлуком председника Италије, Серђа Матареле, 2018. године, у Београду, Аји
Јунг је уручено највише италијанско државно одликовање у области културе, Орден италијанске звезде.
Београдски фестивал игре, који је покренула 2004. године на самом почетку добио је награду Фонда Јелена
Шантић, а УНЕСЦО га је прогласио водећим пројектом у области културе у региону Југоисточне Европе
(2006). Након тога је уследио пријем у Светску алијансу уметничке игре.
Фестивал се одржава сваке године у Београду и другим градовима у Србије.
У сарадњи са Југословенском кинотеком, од 2013. године је Аја ЈУНГ је покренула манифестацију Дани игре у
Кинотеци. Ревија приказује најзанимљивија нова филмска документарна остварења из области уметничке
игре.
Аја ЈУНГ је и један од оснивача Националне фондација за уметничку игру у Београду. Фондација је основана
2009. године одлуком Министарства културе Републике Србије. Кроз ову институцију, покренута је прва
осмогодишња, интернационална Балетска школа у Србији која је акредитована од стране Министарства
просвете Републике Србије. Поред бројних пројеката Фондација је 2017. године реализовала и први Караван
игре, пројекат који је омогућио интерактивне програме уметничке игре у више српских градова. Караван игре
је до 2020. године обишао 24 града у Србији, а све програме је омогућила Фондација Арт Ментор из Луцерна.

Одржан 48. Сабор народног стваралаштва
Горњи Милановац је јуче (субота, 24. октобар 2020. године) био престоница народне уметности. Ова
манифестација, духа, културе и традиције по четврти пут је реализована у граду под Рудником.

Идеја водиља Сабора је: прикупљање, чување, приказивање и обнављање традиционалних вредности, игре,
песме, свирке, ношњи и обичаја из читаве Србије.
По ономе што чини и колико успева да допринесе очувању и неговању народне културе и традиције, Сабор
народног стваралаштва Србије, стекао је право да се сврста у сам врх светковина ове врсте.

На овој републичкој светковини народне уметности, окупили су се народни уметници из готово свих округа у
Србији. На Смотри су наступили најбољи од најбољих, одабрани током године, на регионалним и
покрајинским саборима народног стваралаштва.
Саборска позорница била је место где су се представили најбољи чувари традиције: играчи, певачи, вокални
и инструментални солисти и групе народних свирача са аутентичним вредностима из својих средина.
Након уручења диплома учесницима, Сабор је отворио Србољуб Нинковић, секретар Савеза аматера Србије.
Указујући на значај Сабора, Нинковић је између осталог истакао:
– Велико ми је задовољство што сам вечерас са вама, који својом песмом, свирком и игром богатите културни
живот Србије. Ове године Сабор се одржава по четрдесет и осми пут. За то су, свакако, најзаслужнији
народни уметници, бројне изворне играчке и певачке групе, дуети и солисти као и инструменталисти на
традиционалним инструментима, чланови фолклорних ансамбала, домова културе, културно уметничких
друштава.

– У сарадњи са врхунским стручњацима – етнолозима, кореографима, етномузиколозима, културним
посленицима и бројним ентузијастима, Савез аматера Србије је истрајао у борби за очување музичкофолклорног наслеђа, зато републички сабор успешно траје све ове године и деценије. Захвалност бих упутио
и граду домаћину, Горњем Милановцу у чијем се Дому културе већ четврти пут за редом одржава сабор, као и
Министарству културе и информисања Републике Србије. Без вас, али и свих нас, ни сабора неби било,
рекао је Нинковић.

