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Годишњи извештај 2021. година 
Придржавајући се Наредбе о мерама за спречавање и сузбијање заразне болести КОВИД - 19, Културни 
центар - Горњи Милановац у 2021. години учествовао у реализацији 334 програма, односно 570 рачунајући 
и репризна извођења представа и пројекције филмова. Програме је видело 130.152 посетиоца. 
Реализовано је: 51 представа (52 извођења), 27 изложби, 27 концерата, 19 манифестација, 18 књижевних 
вечери и предавања. Приказано је 147 филмова (382 пројекције) и организовано је 45 осталих програма. 

Табеларни приказ броја програма и броја посетилаца програма по кварталима у 2021. години 

ПРОГРАМИ 1. квартал 2. квартал 3. квартал 4. квартал УКУПНО 

Реал. Посета Реал. Посета Реал. Посета Реал. Посета Реал. Посета 

Представе/ извођење 9 970 13 1820 19 2250 10 (11) 1780 51 (52) 6820 

Изложбе 5 1850 9 2650 7 2750 6 1650 27 8900 

Концерти 2 150 6 340 9 1580 10 3490 27 5560 

Филмови/ пројекције 23 (50) 1545 32 (70) 1692 47 (117) 4616 45 (145) 6474 147 (382) 14327 

Манифестације / / 4 524 11 91300 4 180 19 92004 

Књижевне вечери 1 70 4 140 8 520 5 180 18 910 

Остало (излет,  интеракција) 15 401 16 745 9 400 5 85 45 1631 

Бр. програма/репризе 55 (82) 4986 84 (122) 7911 110 (180) 103416 85 (186) 13839 334 (570) 130152 

Услуге - подршка 16 12150 19 21548 18 12010 26 14238 79 59946 

Графички приказ реализованих програма у 2021. години по кварталима 

Програми су реализовани у Горњем Милановцу (Модерна галерија, велика сала КЦГМ (Дом културе), хол 
испред велике сале КЦГМ и основне школе „Свети Сава“, „Краљ Александар I“, Гимназија „Таковски устанак“, 
Црква „Свете Тројице“, Свечана сала Општине Горњи Милановац, башти Дома културе, Шоп парку и хали 
„Бреза“) Београду, Теочину, Враћевшници, Такову, Прањанима, Брђанима, Луњевици, Руднику (Дом културе 
„Војислав Илић“ и Центар дечјих летовалишта) и Мећавнику . 
Као суорганизатор учествовао и у реализацији Српског фестивала светске музике, манифестације која је по 
13. пут реализована на подручју општине Горњи Милановац. Фестивал је имао за циљ, да поред низа 
концерата Етно музике на високом уметничком нивоу, уједини музичаре и људе из различитих земаља без 
обзира на културну и религиозну позадину. У предстваљању бендова из више земаља, публика је имала 
прилику да ужива у мешавини различитих видова музике, пре свега ромске, као и у звуцима балканске 
музике, али у потпуно новом светлу.   
 

Током 2021. године реализована је прва фаза 16. Међународног бијенала уметности минијатуре - 
највеће и најобухватније изложбе малог формата. 
На конкурс за 16. Међународни бијенале уметности минијатуре одазвало се 666 аутора са 1120 радова из 26 
земаља (Аустрија, Аустралија, Белгија, Босна и Херцеговина, Бугарска, Израел, Ирска, Италија, Јапан, Јужна 
Кореја, Мађарска, Северна Македонија, Мексико, Немачка, Пољска, Румунија, Словенија, Србија, Турска, 
Украјина, Француска, Хрватска, Црна Гора, Чиле, Швајцарска, Шведска ). 
Селекцију је прошло 387 аутора са 606 радова из 25 земаља - (Аустрија, Аустралија, Белгија, Босна и 
Херцеговина, Бугарска, Израел, Ирска, Италија, Јапан, Јужна Кореја, Мађарска, Северна Македонија, 
Мексико, Немачка, Пољска, Румунија, Словенија, Србија, Турска, Украјина, Хрватска, Црна Гора, Чиле, 
Швајцарска, Шведска). Из Србије - 303 уметника, 84 из иностранства. 
 
Статистика - излагачке категорије: 
Сликарство : 102 аутор / 167 радова 
Графика : 68 аутора / 104 рада 
Скулптура : 48 аутора / 73 рада 
Цртеж : 61 аутор / 97 радова 
Примењена уметност : 39 аутора / 58 радова 
Фотографија : 32 аутора / 51 рад 
Интермедија : 37 аутора / 56 радова 
За изложбу су одабрани само оригинални радови, настале у последње две године, оцењени као дела високог 
уметничког и професионалног домета. 
 

Савиначка ликовна манифестација - Изложбом радова учесника 27. Ликовне колоније „Мина Вукомановић 
Караџић“, Културни центар Горњи Милановац, 12. јула 2021. године свечано је обележио почетак рада 
Савиначке ликовне манифестације. 
Ликовна колонија на Савинцу покренута је 1994. године поводом стогодишњице смрти Мине Вукомановић 
Караџић, познате српске сликарке. Неговање успомена на Вукову ћерку, једну од првих жена сликара у 



српском сликарству и афирмација рудничко – таковског краја, средине богате прошлости и значајне културно 
уметничке традиције, основна је идеја Колоније. 
За непуне три деценије постојања Колоније, око 250 уметника из Србије, Црне Горе, Републике Српске и 
иностранства, узело је учешће у њеном раду. Остварено је око 400 уметничких дела која чине Фонд ликовне 
манифестације. 
Збика је богатија за 15 нових радова који су јавности представљени у Модерној галерији. Радове потписују 
уметници: Илија Драшовић, Јована Јанковић, Весна Петровић, Звонко и Лидија Тилић. 
Представљањем изложбе започео је рад овогодишње манифестације на Савинцу на којој су учешће узели 
уметници по позиву из Крагујевца, Чачка, Београда, Ваљева и Горњег Милановца. 
За учеснике Колоније биће уприличено низ пратећих програма. 
 

У 2021. години Културни центар Горњи Милановац је био запажен и на међународном плану. 
„Europa Cinemas“ – мрежа европских биоскопских приказивача подржала рад биоскопа Културног 
центра са 220.000 динара 
После анализе и оцена прошлогодишњег 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 је у циљу унапређења свог филмског 
програма подржан од мреже европских биоскопских приказивача „Еуропа Цинемас“са 1888 евра, што је око 
220.000 динара . 
Чланство у мрежи приказивача омогућило је Културном центру оперативну и финансијску подршку из 
фондова Европске Уније. Средства ће наменски бити утрошена за повећање и разноликост програма у 
биоскопу са посебним освртом на европски филм, као и за развој техничких капацитета и едукацију. 
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, 3131 платно (екран), 751 град, 43 државе. 
 