У програму који је одржан у великој сали Културног центра Горњи Милановац представили су се: Културно
уметничко друштво „СТАНКО ПАУНОВИЋ“ и њихов тамбурашки оркестар – НИС рафинерија нафте –
Панчево, (Јужнобанатски округ), женска певачка група „ЦРНУЋАНКА“ – Горњи Милановац (Моравички округ),
КУД „БРАЋА НЕДИЋ“ – Осечина (Подрињски округ), ВУК ИВАНОВИЋ, гуслар из Лепосавића (Косовско –
митровачки округ), фолклорна група „ФЛОРИЧИКА“ – Јабуковац (Зајечарски округ), КУД „ИЛИНСКО ВРЕЛО“ –
Илино, општина Бољевац (Зајечарски округ), МИЛОШ ЈОНОВИЋ, фрулаш из Бољевца (Зајечарски округ),
друштво за неговање традиције „ПЕТРУС“ – Забрега (Поморавски округ), ПРЕДРАГ НИКОЛИЋ, двојничар из
Кушића (Моравички округ), КУД „ИЗВОР“ – Горић (Колубарски округ), женска певачка група „БЕЛЕ РАДЕ“ –
Ивањица (Моравички округ), ФИЛИП САВИЋ, гајдаш из Сврљига (Нишки округ), изворна фолклорна група
„МИКА ШЕСТАК“ Сврљиг (Нишки округ), мушка певачка група „СЛОЖНА БРАЋА“ Рогачица, (Златиборски
округ), КУД „ДУЛЕ МИЛОСАВЉЕВИЋ“ – Чачак (Моравички округ), МИХАЈЛО НЕНАДИЋ, свирач на кавалу –
Панчево (Јужнобанатски округ) и КУД „КОПАОНИК“ – Лепосавић, (Косовско – митровачки округ)
Уметничке слике из Фонда Ликовне колоније – “За Аникин дуг и леп живот”
Културни центар Горњи Милановац у оквиру даље подршке акцији “За Аникин дуг и леп живот” понудио је на
продају део радова из фонда Ликовне колоније “Мина Вукомановић Караџић”. Уметничка дела запажених
српских уметника изложена су у Модерној галерији (зграда Старог суда).
Средства од продаје слика из Фонда колоније биће уплаћена на рачун на Анике Манић.
Међу изложеним експонатима су дела: Милице Опалић, (“Равна гора”, уље, 60×80, и “Светлост”, уље,
40×30),Добрице Бисенића (“Враћевшница у наранџастом небу”, уље,80×60), Слободанке Бабић (“Стогови” и
“Пластови”, уље на платну), Софије Аземовић (“Прозор”, мозаик, 19×24), Драгана Нешића (“Бјесови”, акрилик
и колаж, 40×60), Драгане Б. Стевановић (“Групна комп”, комб.техника, 40×60), Милана Нешића (“Без назива
2”, комб. Техника, 70×50), Љубише Ђурића(“Црно-бело”, комб. тех, 60×80 и “Експресија”, уље, 30×40), Јесенке
Јаснигер Радовановић (“Шарани”, уље на платну, 40×60), Гордане Чекић (“Нити”, уље на платну, 60×40),
Садка Хаџихасановића (“Среет фигхтинг”, комб. Техника, 50×60), Зорице Шујице(“Купачица ИИ”, комб.
Техника, 49×34), Драгана Чолаковића Шиље (“Хармонија хаоса”, комб.техника), Владимира Темкова
(“Савиначки извор”, из циклуса Житна поља, акрил), Весне Кнежевић (“Мртва природа”, акрил, 40×60),
Љиљане Јевтић (“Без назива 1”, 100×70, комб. Техника), Весне Цветић (“Олујна игра 1”, комб. Техника,
40×60), Јелене Шалинић (“Кутак у Савинцу”, уље на платну, 50×70) и Радмила Марића(“У славу слободе”,
комб. техника, 40×30).
Цене у зависности од рада су између осам хиљада и 60.000 динара.

Новембар 2020. године
Културни центар - Горњи Милановац је током новембра реализовао 18 програма (29 рачунајући и
репризне пројекције филмова), које је видело 584 посетиоца. Сви програми организовани су до 19.
новембра, изузев Балетског гала концерта (пројекат „Караван игре“) који је због тродневне жалости због смрти
Патријарха српског господина Иринеја реализован 23. новембра 2020. године . Након овог датума, због
погоршања епидемиолошке ситуације изазване вирусом Ковид – 19, и увођења нових мера које на предлог
Кризног штаба усвојила Влада Србије, програми нису организовани.
У новембру су реализовани: по једна представа (КАРАВАН ИГРЕ: Компанија Силвије Грибауди, Венеција:
„ГРАЦИЈЕ“ - 120), изложба (Уметничке слике из Фонда Ликовне колоније – “За Аникин дуг и леп живот” 50), и манифестација (Дан европске кинематографије – 8. новембар – 10). У новембру су организована и
три концерта. И то: Концерт соло певања ученика МШ „“Др Војислав Вучковић“ из Београда у класи проф.
Маје Ђокић – 70, концерт: Ненада Азањца – 50, Караван игре – Балетски гала концерт - 80.
Приказано је 11 филмова (22 пројекције): “Викенд са ћалетом” (3 ; 57), “Преводиоци” (1 ; 5), “Кућни
патуљци - Операција колачићи” (1 ; 16), “Мулан” (1; 2), “Напред” (1 ; 9), “Цинкарош” (2 ; 11), “Леси се враћа
кући” (3 ; 26), “Стан 32” (1 ; 28), “Викинг Вик и чаробни мач” (4 ; 14), “Име народа” (3 ; 19), “Покајник” (2; 12),
које је видело 199 посетилаца.
Од осталих програма: Филмски центар Србије на конкурсу за финансирање и суфинансирање пројеката у
кинематографији за 2020. годину позитивно је оценио пројекте Културног центра и са 820.000 динара
помоћиће њихову реализацију.
Приликом одређивања средстава, водило се рачуна о материјално-техничким условима биоскопа, плану за
даље унапређење услова рада, степену реализованих активности, постигнутим резултатима и учешћу
локалне самоуправе у пројекту.
За набавку система за електронску продају карта, Филмски центар Србије је одобрио 770.000 динара.
Пројекат СМАРТ биоскопа обухвата набавку система за електронску продају улазница, без проширења
Дигитал Сигнаге система. Остатак одобрених средстава, а реч је о 50.116 динара Филски центар Србије
определио је за Стимулацију биоскопског приказивања домаћих филмова у Горњем Милановцу.
Пружањем стручне и техничке помоћи, Културни центар је учествовао и у реализацији два програма
које је организовао ОО Црвеног крста и Завод за трансфузију крви (Акција ДДК – 2х40) .
Табеларни приказ реализованих програма и броја посетилаца
ПРОГРАМИ
Новембар 2020. године