ТАКОВСКЕ ЦВЕТИ 2021 – позоришни сусрет варошких позоришта Културни центар Горњи Милановац 
је помогао као суорганизатор манифестације. Организатор је било Милановачко позориште. 
Међународни сусрет варошких позоришта ТАКОВСКЕ ЦВЕТИ, трећи по реду реализован је од 12. до18. јула 
2021. године, у Горњем Милановцу. 
Сусрет је био међународни и такмичарског карактера. Представе је (пет у такмичарском делу и три 
ревијално), по конкурсу одабрао редитељ Бранко Кнежевић, а најбоље међу најбољима прогласила је ИВАНА 
ДИМИЋ, драматург и писац, (бивша директорка Атељеа 212, драме Народног позоришта и заменица 
министра културе у Влади РС). 
Доделом награда и победничких повеља ТАКОВСКЕ ЦВЕТИ, је завршен 3. Међународни сусрет варошких 
позоришта у Горњем Милановцу. 
У конкуренцији пет представа које су поставили ансамбали из: Бољеваца, Смедеревске Паланке, Уба, 
Лакташа (Република Српска, БиХ) и Постојине (Словенија) за најбољу представу фестивала, по оцени жирија, 
проглашена је драма „Давитељ против давитеља“, Небојше Пајкића и Слободана Шијана. Представу је на 
сцену поставио редитељ Душко Ашковић, а извело позориште Раша Плаовић са Уба. 
Ансамблу са Уба припала је и глумачка награда. 
За најбољег глумца 3. Међународног сусрета варошких позоришта ТАКОВСКЕ ЦВЕТИ, проглашен је Мишел 
Капларевић за улогу Пере Митића, давитеља у представи „Давитељ против давитеља“. 
Капларевић је комичну улогу Пере давитеља направио оригинално штедљивим средствима, без икаквих 
претеривања у експресији приказујући тачно психолошки развој лика, елегантно и уверљиво. 
Најбоља глумица 3. Сусрета варошких позоришта ТАКОВСКЕ ЦВЕТИ, одлуком жирија је Анђела Попадић, у 
улози Раде хигијеничарке у представи „Ау што је то добар пос’о“ Мирољуба Надовића Рикија, а у режији 
Огњена Тодоровића и извођењу Аматерског драмског студија „Даске“ из Лакташа (Република Српска). 
Анђела Попадић одиграла је непретенциозну, ведру и комичну Раду хигијеничарку која се ненадано нашла у 
њој не разумљивом сукобу између критичара и глумице у представи „Ау што је то добар пос’о“. Добар 
драмски заплет, компактна режија и дисциплинована глума веома су допринели да Анђела Попадић направи 
упечатљиву улогу. 
Ансамблу Аматерског драмског студија „Даске“ из Лакташа припала је повеља и за најбољу младу глумицу 3. 
Међународног сусрета варошких позоришта ТАКОВСКЕ ЦВЕТИ. Повеља је додељена Дуњи Вујатовић за 
улогу ОНЕ у представи „Ау што је то добар пос’о“. 
Дуња Вујатовић имала је веома занимљиву улогу ђаволове помоћнице у представи из Лакташа. Направила је 
одличну минијатуру веома сведеним средствима и врло вешто. 
Најбоља представа сусрета по оцени „жирија у сенци“ (публике) је представа „Епитаф“, аутора Доре 
Делбјанко у режији Мирослава Петровића, а у извођењу позоришта УКЦ из Смедеревске Паланке. 
На завршној вечери 3. Међународног сусрета варошких позоришта ТАКОВСКЕ ЦВЕТИ, Драгу Максимовићу, 
признатом и награђиваном горњомилановачком глумцу урућена је повеља „Драгољуб Драшко Обреновић“ 



ПОВЕЉА је установљена у знак сећања на једног од најистакнутијих чланова Милановачког позоришта, 
Драгољуба Драшка Обреновића, који је својим радом и глумачким квалитетима шест деценија био узор 
генерацијама глумаца Милановачког позоришта и као такав, уз остале глумце и позоришне прегаоце, 
уобличавао укус позоришне публике. Повеља се додељује најзаслужнијима за свеукупан, креативан рад у 
Позоришту у свим областима уметничког стваралаштва. 
У част победника 3. Међународног сусрета варошких позоришта ТАКОВСКЕ ЦВЕТИ, позориште ,,На бедему” 
из Волоколамска, градска област Москве, Руска Федерација. Извело је представу „Седам чинија, седам 
кашика“, ауторке Нине СЕМЈОНОВЕ и редитељке Олге БУРАКОВЕ. 
Пријатељима из Руске федерације, општина Горњи Милановац додељује Повељу ТАКОВСКЕ ЦВЕТИ и 
захвалницу општине Горњи Милановац за огроман допринос у развоју српско – руских односа у области 
културе и за вишегодишњу плодотворну сарадњу. Захвалницу је у име општине Горњи Милановац уручила 
Јадранка Достанић, заменик предедника општине. 
Приликом уручења захвалнице редитељ Олга Буракова је прочитала писмо Михаила Силке , челног човека 
Волоколамска и градске области Москве (Руска Федерација). 
Трећи међународни сусрет варошких позоришта ТАКОВСКЕ ЦВЕТИ, у организацији 
Милановачког позоришта и уз подршку Културног центра Горњи Милановац као суорганизатора 
манифестације помогли су: Општина Горњи Милановац, компаније „Металац“, „Рудник и флотација – Рудник“, 
„Папирпринт“, предузеће МАСС, ГРАФОПРИНТ, АИР ТОУРС, Музеј рудничко – таковског краја и Туристичка 
организације општине Горњи Милановац. 
Свесрдну помоћ у реализацији пружили су и: Компанија ТАКОВО и Компанија Хелиос СРБИЈА. 
Сабор виолиниста Србије – Прањани 2021. 
У циљу очувања музичке потке нашег поднебља и древних, незаборавних нота у Прањанима, варошици на 
обронцима Сувобора 20, 21. и 22. августа 2021. године организован је Сабор виолиниста Србије, трећи по 
реду. На Сабору су се окупити доказани мајстори виолине, али и даровита деца која су тек кренула стазама 
признатих виртуоза виолине. Програмски садржај подређен је звуцима краљице иструмента. 
Саборска застава, уз звуке химне ,,Свилен конац“, подигнута је првог дана Сабора у средишту варошице. 
Након поздравне речи здравичара и представника Саборског одбора и домаћина Сабора Дејана Ковачевића, 
председника општине Горњи Милановац уследио је наступ естрадног солисте Немање Кујунџића, који је 
промовисао песму “Виолино велика истино”. 
Први дан саборовања био је резервисан за такмичарски део младих виолиниста. За најбољег младог 
виолинисту, у конкуренцији 12 јуниора, други пут заредом, проглашен је Јоца Васић. Златну виолину освојила 
је Тина Марјановић. Бобан Васић је награђен за најбоље одсвирано коло, Миливоје Јовановић је најбоље 
одсвирао песму, а Огњену Бабићу је припала награда за најизворније музицирање. Део програма прве вечери 
Сабора био је посвећен Бобану Возу, краљу виолине, а вече је завршено концертом најпознатијег 
хармоникаша на нашим просторима, Борка Радивојевића. 
Други дан такмичења наступили су професионалаци. Својим талентом и умећем, из групе 12 сениора 
издвојили су се Мануел Ристић и Стефан Петровић, па се о победи одлучивало у баражу. 
Титула Прва виолина Србије на трећем Сабору виолинист припала је Стефану Петровићу и награду му је 
уручио председник Саборског одбора Дејан Ковачевић. Златну виолину је Мануелу Ристићу уручио Ненад 
Нерић, директор Регионалне радне јединице Краљево, Пошта Србије. 
Инструменте који су уручени победницима ручно је израдио градитељ виолина Драган Филиповић из Ваљева. 
Треће вечери Сабора одржани су концерти победника, Бранка Ристића и Љубе Аличића. 
Низ пратећих дешавања употпунило је Сабор виолиниста у Прањанима. 
Саборовање јеорганизовано уз поштовање епидемиолошких мера, а на уласку у Прањане постављени 
су били ковид пунктови за проверу посетилаца. 
7. Међународни фестивал кратког филма “КРАТКА ФОРМА 2021” 
Културни центар Горњи Милановац током 2021. године организовао је „Дане Мије Алексића 2021“ и 7. 
Међународног фестивала кратког филма „Кратка форма“. 
Афирмиција филмског стваралаштва, ширење филмске културе, едукација младих, потстицање разноликости 
филмског израза, интеркултурног дијалога и интеракције између, аутора, публике и учесника пројекта, 
ширење активне мреже фестивала, као и развој културног туризма, циљеви су које заступа фестивал „Кратка 
форма“, кажу Бобан Стефановић, уредник филмског програма и Драган Арсић, директор Културног центра и 
истичу да Фестивал промовише уметничке вредности савременог српског и међународног филмског 
стваралаштва у области кратког филма, као и наслеђе националне и светске културне баштине на подручју 
краткометражне филмске уметности. 
За 7. Међународни фестивал кратког филма „Кратка форма“ од више од 600 пријављених филмова 
Селекционе комисије (Мини и кратки филм: Никола Јанковић, Рајко Радовић, Никола Полић и Коста Илић 
Филмско стваралаштво деце и омладине: Емилија Филиповић и Бобан Стефановић) за Фестивал су одабрале 
100 филмова из 25 земаља који су приказани у три такмичарске категорије: МИНИ ФИЛМ (1 – 15 минута) – 53, 