Наступи/поставке

Посета

Представе / извођење

1

120

Изложбе

1

50

Концерти
Филмови (филмске вечери) / пројекције
Манифестације

3

200

11 (22)

199

1

10

Књижевне вечери и трибине

/

/

Разно

1

5

18 (29)

584

Наступи/поставке

Посета

2

80

УКУПНО
ОСТАЛО - УСЛУГЕ
Разно услуге

О активностима Установе извештавали су: национални дневни листови: „Телеграф“, Вечерње новости...
регионалне и локалне новине: „Чачанаски глас“ – Чачак, „Таковске новине“ - Горњи Милановац, (већина
локалних новина из Војводине, Београда
Медијске агенције: „Танјуг“, „Бета“
Вести, прилози или емисије емитовале су:
Регионалне телевизије: „Галаксија 32“-Чачак, , ТВ „Лав“, ТВ „Мелос“ ... недељници: „Таковске новине“, и
„Чачански глас“, електронски медији:ТВ „Галаксија“, ТВ „Лав“ и ТВГМ-Прес, и портали: „Глас западне Србије“,
„Преслидер“, ГМ инфо“, „Морава инфо“, ФЦС и други.
Програмске активности редовно су објављиване и на сајту Културног центра и ФБ страници Установе.

Табеларни приказ заступљености у медијима
Заступљеност у медијима

Новембар 2020 године

Локални недељници („Таковске новине“, Чачански глас)

10

Локалне радио и ТВ станице (ТВ ГМ Прес)

10

Регионалне РТВ станице (Галакција, Лав)

10

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

2

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

/

Агенције БЕТА, ТАНЈУГ

2

Стручни часописи (Арт магазин, филмски...)

/

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

10

Веб страница КЦ

10

Фејсбук

18

Извештај о медијској реализацији програма
Уметничке слике из Фонда Ликовне колоније – “За Аникин дуг и леп живот”
Културни центар Горњи Милановац у оквиру даље подршке акцији “За Аникин дуг и леп живот” понудио је на
продају део радова из фонда Ликовне колоније “Мина Вукомановић Караџић”. Уметничка дела запажених
српских уметника изложена су у Модерној галерији (зграда Старог суда).
Средства од продаје слика из Фонда колоније биће уплаћена на рачун на Анике Манић.
Међу изложеним експонатима су дела: Милице Опалић, (“Равна гора”, уље, 60×80, и “Светлост”, уље,
40×30),Добрице Бисенића (“Враћевшница у наранџастом небу”, уље,80×60), Слободанке Бабић (“Стогови” и
“Пластови”, уље на платну), Софије Аземовић (“Прозор”, мозаик, 19×24), Драгана Нешића (“Бјесови”, акрилик
и колаж, 40×60), Драгане Б. Стевановић (“Групна комп”, комб.техника, 40×60), Милана Нешића (“Без назива
2”, комб. Техника, 70×50), Љубише Ђурића(“Црно-бело”, комб. тех, 60×80 и “Експресија”, уље, 30×40), Јесенке
Јаснигер Радовановић (“Шарани”, уље на платну, 40×60), Гордане Чекић (“Нити”, уље на платну, 60×40),
Садка Хаџихасановића (“Среет фигхтинг”, комб. Техника, 50×60), Зорице Шујице(“Купачица ИИ”, комб.
Техника, 49×34), Драгана Чолаковића Шиље (“Хармонија хаоса”, комб.техника), Владимира Темкова
(“Савиначки извор”, из циклуса Житна поља, акрил), Весне Кнежевић (“Мртва природа”, акрил, 40×60),
Љиљане Јевтић (“Без назива 1”, 100×70, комб. Техника), Весне Цветић (“Олујна игра 1”, комб. Техника,
40×60), Јелене Шалинић (“Кутак у Савинцу”, уље на платну, 50×70) и Радмила Марића(“У славу слободе”,
комб. техника, 40×30).
Цене у зависности од рада су између осам хиљада и 60.000 динара.

Концерт соло певања
Ученици Музичке школе “Др Војислав Вучковић“ из Београда у класи проф. Маје Ђокић у четвртак, 5.
новембра 2020. године у холу велике сале Културног центра одржаће концерт соло певања.
На репертоару младих уметника биће одабрана дела домаћих и иностраних композитиора.
Клавирска сарадња: проф. Татјана Симоновић и Игор Крстић.
Почетак концерта је у 19 сати, а улаз је слободан.