КРАТКИ ФИЛМ (15 – 50 минута) – 23, ФИЛМСКО СТВАРАЛАШТВО ДЕЦЕ И ОМЛАДИНЕ (до 15 минута) – 24 
Прихваћени су само филмови оцењени као дела високог уметничког и професионалног домета снимљени 
током 2020/21. године. 
Фестивал је био такмичарског карактера. 
Награде 7. Међународног фестивала кратког филма „Кратка форма“ 
Жири 7. Међународног фестивала кратког филма “Кратка форма” за такмичарске категорије мини и кратки 
филм у саставу: Марија Вулић, Србија, Мирољуб Стојановић, Србија, Грег де Кјур, Сједињене Америчке 
Државе, после одгледаних филмова је донео следеће одлуке о наградама: 
 

Гран при за најбољи филм у категоријама мини и кратки филм: 
БЕЛО ОКО, Томер Шушан /Израел 
Награда за најбољи филм у категорији мини филм 
ПАС,  Мухамед Хасан Јасаи /Иран 
Награда за најбољи филм у категорији кратки филм филм: 
ЈУЛИ 96, Мишел Јакоб/ Белгија 
Награда за најбољи анимирани филм 
ВЕЛИКИ РОБОТ, Војин Васовић / Србија 
Награда за најбољи европски филм 
СТОЛИЦА, Италија 
Награда за најбољи српски филм 
ИЗГУБЉЕНИ ДАНИ, Јована Аврамовић /  Србија 
 
Посебна признања 
СТАНДБРОК,  Оскар Бернасер / Шпанија 
 

Уз признања, награђеним ауторима припашће и новчани део награде: ГРАН ПРИ – најбољи филм у 
категоријама мини и кратки филм (500 евра), за најбољи филм у категоријама мини, односно кратки филм (по 
300 евра), као и за најбољи српски филм (300 евра). 
 
Жири 7. Међународног фестивала кратког филма “Кратка форма”за такмичарску категорију деце и омладине 
у саставу: Исидора Вулић, Властимир Стевановић, и Бошко Ђорђевић, сви из Србије, после одгледаних 
филмова је донео следеће одлуке о наградама: 
Гранд-при за најбољи филм у категорији филмског стваралаштва деце и младих: 
ДОМЕ СЛАТКИ ДОМЕ, Моа Виласмил, ВБУ / Шведска 
Најбољи филм у категорији филмског стваралаштва деце (до 15 година старости): 
ОД ДРУГАРСТВА НЕМА ЛЕПШЕГ ЦАРСТВА, група аутора | група аутора, ШАФ Врање / Србија 
Најбољи филм у категорији филмског стваралаштва младих (15-19 година старости): 
ШТА СЕ ДЕШАВА ПОСЛЕ СМРТИ?, Ана Магнусон, ВБУ / Шведска 
 
Посебна признања 
ПЕВАЈУЋЕ МАШИНЕ, група аутора | група аутора, ШАФ Чаковец / Хрватска 
за дизајн карактера 
АРБИТАР, Дyлан Михаел, Фресх Филм / Ирска 
за визуелни идентитет 
 
 
 
 
Весна Тривалић, драмска уметница добитник награде „Мија Алексић – Бити глумац“ 
Општина Горњи Милановац и Културни центар заједнички организују манифестацију ДАНИ МИЈЕ 
АЛЕКСИЋА, у част великана српског глумишта Милосава Мије Алексића, који је рођен у Горњој Црнући 
(Горњи Милановац). 
Мија Алексић је славном глумачком каријером задужио завичај да му се на адекватан начин одужи и да кроз 
фестивалску манифестацију стално обнавља сећање на њега, а уједно да на будуће генерације пренесе тај 
невероватни животни и глумачки дух који га је пратио и који је укорењен у културном наслеђу српског народа, 
рекао је Драган Арсић, директор Културног центра на конференцији за медије одржаној данас (31. август 
2021. године) у Свечаној сали општине Горњи Милановац и додао: 
– 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. 
Лауреат награде “Мија Алексић – бити глумац” за 2021. годину је Весна Тривалић, глумица. 
Награда се додељује глумцу као признање за изузетан допринос уметности глуме, саопштено је на 
конференцији за медије одржаној у Свечаној сали општине Горњи Милановац. 
Весна Тривалић (Београд, 13. март 1965.) је српска филмска, телевизијска, позоришна и гласовна глумица. 
Уписала је Факултет драмских уметности у Београду 1984. године, те се сматра једним од припадника 
такозване генерације Дванаест величанствених. Глумачку каријеру је започела 1986. године, да би се пет 
година касније прославила улогом Љиље у серији “Бољи живот”. Остварила је запажене улоге у филмовима 
“Ми нисмо анђели”, “Ране”, “Лајање на звезде”, “Живот је чудо” и “Стадо”, затим у драми “Октоберфест”, за 
коју је награђена “Златном ареном” на Филмском фестивалу у Пули, као и у серијама “Метла без дршке”, 
“Полицајац са Петловог брда” и “Вратиће се роде”. Њена највећа глумачка достигнућа су улога Бисеније 
„Бисе” Гавриловић у серији “Породично благо и Катарине „Цакане” Анђелић у “Отвореним вратима”. 
Континуирана популарност, упркос деценијској паузи, донела јој је 2018. године улоге у серијама “Сенке над 
Балканом” и “Жигосани у рекету”. Весна је 2018. године први пут стала на позоришне даске после паузе од 
скоро седамнаест година. У питању је била представа “Врат од стакла” Југословенског драмског позоришта, у 
којој је, чим је крочила на сцену, поздрављена аплаузом и овацијама. Играла је поред Секе Саблић, уз коју се 
често сматра најдаровитијом српском комичарком, док је за виртуозност у овом жанру награђена и са две 
“Статуете Ћуран” на Данима комедије. Весну Тривалић за овогодишњег лауреата награде “Мија Алексић – 
бити глумац” предложили су носиоци овог вредног признања : Ненада Јездића, Небојше Дугалића и Гордана 
Кичића, што је Управни одбор Културног центра Горњи Милановац и усвојио. 
Весни Тривалић награда ће бити уручена током манифестације “Дани Мије Алексића”. 
 

49. Сабор народног стваралаштва Србије 
Горњи Милановац у септембру је поново био престоница народне уметности. Ова манифестација, духа, 
културе и традиције пети пут за редом реализована је у граду под Рудником. 
Организатори сабора су Савез аматера Србије, Културни центар и Град Горњи Милановац а подршку је 
пружило Министарство културе и информисања Републике Србије. 
Идеја водиља Сабора је: прикупљање, чување, приказивање и обнављање традиционалних вредности, игре, 
песме, свирке, ношњи и обичаја појединих подручја Србије. 
Сабор је најважнија и најпрестижнија манифестација изворног народног стваралаштва и традиционалне 
културе у Србији. То је национална, свеобухватна и завршна Смотра изворног стваралаштва у области игре, 
песме, свирке, ношње и обичаја, на којој се представљају најбољи међу најбољима, одабрани током године, 
на регионалним и покрајинским саборима народног стваралаштва. На Сабору у Горњем Милановцу 
представљено је оно најрепрезентативније из богате ризнице традиционалне културе са простора Србије. 
На Сабору у Горњем Милановцу представили су се најбољи чувари традиције: играчи, певачи, вокални и 
инструментални солисти и групе народних свирача са аутентичним вредностима из својих средина. 
Учесници завршне манифестације народног стваралаштва Србије дошли су из: Малог Извора, Краљева, 
Јасенице, Севојна, Метовнице, Чонопље, Кличевца, Нове Вароши, Богатића, Крагујевца, Бачке Тополе, 
Ивањице, Илина, Прибоја, Ниша, Нове Пазове, Бољевца, Сивца, Сомбора, Горњег Милановца, Панчева, 
Рибашевине и Лепосавића.Свечане дипломе извођачима уручио је народни посланик и председник Савеза 
аматера Србије, Верољуб Арсић. 
 

Табеларни приказ броја програма 2017 - 2021 
ПРОГРАМИ Година 2017. Година 2018. Година 2019 Година 2020 Година 2021 

Програми Посета Програми Посета Програми Посета Програми Посета Програми Посета 

Представе/ извођење 22 (28) 7970 41 (46) 14112 49 (59) 14229 19 2758 51 (52) 6820 

Изложбе 38 14680 38 22867 54 38486 32 (36) 10528 27 8900 

Концерти 37 10835 28 6609 65 61960 18 6120 27 5560 

Филмови/ пројекције 119 (205) 18392 142 (298) 24056 191 (382) 26904 109 (221) 6694 147 (382) 14327 

Манифестације 21 10588 15 8010 17 10838 18 4425 19 92004 

Књижевне вечери 22 1685 24 2320 39 (40) 3315 7 510 18 910 

Остало 50 11309 36 3370 53 17360 42 2549 45 1631 

Бр. програма/ репризе 311 (401) 75459 324 (485) 81344 468 (670) 173092 245 (361) 33584 334 (570) 130152 

Посета 75459 81344 173092 33584 130152 

Услуге - подршка 94 101 137 103 79 

Посета 28480 41820 28120 9264 59946 

 
 



Упоредни графички приказ броја програма по годинама.      

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 79 програма које су организовали: образовне институције, установе у области културе, 
удружења грађана, невладине организације и предузећа. Ове програме видело је 59.946 посетилаца. 
 

Придржавајући се Наредбе о мерама за спречавање и сузбијање заразне болести КОВИД - 19, Културни 
центар - Горњи Милановац током 2021. године, у односу на претходну годину, реализовао је више: 
представа (32), концерата (9), филмова 38 (пројекција – 161), манифестација (1), књижевне вечери (11) и 
остало (3). У 2021. години једино је било мање изложби (5). Већи број програма одразио се и на већи број 
посетилаца (96.568). 
У односу на 2019. годину, период пре светске пандемије, број програма је мањи, што је условило и мањи број 
посетилаца (43.000).    
Заступљеност у медијима: 
 

Програми које је Културни центар организовао у 2021. години медијски су пропраћени. 
О активностима Установе извештавали су: национални дневни листови (Политика, Вечерње новости, 
Телеграф, Информер....), националне РТВ станице (РТС, ПИНК, РТВ...) недељници: „Таковске новине“, 
„Чачански глас“, електронски медији: ТВ ГМ ПЛУС ,ТВ „Телемарк“, и ТВ „Галаксија“, ТВ „Лав“, ТВ „Мелос“ као 
и портали: „Глас западне Србије“, „Преслидер“, „ГМ инфо“, Мораваинфо, „Бистро“, „ИНФО 24, ГМПрес и 
други. Програмске активности редовно су објављиване и на сајту Културног центра и ФБ страници Установе.   
 

Највише интересовања медији су показали за манифестације 7. Међународни фестивал кратког филма 
„Кратка форма“,  „Дани Мије Алексића“ и 3. Међународни сусрет варошких позоришта „Таковске цвети“. 
Поједине информације објављиване су и на интернет страницама угледних медијских кућа. 

Табеларни приказ заступљености у медијима у 2021. години 

       Заступљеност у медијима 2021. године 1. квартал 2. квартал 3. квартал 4. квартал УКУПНО 

Локални недељници  („Таковске новине, Чачански глас) 34 47 57 44 182 

Локалне радио и ТВ станице  (ТВ Телемарк) 34 47 57 44 182 

Регионалне РТВ станице  (Галаксија, Канал 9, РТК) 34 47 57 49 187 

Национални листови  (Вечерње, Политика, Блиц, ....) 1 1 21 / 24 

Националне РТВ станице  (РТС, ПИНК, ПРВА, (РАДИО)) 2 1 6 3 12 

Агенције БЕТА, ТАНЈУГ 1 1 6 / 8 

Стручни часописи   (Арт магазин, филмски...) / / 2 / 2 

Портали: ГМ Прес ГМИНФО, ПРЕСЛИДЕР и МОРАВАИНФО 34 46 37 47 164 

Веб страница КЦ 39 49 59 49 196 

Фејсбук 58 72 98 94 322 

 
Извештај за 1. Квартал (1. Јануар – 31. Март 2021. године) 
Придржавајући се мерама за спречавање и сузбијање заразне болести КОВИД - 19 које је донела Влада републике 
Србије на предлог Кризног штаба, као чланови Општинског штаба за ванредне ситуације општине Горњи Милановац, 
Културни центар - Горњи Милановац од 1. јануара до 31. марта 2021. године организовао је самостално или у сарадњи 
са другим институцијама културе 55 програма, односно 82 ако се рачунају и репризне пројекције филмова. Реализовано 
је:  9 представа, 5 изложби, 2 концерата и једно књижевно вече. Приказана су 23 филма (50 пројекција). Осталих 
програма реализовано је петнаест. Програме је видело 4.986 посетилаца. 