КАРАВАН ИГРЕ: Компанија Силвије Грибауди, Венеција: „ГРАЦИЈЕ“
Након наступа у Опери “Мадленианум”, на 17. Београдском фестивалу игре представа “ГРАЦИЈЕ”, компаније
Силвије Грибауди из Венеције у оквиру “Каравана игре”, пројекта који је омогућио интерактивне програме
уметничке игре по градовима Србије, а под окриљем Аје Јунг, српске балетске уметнице и потпредседника
европског огранка Светске алијансе за уметничку игру, у уторак, 10. новембра 2020. године биће изведена у
великој сали Културног центра Горњи Милановац.
Почетак представе је у 20 сати.
Представа „ГРАЦИЈЕ“
Кореографија: Силвиа Грибауди
Драматургија: Силвиа Грибауди, Маттео Маффесанти
Дизајн светла: Антонио Риналди
Костим: Елена Росси
Технички директор: Леонардо Бенетолло
Технички сарадник: Тхео Лонгуемаре
Трајање: 50’
Премијера: 2018, Театро Аннибал Царо, Цивитанова
Играчи: Силвиа Грибауди, Сиро Гуглиелми, Маттео Марцхеси, Андреа Рампаззо
Продукција: Зебра
Копродукција: Сантарцангело деи Театри
Подршка: МИБАЦ

О представи:
Неокласична скулптура “Три грације” коју је Антонио Канова стварао између 1812. и 1817. године, постала је
универзална ознака лепоте, пропорција и мере, али и инспирација за овај комад. Док се четири играча крећу
празном сценом, њихови костими не наговештавају конкретан контекст. Између стварности и фикције,
“Грације” корачају кроз време, пратећи партитуре Вивалдијеве и Штраусове музике, електронски звук
Матмоса и хипнотичке експерименте Кудлама, и водећи гледаоца путем који не разјашњава, већ додатно
компликује однос и природу ових ликова. “Грације“ нуде нови концепт грациозности. Скидање се тумачи као
„прво разоткривање” или „скидање вела“, односно истраживање свега што је површно, до самог корена. Шта
је лепота? Да ли естетски канон лепоте, подразумева радост, сјај и просперитет? “Грације” су скулптурални
поп комад који истражује различите нијансе конкретне и дрске лепоте, оне која може поништити све естетске
стандарде.
О Силвији Грибауди
Добитница награде публике и награде жирија на ГД’А Венето 2009, у ужем избору за Аероњавес Данце
Ацросс Еуропе 2010, финалиста Премио Еqуилибрио 2013, Силвија Грибауди је учествовала на бројним
домаћим и међународним фестивалима, међу којима су и венецијанско Бијенале и едимбуршки Фринџ.
Године 2012. је сарађивала са израелском кореографкињом Шарон Фридман и започела рад на пројекту
„Уметност у акцији“ о људским правима, са Аном Пирати. Учествовала је у бројним истраживачким пројектима
у области уметничке игре. До 2010. године је предавала на Позоришној академији региона Венето, а затим
водила бројне радионице у Италији и иностранству, које се баве квалитетом сценског присуства и телесним
изражавањем. Исте године је наступала као извођач у италијанском ТВ програму „Пођи самном“ са Робертом
Савијаном и Фабијом Фацијом на РАИ3. Силвија Грибауди ствара специфичне перформансе инспирисане
различитим друштвеним темама, посебно оним које се односе на разлике међу половима и генерацијама. Од
2013. до 2015. године, била је усмерена на тело и нагост, кроз истраживања која су донела наслове: „Овај
филм обилује голотињом“ и „Које годиште глумиш?”. Током 2016. и 2017. године потписује режију и
кореографију за представе „Моје место”, „Срећна“ и „Р. ОСА_10 вежби за нову виртуозност“, где тело
извођача постаје главни фокус захваљујући његовом експресивном идентитету. “Р. ОСА” је такође
представљена на Београдском фестивалу игре, али и ушла у ужи избор за награду Убу и награду Рете
Цритица. Године 2017, креирала је комад „Празан. Базен” у Ванкуверу, италијанско-канадску копродукцију са
Таром Шејен Фриендерберг. Године 2019. премијерно изводи комаде „Грације” и „Људска срамота“ у оквиру
Европске престонице културе у Матери.

Критика:
Између троје играча и Грибаудијеве постоји мистична и искрена енергија која попут метронома подешава
температуру, унутрашње и спољне откуцаје перформанса. Ова енергија долази са ослобађајућом,
штедљивом, готово жељеном снагом, а заузврат ствара друге неконтролисане, нестандардне, потенцијално
револуционарне енергије.
© Ла Репубблица
Силвија Грибауди је јединствена уметница која негује култ ружног и горки хумор; њена несвакидашња
физикалност је дефинитивно против дневних трендова.
© Ел Паис

Дан европске кинематографије – 8. новембар
Поводом обележавања Дана европске кинематографије, Културрни центар Горњи Милановац организује у
недељу, 8. новембра 2020. године у великој сали пројекције европских филмова.
На репертора ће бити филмови различитих жанрова.
Распоред пројекција:
15:00 – Филм: ЛЕСИ СЕ ВРАЋА КУЋИ /синхронизован на српски/
17:30 – Филм. ГЛОРИА МУНДИ
20:00 – Филм: СТАН 32
Цена улазнице по пројекцији је 250 динара.

Концерт: Ненада Азањца
Ненад Азањац (клавир, вокал) у четвртак 12. октобра 2020. године по трећи пут, одржаће самостални концерт
у Горњем Милановцу.
Концерт ће бити организован у холу велике сале Културног центра.
На репертоару младог уметника биће популарна евергрин музика, песме: Реја Чарлса, Стинга,
Френка Синатре, Елвиса Прислија, Оливера Драгојевића и многих других познатих аутора. Почетак концерта
је у 19 сати, а улаз је слободан.