Табеларни приказ програма и посетилаца у периоду јануар- март 2021. године 
ПРОГРАМИ 

1. квартал 2021. 
Јануар Посета Фебруар Посета Март Посета УКУПНО ПОСЕТА 

Представе / / 6 640 3 330 9 970 

Изложбе 1 350 2 800 2 700 5 1850 

Концерти / / 2 150 / / 2 150 

Филмске вечери (пројекције) 13 (26) 381 5 (10) 558 5 (14) 606 23 (50) 1545 

Манифестације / / / / / / / / 

Књижевне вечери и триб. 1 70 / / / / 1 70 

Разно 5 61 4 120 6 220 15 401 

УКУПНО 20 (33) 862 19 (24) 2268 16 (25) 1856 55 (82) 4986 

ОСТАЛО - УСЛУГЕ Наступи Посета Наступи Посета Наступи Посета Укупно Посета 

Разно услуге 8 3130 5 4170 3 4850 16 12150 
 



Графички приказ реализованих програма 

Програми су реализовани у Горњем Милановцу (Модерна галерија, Хол испред велике сале КЦГМ,  Свечана 
сала Општине Горњи Милановац и велика сала КЦГМ), Враћевшници и Руднику. 

 
 

Графички приказ броја посетилаца 

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 и 
техничке помоћи, помогао реализацију још 16 програма које су организовали: општина Горњи Милановац, 
образовне институције, установе у области културе, удружења грађана, невладине организације и предузећа. 
Свакако највећа помоћ била је пружена Здравственим тимовима задужени за вакцинацију против ковида – 
19.    
Од почетка имунизације па до 31. марта, према подацима Дома здравља, у Горњем Милановцу је неком од четири 
вакцине против коронавируса вакцинисано 6.750 грађана. Док је обе дозе примило 5.068  житеља милановачке 
општине. 

Укупно, рачунајући и имунизацију становништва Културни центар је помогао реализацију пројеката које је у 
прва три месеца „видело” 12.150 посетилаца. 
 

Заступљеност у медијима: 
Програми које је Културни центар организовао - медијски су пропраћени. 
О активностима Установе извештавале су:регионалне и локалне новине: „Чачанаски глас“ – Чачак, 
„Таковске новине“ - Горњи Милановац. Вести, прилози или емисије емитовале су: 
Националне телевизије: РТС.  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“ и други. 
Програмске активности редовно су објављиване и на сајту Културног центра и ФБ страници Установе. 

Табеларни приказ заступљености у медијима јануар - март 2021 

       Заступљеност у медијима Јануар Фебруар Март УКУПНО 

Локални недељници  („Таковске новине“) 5 15 14 34 

Локалне радио и ТВ станице  (ТВ Телемарк) 5 15 14 34 

Регионалне РТВ станице  (Галакција, Канал 9, РТК, АРТ, НТВ) 5 15 14 34 

Национални листови  (Вечерње, Политика, Блиц, Правда....) / / 1 1 

Националне РТВ станице  (РТС, ПИНК, ПРВА, Б92, (РАДИО)) 1 / 1 2 

Агенције БЕТА, ТАНЈУГ / / 1 1 

Стручни часописи   (Арт магазин, филмски...) / / / / 

Преслидер Мораваинфо, Регионалне вести 5 15 14 34 

Веб страница КЦ 5 15 19 39 

Фејсбук 10 20 28 58 

 

 
Јануар 2021. године 
 

У складу са прописаним мерама у оквиру борбе против пандемије вируса корона Културни центар - 
Горњи Милановац је 2021 годину је започео са 20 реализованих програма у јануару  (33 ако се рачунају 
и репризне пројекције филмова). Програме је видело 862 посетиоца.   
Реализовано је: једна изложба („Ризница“ - Звездана Новаковић – 150), једна промоција књиге (Удружење 
стваралаца ликовне и примењене уметности и традиционалних заната „Руднички видици“ из Горњег 
Милановца представило је монографију „Пет година постојања и стварања“ - 70), док је осталих 
програма било 5  (Састанак мреже кинооператера – радна седница – 40, проба представе „Брат“ 
(НАСТеатар) и снимање за ТВГМпрес – 3*5 и састанак са представницима министарства просвете, науке 
и технолошког развоја – 6). 
Репрезентативном изложбом минијтура које су због своје изузетне уметничке вредности похрањене у Збирку 
међународног бијенала уметности минијатуре, а која је представљена крајем децембра 2020. године, започео 
је галеријски изложбени програм Културног центра. Током јануара поставку у Модерној галерији видело је око 
200 посетилаца. 
Била је то прилика да се широј јавности још једном наговести изузетна вредност Збирке која данас броји 
више од 1500 уметничких радова малог формата. 
Поставка обухвата одабране радове, домаћих и страних уметника, који представљају вредан део Збирке. 



У јануару је приказано 13 филмова (26 пројекција): „Време је за санкање“ (3;86), “Викенд са ћалетом” 
(2;42), „Отац“ (1;5), „Капетан Сабљозуби и магични дијамант“ (3;62), „Тесла“ (2;35), „Јакари и величанствено 
перо“ (2;33), „Сећања из Италије“ (2;23), „Беше једном“ (2;23), „Ана Карењина – сећања Вронског“ (2;26), 
„Часови персијског“ (2;11), „Фантастични повратак у Оз“ (1;8), „Стрелац (2;3) и „Мале ствари“ (2;32). Приказане 
филмове видео је 381 посетилац 
Током јануара 2021. године представници Културног центра су у сарадњи са групом „357“ наступили у 
специјалној емисији „Стопама Светог Саве“ у приличеној поводом Савиндана – емисија је емитована на 
првом програму РТС-а – 5. Наиме, Министарство просвете, науке и технолошког развоја, ове године је због 
околности изазваних епидемијом коронавируса, школску славу Свети Сава обележило специјалном емисијом 
„Стопама Светог Саве“. У духу традиције претходних Светосавских академија наши реномирани драмски 
уметници представили су делове живота Растка Немањића и Михаила Пупина, а у музичком делу програма уз 
Даницу Црногорчевић, хорове РТС-а, „Колибри“, „Растко“ и „Чаролија наступила је и група „357“. 
Пружањем стручне и техничке помоћи, Културни центар је учествовао и у реализацији осам програма 
од којих је имунизација становништва против пандемије вируса Ковид – 19 вишедневна активност у 
организацији Дома здравља и општине Горњи Милановац. Наиме, здравствени тимови задужени за 
вакцинацију против ковидвируса од почетка масовне имунизације (20. јануар) закључно са 30. јануаром 
вакцинисали су – 2015 становника (и то 1860 у Дому културе у Горњем Милановцу и 155 у Прањанима). 
Последњег дана јануара вакцинације није било, како би се простор у коме се обавља имунизација 
становништва додатно дезинфиковао. Културни центар је помогао и акцију ОО Црвеног крста и Завод за 
трансфузију крви (Акција ДДК – 2х30) и поделу пакетића деци ометеној у развоју (ФК „Велереч). Током 
Божићних празника (6. и 8. јануар 2021. године), Културни центар је пуштао духовну музику преко разгласа и 
помогао у озвучењу литургије (1.000 посетилаца). 

 

Табеларни приказ реализованих програма и броја посетилаца 

ПРОГРАМИ 
Јануар 2021. године 

Наступи/поставке Посета 

Представе / извођење / / 

Изложбе 1 150 

Изложба „Збирка Бијенала – избор радова 2“ / 200 

Концерти / / 

Филмови (филмске вечери) / пројекције 13 (26) 381 

Манифестације / / 

Књижевне вечери и трибине 1 70 

Разно 5 61 

УКУПНО 20 (33) 862 

ОСТАЛО - УСЛУГЕ Наступи/поставке Посета 

Разно услуге 8 3130 

О активностима Установе извештавале су:регионалне и локалне новине: „Чачанаски глас“ – Чачак, 
„Таковске новине“ - Горњи Милановац. Вести, прилози или емисије емитовале су: Националне телевизије: 
РТС.  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“ и други. 
Програмске активности редовно су објављиване и на сајту Културног центра и ФБ страници Установе. 

Табеларни приказ заступљености у медијима 

       Заступљеност у медијима Јануар 2021 године 

Локални недељници  („Таковске новине“, Чачански глас) 5 

Локалне радио и ТВ станице  (ТВ ГМ Плус) 5 

Регионалне РТВ станице  (Галакција, Лав) 5 

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

Националне РТВ станице  (РТС, ПИНК, ПРВА, Б92, (РАДИО)) 1 

Агенције БЕТА, ТАНЈУГ / 

Стручни часописи   (Арт магазин, филмски...) / 

Портали (ГМ инфо,  Мораваинфо, Преслидер, ТВГМ прес...) 5 

Веб страница КЦ 5 

Фејсбук 10 



Фебруар 2021. године 
Културни центар Горњи Милановац у фебруару је организовао 19 програма (24 рачунајући репризне 
пројекције филмова) које је видело 2.268 посетилацa. 
Реализовано је: шест представа (комедија: „БРАТ“ (Продукција НАСТеатар: премијера – 135 ; Прва реприза 
100) , представа за децу: ’’Цаца и Даца’’ ( у извођењу групе „Весели чуперци” из Горњег Милановца – 135), 
“Источни анђео” (Продукција СЦЕНА – 135) и Јавни час Драмске радионице Културног центра (млађи и 
старији узраст извели су представе: „Плава боја снега“, Григора Витеза, и „Робин Худ“, Бранка Милићевића – 
135), две изложбе (Јубиларна изложва Удружења радника уметника Србије и Црне Горе поводом 20 година 
постојања – 500 и „Радови малог формата Душана Ђокића“ – 300) и два концерата (Ансамбл КУД “Шумадија” 
- 130 и концерт харфе: Милене Станишић, редовног професора за ужу уметничку област харфа на ФМУ у 
Београду – 20). 
Током фебруара приказано је и 5 филмова (10 пројекција). Представљени су филмови: „Мале ствари“ (1,9), 
„Ноћна смена“ (1,13), „Превише лично“ (3,24), „Једини излаз“ (3,259), анимирани филм „Том и Џери“ (2, 253). 
Укупан број посетилаца биоскопских пројекција у фебруару је 558. 
Од осталих програма – четири, Културни центар је учествовао у реализацији: Састанак мреже 
кинооператера – радна седница – 40, Проба представе „Плава боја снега“, Григора Витеза полазника Драмске 
радионице КЦГМ – 25, Проба представе „Робин Худ“, Бранка Милићевића полазника Драмске радионице 
КЦГМ – 25 и Кастинг за програм „Србија у ритму Европе“ - 30. 
У фебруару Културни центар је објавио колнкурс за 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 (Модрна галерија, Свечана сала општинр Горњи Милановац, 
велика сала КЦГМ (Дом културе) и хол испред велике сале). 
Пружањем стручне и техничке помоћи, Културни центар је учествовао и у реализацији 5 програма које су 
организовали: Општина Горњи Милановац (Седница Привредног савета - 25), Завод за трансфузију крви и 
ООЦК Горњи Милановац (Акција ДДК – 2х35), Здравствени тимови задужени за вакцинацију против ковида – 
19 (од 1. фебруара закључно са 28. фебруаром вакцинисали су и ревакцинисали укупно – 2200 становника) и 
Музичке групе SHOWBAND (Снимање музичког спота – 15). Ове програме посетило је 2310 посетилаца.     

Табеларни приказ реализованих програма и броја посетилаца 

ПРОГРАМИ 
фебруар 2021. године 

Наступи/поставке Посета 

Представе / извођење 6 640 

Изложбе 2 800 

Концерти 2 150 

Филмови (филмске вечери) / пројекције 5 (10) 558 

Манифестације / / 

Књижевне вечери и трибине / / 

Разно 4 120 

УКУПНО 19 (24) 2268 

ОСТАЛО - УСЛУГЕ Наступи/поставке Посета 

Разно услуге 5 2310 
 

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 други. 
Програмске активности редовно су објављиване и на сајту Културног центра и ФБ страници Установе. 

Табеларни приказ заступљености у медијима 

       Заступљеност у медијима фебруар 2021. година 

Локални недељници  („Таковске новине“, Чачански глас) 15 

Локалне радио и ТВ станице  (ТВ ГМ Прес) 15 

Регионалне РТВ станице  (Галакција, Лав) 15 

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 20 

 
Премијера: Комедија „БРАТ“ 
Представа „БРАТ“ у продукцији  НАСТеатара током фебруара два пута је представљена горњомилановачкој 
позоришној публици. Реч је о комедији Александра Ристановића која је премијерно изведена у четвртак, 4. 
фебруара 2021. године, а прва реприза организована је 17. фебруара 2021. године у великој сали Културног 
центра. 

 
У најкраћем, представа на један шаљиви начин указује на проблеме које данас имају млађе генерације: 
– 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. 
 
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 



Због епидемиолошке ситуације број места је био ограничен. 
Позоришна представа за децу ’’Цаца и Даца’’ 
Представа за децу ’’ЦАЦА И ДАЦА’’ у извођењу групе „Весели чуперци” из Горњег Милановца у великој сали 
Културног центра изведена је у уторак, 9. фебруара 2021. године. 
 
О Представи: 
„Цаца и Даца” је поучна прича, шаљивог карактера, која говори о важности одржавања личне хигијене, 
хигијена простора у коме живимо и околине. Главни ликови ове представе намењене деци до 12 година су 
мама Даца и неуредна ћерка Цаца. 
Представа је богата музиком са оргиналним аранжманом и текстом песме. 
Улоге тумаче Марина Петковић и Ивана Јоксић. 
Због епидемијолошке ситуације изазване корона вирусом број места је ограничен. 
Представа: “Источни анђео” 
“Источни анђео” – урнебесна комедија која се бави актуелним питањима на горуће теме данашњице, кроз 
хипотетичке ситуације у којима су главни актери познате личности из српске историје изведена је у уторак, 23. 
фебруара 2021. године на великој сцени Културног центра Горњи Милановац. 