Караван игре – Балет гала концерт
У оквиру проијекта “Караван игре” чији је циљ да кроз уметничке, креативне, а пре свега интерактивне
програме промовише уметничку игру у понедељак, 23. новембра 2020. године у великој сали Дома културе у
Горњем Милановцу биће организован балетски гала концерт.
Почетак концерта је у 19 сати.
Преузимање бесплатних улазница је у Културном центру.
Национална фондација за уметност и Београдски фестивал игре, уз подршку Фондације Арт Ментор из
Луцерна и Министарства државне управе и локалне самоуправе Републике Србије, започела је у септембру
2017. године имплементацију каравана Пројекат игре. Програм је обухватао 15 градова у Србији, а реакције
публике су превазишле очекивања организатора.
Зато је Фондација Арт Ментор подржала други број овог мултидисциплинарног пројекта, који има за циљ да
кроз различите активности донесе класичан балет и модерну игру свим заинтересованим учесницима и
посетиоцима. Укупно 10 градова у 2019. и 2020 години, било је домаћин 2. караванских утакмица.
Караван игре намењен је едукацији и стипендији талента. У питању је пројекат који укључује потпуно нову
публику у балетском праћењу и савременим играма, уз подстицање локалних организација да развијају
производну мрежу и оснивају темеље креативних индустрија, с обзиром на културну понуду као вредне
туристичке потенцијале. Кроз интензивне програме игре Каравана одражава се ниво интересовања публике,
могућност даљег укључивања талентоване деце у различите едукативне програме, као и техничких
капацитета за оснивање домаћих и страних гостију.
Програм караван игре обухвата изложбе, филмски програм, презентације, представе и свечане концерте које
изводе прваци и балетски солисти, као и ученици балетских школа из Београда и Рима. Караван игре доносе
курсеве балета, савремене игре, хип хоп и брејк денс за све генерације.
За реализацију овог пројекта, Национална фондација за уметничко гејминг користи велики део сопствених
ресурса, од филмских и фотографских архива, до ангажмана професионалаца разних интереса, или бројних
играча, кореографа, педагога, коректора, историчара игре, композитори, балетски критичари, ученици
балетских школа… Сви програми су бесплатни за публику, а циљ је да окупимо посетиоце и учеснике свих
генерација.

Филмски центар Србије подржао пројекте Културног центра
Филмски центар Србије на конкурсу за финансирање и суфинансирање пројеката у кинематографији за 2020.
годину позитивно је оценио пројекте Културног центра и са 820.000 динара помоћиће њихову реализацију.
Приликом одређивања средстава, између осталог, Филмски центар Србије је водило рачуна о материјалнотехничким условима биоскопа, плану за даље унапређење услова рада, степену реализованих активности,
постигнутим резултатима и учешћу локалне самоуправе у пројекту.
За набавку система за електронску продају карта, Филмски центар Србије је одобрио 770.000 динара.
Пројекат СМАРТ биоскопа обухвата набавку система за електронску продају улазница, без проширења
Дигитал Сигнаге система. Остатак одобрених средстава, а реч је о 50.116 динара Филски центар Србије
определио је за Стимулацију биоскопског приказивања домаћих филмова у Горњем Милановцу.

Децембар 2020. године
Због погоршања епидемиолошке ситуације изазване вирусом Ковид – 19, и увођења нових мера које је
на предлог Кризног штаба усвојила Влада Србије, а и погоршења ситуације у трећем таласу корона
вируса на подручју општине Горњи Милановац, Културни центар је у децембру реализовао 19
програма (23 рачунајући и репризне пројекције филмова), које је видело 1252 посетиоца. Сви програми
организовани су након 14. децембра 2020. године.
У новембру су реализовани: две изложбе („Збирка Међународног бијенала уметности минијатуре – избор
радова 2“ - 150 и „Радост“ - Звездана Новаковић – 100 (Враћевшница) и два концерта ( 3. Фестивал
камерне музике „БЛИСС“ - 250 година са Лудвигом ван Бетовеном – Концерт On LINE - 500 и 3. Фестивал
камерне музике „БЛИСС“ - 250 година са Лудвигом ван Бетовеном – Концерт у Холу - 30)
Приказано је шест филмова (10 пројекције): “„Фантастични повратак у Оз“(2;70), “Викенд са ћалетом”
(1;51), „Чудесна жена 1984“ (3;26), „Деда Мраз и компанија“ (2;115) „Заборављени Божић“ (1;20), „Залеђено
краљевство 2“ (1;28), које је видело 310 посетилаца.
Од осталих активности Културни центар је реализовао девет програма и то: Састанак мреже
кинооператера – оснивачка скупштина – 40, Други састанак мреже кинооператера – радна седница – 40
Снимање Новогодишњег дечјег спота (Инклузивни дечји хор „Распевани цветићи“, Драмска радионица) – 40,
две пробе групе „Плишани малишан“ - припрема за снимање – 10, проба представе „Брат“ (НАСТеатар) и
фотографисања – 10 и генерална проба представе „Брат“ (НАСТеатар) – 10 и Снимање ТВ емисије о КЦГМ –
2. На овим програмима присуствовала су 162 посетиоца
Пружањем стручне и техничке помоћи, Културни центар је учествовао и у реализацији четири
програма које су организовали општина Горњи Милановац (4. и 5. заседање Скупштине општине – 2 х70) и
ОО Црвеног крста и Завод за трансфузију крви (Акција ДДК – 2х30) .