 
О Представи: 
Пропала оперска дива, коју су син и снаја истерали из куце, живи у парку, где среће младог радника градске 
чистоце (Рома). Наравно, ту је и Анђео чувар, чија је амбиција да одлепрса на запад,јер му је доста 
БалканаКако зивот може да споји два различита света, колико мало пажње и љубави треба да будемо срећни 
и остваримо свој сан. Духовита, а опет озбиљна прича о нама, нашим тежњама, животима и проблемима, уз 
песму Љиљане Стјепановић, обећава добар провод и уживање у представи.Сви хоће у Европу!Да ли ће са 
нама, ако нас приме, поћи и наши анђели чувари? Доста им је Балкана.Да ли је Краљевић Марко хтео у 
Европу, а Кнез Михаило? Да ли ће Срби и Роми стићи до Европе? Све ћете сазнати у овом комаду уз много 
смеха и понеку сузу. 
Улоге тумаче: Љиљана Стјепановић, Љиљана Лашић и Стеван Пиале. 
Почетак представе је у 19 сати. 
Због епидемиолошких мера, број улазница је ограничен, а цена улазн 
Изложба УРУС-а 
Удружење радника уметника Србије и Црне Горе, у сусрет двадесетогодишњици постојања, представило је 
током фебруара изложбу одабраних радова својих чланова. Поставка је реализована у Модерној галерији 
Културног центра. 
Поставку су чинили: дуборези, слике и радови примењене уметности. 
Концерт: Ансамбла КУД “Шумадија” 
Ансамбл народне музике КУД “Шумадија” из Горњег Милановца половином фебруара је извео концерт у 
великој сали Културног центра. 
Због епидемиолошке ситуације број улазница је ограничен. 
Бесплатне улазнице преузимале су се у Културном центру. 
Јавни час Драмске радионице Културног центра 
Полазници Драмске радионице и млађи и старији узраст у четвртак, 25. фебруара 2021. године у великој сали 
Културног центра имали су јавни час у оквиру кога су извели представе „Плава боја снега“, Григора Витеза, и 
„Робин Худ“, Бранка Милићевића. 
Обе представе на сцену је поставила Слађана Попов, која потписује адаптацију текста, музику и режију, док је 
костиме, маске и сценографију урадила Валентина Нађ. 
Улаз на представе је био бесплатан али са позивницама. Број посетилаца је био ограничен у складу са 
препорученим епидемиолошким мерима. 



 
Радови малог формата Душана Ђокића 
Душан Ђокић, истакнути српски уметник, ликовни критичар и историчар уметности крајем фебруара 
представио је у Модерној галерији Културног центра изложбу радова малог формата. 
Реч је о признатом српском уметнику који је рођен 1943. године у Београду. Уписао Архитектуру 1962. године, 
а 1966. године, Филозофски факултет у Београду. Уз то је студирао Академију примењених уметности, одсек 
сценографија (проф. Миленко Шербан), 1968. године. 
Реализовао је преко 60 самосталних изложби у разним дисциплинама: сликарство, акварел, цртеж, графика. 
Више од 650 пута наступао је на колективним изложбама у земљи и иностранству. 
Ликовни критичар је од 1968. године. Објавио је око 1500 текстова. Био је уредник часописа „Уметност“ и 
написао више текстова за уметничке монографије. Објавио је зборник о акварелу, 2000. године. 
Добитник је 31 награде и признања у земљи и иностранству и снимљен је филм о Душану Ђокићу 2014. 
године у реализацији Владимира Валешинског. 
Године 2019. добија признање УЛУС-а за допринос у култури и ликовној уметности поводом изложбе 
самосталних уметника (100 година рада Галерије Цвијета Зузорић) 
Статус истакнутог уметника има од 1996- године. 
Члан је УЛУС-а од 1971. године, УЛУПУДС-а (секција историчара уметности и критичара), АИЦА 
(међународног удружења критичара), АСПОР-а (групе глобалне уметничке породице) од 2001. године и СКК 
Земун. 

 
Концерт харфе: Милена Станишић 

Милена Станишић (1972) редовни професор за ужу уметничку област харфа на Факултету музичке уметности 
у Београду у фебруару је у Модерној галерији Културног центра одржала солистички концерт. 



Биографија 
Милена Станишић рођена је у Београду 1972. године. 
Преко петнаест година била је запослена у Народном позоришту као соло харфиста у Оркестру Београдске 
опере и балета. Такође је била стални сарадник оркестра Београдске филхармоније, Симфонијског оркестра 
РТС-а, и већине других оркестара у землји, као и неколико оркестара у региону Станишић је завршила 
основне и магистарске студије на Факултету музичке уметности у Београду у класи проф. Милице Барић. У 
периоду 1995-1997 усавршавала се код проф. Френка Стернфелда на Кралјевском Колеџу за музику у 
Манчестеру (Роyал Нортхерн Цоллеге оф Мусиц). 2016. године успешно је одбранила Докторски уметнички 
пројекат под менторством редовног професора Љилјане Несторовске на ФМУ у Београду. 
Редовно наступа као солиста и камерни музичар. Издвајају се солистички реситали на Фестивалу харфе у 
Рио де Жанеиру, концерти на фестивалу „Северна лира“ у Маријиснки театру у Санкт Петербургу, бројни 
концерти на Фестивалу харфе у Београду, наступи на Светским конгресима харфе у Женеви, Ванкуверу, 
Сиднеју и Хонг Конгу, као и неколико светских премијера, односно првих извођења у Србији концерата за 
харфу, дуо или квартет харфи уз пратњу оркестра. Као члан дуа „Флорал“ (са флаутисткињом Станом 
Крстајић) објавила је два компакт диска са музиком за флауту и харфу. 
Током школовања је освојила бројне награде на међународним такмичењима од којих се издвајају прва 
специјална награда на такмичењу Петар Коњовић у Београду (1994), и прво место на такмичењу Млади 
музичар године у Великој Британији (1997). Добитник је Октобарске награде града Београда за стваралаштво 
младих 1994. године. Снимци са њених концерата редовно се емитују на РТС Дигиталу и Радио Београду. 
Један је од оснивача Међународног фестивала харфе у Београду (2002), и од тада је Уметнички директор 
Фестивала. Већ неколико година је председник Удружења харфиста и пријателја харфе Србије. 
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) 
и средњи (Б1 и Б2) 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 2021. године у просторијама Културног центра (Трг кнеза Михаила 1, 
Горњи Милановац). 
Информације: 032/ 711 – 119, (контакт особа: Мирјана Петковић) 
 

 
Март 2021. године 
Културни центар Горњи Милановац у марту је организовао 16 програма (25 рачунајући репризне пројекције 
филмова) које је видело 1.856 посетилацa. 
Реализовано је: три представа (комедија: „БРАТ“ (Продукција НАСТеатар: Друга реприза – 60), представа 
„Цаца и Даца“ (у извођењу групе „Весели чуперци”) -135 и „Принцеза Златка у краљевству боја” - („Навид 
театар“) - 135) и две изложбе (Збирка Бијенала уметности минијатуре у СКЦ-у у Београду- 500 и 
изложба Иване маринковић Рацић у Модерној галерији – 200 ) 
Приказано је и 5 филмова (14 пројекција). Представљени су филмови: „Том и Џери“ (6;378), „Душа“ (4;98), 
„Једини излаз“ (1;15), „Безрепи Пеле“ (2;21) и „Годзила против Конфа“ (1; 94). Укупан број посетилаца 
биоскопских пројекција у марту је 606. 
Од осталих програма – шест, Културни центар је учествовао у реализацији: Састанак мреже кинооператера 
– радна седница – 40,  „Навид театар“ у партнерству са Удружењем драмских уметника Србије организовао је 
две интерактивне радионице за децу „Образовање кроз игру” (за узраст 4- 6 година и 9 – 14 година) – 15 . 
Припрема /режија наступа „Србија у ритму Европе“ - 30, КЗН „Игра побеђује и пандемију“ на којој је 
најављен 18. Београдски фестивал игре (Београд, Нови Сад и Горњи Милановац) – 100 и Дигитална Зум 
радионица “Чоколадна наука” - 20 
У складу са мерама Владе Републике Србије програми Културног центра предвиђени у периоду 
између 17. и 22. марта су одложени. 
У марту Културни центар је Културни центар Горњи Милановац расписао је конкурс за Седми фестивал 
кратког филма “Кратка форма”. Манифестација је међународног карактера и у Горњем Милановцу биће 
организована од 29. септембра до 03. октобра 2021. године. 
Промоција кратког филма, као и филмског стваралаштва деце и омладине, основни је циљ „Кратке форме“. 
Фестивал је намењен свим љубитељима филма, а идеја му је да представи главне правце и стилове кратког 
филма, негује и промовише уметничке вредности, да иницира контакте филмских радника, аутора и публике 
и представи најновија остварења из продукције кратких филмова. 
Фестивал има три такмичарске категорије, и то: 
1. МИНИ ФИЛМ (филм до 15 минута) 