Табеларни приказ реализованих програма и броја посетилаца
ПРОГРАМИ
Децембар 2020. године

Наступи/поставке

Посета

Представе / извођење

/

/

Изложбе

2

250

Концерти
Филмови (филмске вечери) / пројекције
Манифестације

2

530

6 (10)

310

/

/

Књижевне вечери и трибине

/

/

Разно

9

162

19 (23)

1252

Наступи/поставке

Посета

4

200

УКУПНО
ОСТАЛО - УСЛУГЕ
Разно услуге

О активностима Установе извештавали су: национални дневни листови: Вечерње новости...
регионалне и локалне новине: „Чачанаски глас“ – Чачак, „Таковске новине“ - Горњи Милановац,
Медијске агенције: „Бета“
Вести, прилози или емисије емитовале су:
Регионалне телевизије: „Галаксија 32“-Чачак, , ТВ „Лав“, ТВ „Мелос“ ТВ „Галаксија“ и ТВГМ-Прес, 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

Децембар 2020 године

Локални недељници („Таковске новине“, Чачански глас)

9

Локалне радио и ТВ станице (ТВ ГМ Прес)

9

Регионалне РТВ станице (Галакција, Лав)

9

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

2

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

1

Агенције БЕТА, ТАНЈУГ

/

Стручни часописи (Арт магазин, филмски...)

/

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

9

Веб страница КЦ

9

Фејсбук

18

Извештај о медијској реализацији програма
Изложба „Збирка Међународног бијенала уметности минијатуре – избор радова 2“

Галеријски програм у 2020. години Културни центар Горњи Милановац затвориће репрезентативном
изложбом минијтура које су због своје изузетне уметничке вредности похрањене у Збирку међународног
бијенала уметности минијатуре.
Изложба је представљена у 24. децембра 2020. године у Модерној галерији.
Биће то прилика да се широј јавности још једном наговести изузетна вредност Збирке која данас броји више
од 1500 уметничких радова малог формата.
За ову својеврсну промоцију Бијенала (1989 – 2019), биће представљени одабрани радови, домаћих и
страних уметника, који представљају вредан део Збирке, каже Радош Гачић, историчар уметности.
Поставка поводом тридесетпрве годишњице манифестације биће изложена до 20. јануара.

Трећи фестивал камерне музике “Блисс”

Поводом 250 година од рођења Лудвига ван Бетовена, једног од највећих композитора свих времена,
Ансамбл “БЛИСС” у саставу: Бојана Ђоловић – виолина, Милица Предолац – клавир, Јелена Рубаковић –
виола, Милица Коврлија – виолина и Александра Бенгин – виолончело, минуле седмице (17. и 18. децембар
2020. године)у холу велике сале Културног центра у Горњем Милановцу одржао је концерт у оквиру Трећег
фестивала камерне музике.
На репертоару је била “Соната за виолину и клавир”, “Соната број десет” – Бетовенова последња виолинска
соната, док је ансамбл „Блисс“ извео “Гудачки квартет”, број 15, опус 132 – последње дело које је Бетовен
написао.

Фото: Гмпресс
– Срећни смо што имамо прилику да наступамо, макар и пред малобројном публиком – рекла је Бојана
Ђоловић, оснивач Фестивала камерне музике „ Блисс“ у Горњем Милановцу и додала да јој је посебно
драго што на крају године фестивалом обележевамо један овако значајан јубилеј, када је Бетовен у
питању.

Како је, због епидемиолошке ситуације концерт организован за мали број посетилаца, љубитељи класичне
музике и опуса овог величанственог композитора, снимак концерта могу да погледају на Фејсбук страници
удружења “Блисс” (Богати легат искрених стваралаца Србије) и уживају у Бетовеновим најпознатијим делима.
Биографије:

Лудвиг ван Бетовен
Сматра се једним од највећих композитора и велеумова свих времена. Међу његовим најпознатијим делима
су V симфонија, VI симфонија, IX симфонија, Миса Солемнис, клавирска дела као на пример, комад За Елизу,
сонате Патетична соната и Месечева соната, Клавирска соната бр. 23, Апасионата или последња, Клавирска
соната бр. 32, Ц-мол, опус 111.

Лудвиг ван Бетовен

Бетовен је рођен у периоду у којем је музика била
само пропратна кулиса, нешто као музика за забаву
или за картање, односно нешто што подстиче конверзацију.

Са помало дивљом, разбарушеном косом, енергично стиснутим уснама те озбиљним погледом у правцу неба
– тако се обично препознаје Лудвиг ван Бетховен (Лудњиг ван Бетховен).
Пета симфонија – данас позната и као „Симфонија судбине“ – засигурно је најпознатије Бетовеново дело.
Премијерно је изведена у Бечу децембра 1808. године.
Човек са визијом
Бетовенове сонате, клавирски концерти и симфоније су требале бити у центру пажње. У Бечу – некадашњем
центру класичне музике – његова 5. симфонија је међу присутним изазвала негодовање, мада је било и
одушевљења: „Бетовен је у то време био први музичар који није компоновао по задатку, за разлику од рецимо
Хајдна или Моцарта, који су своју музику правили за цркве и племство. Он је у први план ставио властите
осећаје и тако отворио врата и за романтику у свом музичком изразу“, каже Марцус Сцхинкел, иначе џезпијаниста у Бетовеном родном граду Бону.
Он сматра да би Бетовен данас био идеални џез-музичар: „Као и Моцарт те многи његови савременици, тако
су и многи композитори након њега могли да чудновато импровизују, што се тада звало као импровизујућа
фантазија. То је била способност да се без написаних тонова свира једноставно, као што то данас раде многи
џез-музичари.“

Бетовен је умро у марту 1826. Имао је 56 година.
Бетовен – чудо од детета
Бетовен није имао једноставан живот. Његов отац је хтео од њега да направи чудо од детета као што је био
један Моцарт. Лудвиг је, још као дечак, морао да свира клавир. Са 7 година је наступао у Келну. Када је имао
17, умрла му је мајка за коју је био веома везан. Дистанцирао се од оца. Највећи део живота Бетовен је
провео у Бечу. Није му ишло добро, поготово финансијски.

„Минијатурни бијенале 8 – путујућа изложба“

У оквиру пројекта „Минијатурни бијенале 8 – путујућа изложба“, који је подржало Министарство културе и
информисања Републике Србије, радови Дечјег бијенала у протекла три месеца (октобар, новембар И
децембар 2020 године) представљени су основцима не само са подручја општине Горњи Милановац већ и
Краљева. Поставка је била изложена у основним школама „Краљ Александар И“, „Момчило Настасијевић“,
“Свети Сава“, „Десанка Максимовић“, „Таковски устанак“ – Таково, „Иво Андрић“ – Прањани, као и школама у
Витковцу(општина Краљево), Сирчи“ (општина Краљево) и Адранима (општина Краљево).
Радове формата 10×10 центиметара, стваране различтитим техникама, видело је више од 2.500 основаца,
њихових родитеља и наставника.
Поставку, осим награђених радова чинило је и више стотина цртежа и слика, које потписују, млади аутори
узраста од 7 до 18 година не само из Горњег Милановца, већ и деца из гостујућих атељеа и школа широм
Србије.

О Минијатурном бијеналу
Минијатурни бијенале, ликовни конкурс за децу и младе, је покренут 2005. године као пратећи програм VIII
Међународног бијенала уметности минијатуре. Организатор је Културни центар Горњи Милановац.
– Сматрали смо да је наша дужност, као организатора једне од највећих манифестација са темом минијатура,
да подстакнемо децу, пре свих ученике локалних основних и средњих школа, на активно стваралачко
изражавање у овом посебниом формату (до 10цм џ 10цм) и на тај начин, временом, помогнемо развијање
њиховог односа према овој ликовној дисциплини.
Сваке друге године, већ три деценије уназад, генерације милановачких ученика редовно са својим
наставницима и професорима обилазе градске галерије и пред њиховим очима се ређају на стотине
изузетних уметничких радова у различитим материјалима изложених на Бијеналу уметности минијатуре.
Они, свакако, остављају известан утисак, али након учешћа на Минијатурном бијеналу тај однос постаје
личан. Пореде се теме, материјали, вештина и технике. Са великом пажњом се прате радови са блиским или
потпуно различитим начином размишљања, каже Валентина Нађ, уредник дечјег програма Културног центра.
До сада је реализовано осам „Мини“ бијенала. На сваком од њих је учествовало преко хиљаду деце и
младих, већином ученика милановачких основних и средњих школа, а делом гости Бијенала. На првом су
гостовала деца Дечје установе „Сунце“, а на осталим деца из различитих градова у Србији (Београд,
Краљево, Вршац, Чачак, Бачко Добро Поље, Бегаљица, Аранђеловац, Ниш, Шабац, Ужице, Нови Пазар) као и
полазници Атељеа за децу Културне школе из Мушјена, братског града у Норвешкој.

Премијера представе НАСТеатра „БРАТ“

фото: НАСТеатар
За љубитеље позоришне уметности НАСТеатар је спремио нову представу. Наиме, иако је генерална проба
представе „БРАТ“ одржана, сама премијера је из епидемиолошких разлога померена за почетак 2021. године
када ће бити премијерно изведена, на великој сцени Културног Центра Горњи Милановац.
Представа БРАТ је комедија, али као и остале представе НАСТеатра, она има један виши циљ… односно
указује на неколико проблема које имају млади данас и уопште проблеме нових генерација:

– ОТУЂЕНОСТ: Игрице, друштвене мреже све више узимају маха и уопште вербална, социјална
комуникација, као и интима су велики проблем у функионисању младих данас.
– КОЦКА: Данас све више младих, већином малолетника има проблема са коцком, клађењем итд, ово је
проблем који је доста занемарен у нашем друштву, и веома важно је да кроз ову представу на један
специфичан начин укажемо на опасност коју овај велики проблем носи.
– БРАК / ВЕЗА: Све је више развода и потешкоћа у самим везама и пре брака. Бракови већином не успевају,
или се везе заврше и пре тога. Овом представом приказујемо и проблеме и начине решавања истих, да
уствари кроз један отворен, искрен разговор приступ, стрпљење, и разумевање веза може опстати.

Представа „Брат“ (синопсис) – Горан и Јелена су млади пар, пред венчањем. Јелена одлази на кратак пут, а
Горан са другарима прославља момачко вече. Пред Јеленин повратак, у стан упада Шиле, утеривач дугова.
Он тражи од Горана да исплати дуг који је претходно вече направио на коцкању. Јелена се враћа и затиче
Шилета у стану. Горан , плашећи се да каже истину, представља га као свога БРАТА са којим је одавно
изгубио контакт. Шиле на то пристаје из скривених мотива које Горан не може ни да замисли.
Овде настаје потпуна комедија забуне и ситуације у коју ликови из сцене у сцену све даље упадају.
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Текст: Александар Ристановић
Играју: Татјана Димитријевић, Иван Перковић и Александар Ристановић.
Продукција: НАСТеатар
Покровитељ: Општина Горњи Милановац
СПОНЗОР: ПТП ДИС ДОО
Сарадник: Културни Центар Горњи Милановац
Трајање: 75 минута – ( 12 + )
КОСТИМОГТАФ: Сузана Јевремовић
Израда женских костима: Светлана Јоксић и Гордана Вуловић
Израда мушких костима: Зоран Јестровић
Музика: Немања Тајсић

„Распевани цветићи“, на ТВ ГМ ПЛУС

Фото. ТВГМ Плус
Због немогућности организовања новогодишње приредбе за децу, Валентина Нађ, уредница дечјег програма
Културног центра Горњи Милановац, и Слађа Попов, руководилац дечјег хора „Распевани цветићи“ одлучиле
су да децу обрадују новогодишњом честитком у виду музичког спота за песму „Звончићи“.

Фото. ТВГМ Плус
Нумера је снимана у студију Павла Попова, који је урадио музички аранжман, а спот је у продукцији наше
телевизије сниман јуче у згради Дома Културе.

Изложба Звездане Новаковић

Задужбина „Жиловић“ и Културни центар Горњи Милановац представили су 30. децембра 2020. у
Враћевшници у Галерији „Жиловић“ изложбу радова Звездане Новаковић назива „Радост“.
Звездана Новаковић: “Радост“
У години трансформације друштвених односа, рада, производње и живота за какав смо доскора знали, у
години коју велики број нас једва чека да види како ишчезава и топи се као снег сунцу, Звездана Новаковић
обраћа нам се изложбом утешног назива Χαρά - радост.
Звездана је рођена 1979. године у Београду. Дипломирала је вајарство на Факултету примењених уметности у
класи Мирољуба Стаменковића 2007. године. Њену досадашњу уметничку активност можемо поделити у две
фазе. Током прве бавила се претежно ликовним истраживањима тема путености и материнства преточених у
архајски поједностављене, монументалне форме наклоњене примитивној уметности и аналитичком
скулпторском језику ране Модерне. Међу водећим подстицајима које препознајемо у њеном раду су
Константин Бранкуши и Амедео Модиљани, уметници огромне стваралачке енергије и немирног, номадског
духа. Заокрет који се догађа током друге, тренутку у коме ово пишем временски ближе фазе, бележи њену
наклоњеност изворности, али све више у мотивима за којима она трага у народној традицији, фолклорном
стваралаштву и хришћанској симболици. У техничком смислу Звездана је верна традиционалним медијима,
језику камена, бронзе, теракоте, чију ликовност поштује, али чије могућности веома често истражује на
срећан и неконвенционалан начин.
У овој изложби Звездана за радошћу трага у појавама и слојевима стварности на које себи све више
ускраћујемо право. Пред нама су мотиви биљног, животињског и орнаменталног карактера, симболи живота
који са исконском снагом и даље буја на дубинама и висинама, неприступачним и приступачним местима, у
великим и малим облицима. У свему томе има пуно занетости, игривости, полета, неке пословичне
невештине и готово клеовске потребе да се изабрани мотив не фиксира, већ рекреира у материји, да се
његова пролазна природа потврди у својим суштинским импулсима.
Процес у којем се одвија прелазак од почетног надахнућа до готовог дела стога је сав у знаку редукције,
пречишћености, поједностављења форме и линије. Такав приступ можемо пронаћи у архајским слојевима
античке уметности, минојским фрескама и сликарству Хуана Мироа и Пола Клеа. При томе Звездана не губи
из вида оно што је занимало и заносило и самог Клеа: да се корен и цвет, подстицај и ефекат уметничке
креације морају подударити својим садржајем и својим обликом на такав начин који би код посматрача
изазвао утисак свежине и непосредности оног суштог усхићења... Рађања за вечну новину света (Фернандо
Песоа).
Уметнике, на крају, зато и делимо на оне код којих рука и око иду испред мисли, и на оне, који енергију мисли,
чак и у облицима неспретним и грубим умеју да дочарају чак и најрафиниранијем посматрачу. Ако је то тачно,
Звездана свакако припада овој другој групи, а изложба пред нама, на крају ове године, пружа наду и даје
могућности да изнова осетимо оно што је још само својство неуморне детиње заиграности, и што се од нас у
самом корену нашег постојања скрива – радост!
Миодраг Даниловић