2. КРАТКИ ФИЛМ (филм од 15 до 50 минута) 
3. ФИЛМСКО СТВАРАЛАШТВО ДЕЦЕ И ОМЛАДИНЕ (филм до 15 минута, узраст до 19 година) 
Аутори, продуценти, дистрибутери или филмске школе (правно или физичко лице) фестивалске пријаве и 
потребну документацију треба да доставе организатору „Кратке форме“ најкасније до 01. априла 2021. 
Програми су реализовани у Горњем Милановцу (Модрна галерија, Свечана сала општинр Горњи Милановац, 
велика сала КЦГМ (Дом културе) и хол испред велике сале) и Београд (Галерија СКЦ) 
Пружањем стручне и техничке помоћи, Културни центар је учествовао и у реализацији 3 програма које су 
организовали: Завод за трансфузију крви и ООЦК Горњи Милановац (Акција ДДК – 2х30), Здравствени тимови 
задужени за вакцинацију против ковида – 19 (1 – 31 март око 2735 грађана је вакцинисано или 
ревакцинисано). Укупно 2795 грађана.     

Табеларни приказ реализованих програма и броја посетилаца 

ПРОГРАМИ 
март 2021. године 

Наступи/поставке Посета 

Представе / извођење 3 330 

Изложбе 2 700 

Концерти / / 

Филмови (филмске вечери) / пројекције 5 (14) 606 

Манифестације / / 

Књижевне вечери и трибине / / 

Разно 6 220 

УКУПНО 16 (25) 1856 

ОСТАЛО - УСЛУГЕ Наступи/поставке Посета 

Разно услуге 5 2310 
 

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, радио Београд 2 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 медији су имали за КЗН Игра побеђује и пандемију на којиој је најављен 18. 
Београдски фестивал игре (Београд, Нови Сад и Горњи Милановац) 

 
Табеларни приказ заступљености у медијима 

       Заступљеност у медијима март 2021. година 

Локални недељници  („Таковске новине“, Чачански глас) 14 

Локалне радио и ТВ станице  (ТВ ГМ Прес) 14 

Регионалне РТВ станице  (Галакција, Лав) 14 

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...) / 

Портали (ГМ инфо,  Мораваинфо, Преслидер...) 14 

Веб страница КЦ 19 

Фејсбук 28 

 
Збирка Бијенала уметности минијатуре у СКЦ-у у Београду 
Културни центар Горњи Милановац представиће у среду, 3. марта 2021. године у Галерији Студенског 
Културног центра Београд репрезентативну изложбу минијтура. Реч је о радовима који су због своје изузетне 
уметничке вредности похрањени у Збирку међународног бијенала уметности минијатуре. 
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. Поставку 
ће чинити одабране мињатуре: Љубице Цуце Сокић, Ане Виђен, Милана Милетића, Емира Драгуља, 
Божидара Дамјановског, Драгана Мојовића, Павла Симића, Гордане Глид, Душана Ђокића, Милоја 
Марковића, Косе Бокшан, Жељка Ђуровића, Здравка Мандића, Бранислава Стругара, Жељке Момиров, 
Марка Драгића, Косте Богдановића, Саше Марјановића, Марка Вукше, Зорке Стевановић, Анице Вучетић 
Владана Мартиновића, Љубинка Кожила Владимира Вукићевића, Лепосаве Милошевић Сибиновић…. 
Међу изоженим експонатима биће и дела која потписују:Владимир Зуев (Русија), Бруно Полачи (Италија), 
Игор Пиачка (Словачка), Масатака Куројанаги (Јапан), Стојан Чуканова (Бугарска), Сузана Фантанариу 
(Румунија) Ставрос Панајотакис (Грчка), Вероника Штајнер (Аустрија), Жарко Врезец (Словенија), Марк 
Балакјиан (Велика Британија), Јаромир Свозилик (Норвешка), Маурицио Шварцман (Аргентина), Фред маес, 
А. Баласубраманиам, Лихие Талмор, Елиар Алимирзајев … 
 
 
 
Представа за децу ’’ЦАЦА И ДАЦА’’ 
Представа за децу ’’ЦАЦА И ДАЦА’’ у извођењу групе „Весели чуперци”   из Горњег Милановца у великој сали 
Културног центра поново је изведена у среду, 3. марта 2021. године. 
Реч је о поучној причи, шаљивог карактера, која говори о важности одржавања хигијене, и околине у којој 
живимо. Главни ликови ове представе намењене деци до 12 година су мама Даца и неуредна ћерка Цаца. 
Улоге тумаче Марина Петковић и Ивана Јоксић. 
Комедија „БРАТ“ – друга реприза 
Комедија “Брат”, Александра Ристановића, а у интерпретацији глумаца НАСТеатра, на великој сцени Дома 
културе у Горњем Милановцу поново је изведена у четвртак 4. марта 2021. године. 
Представа на један шаљиви начин указује на проблеме које данас имају млађе генерације: отуђеност, коцка, 
брак/веза. 
 
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. 
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 
КОСТИМОГТАФ: Сузана Јевремовић 
Израда женских костима: Светлана Јоксић и Гордана Вуловић 
Израда мушких костима: Зоран Јестровић 
Музика: Немања Тајсић 
 
Принцеза Златка учи децу о културној разноликости 
“Невид театар” на турнеји широм Србије. 
Извођењем интерактивне образовне представе за децу и одрасле „Принцеза Златка у краљевству боја”, 
аутора и редитеља Марка Дукића, у великој сали Културног центра Горњи Милановац, у уторак, 9. марта са 
почетком у 19 часова, “Невид театар” наставља турнеју широм Србије у оквиру пројекта „Образовање кроз 
игру” који имплементира у партнерству са Удружењем драмских уметника Србије. Поред представе, истог 
дана биће реализоване и две драмске интерактивне радионице за децу узраста од четири до шест и од девет 
до 14 година старости (Модерна галерија / 12 и 13 сати). 
 

 
Турнеја “Невид театар”обухвата 10 градова Србије. Осим Горњег Милановца „Принцеза Златка у краљевству 
боја” биће представљена и у: Смедереву (Културни центар Смедерево), Панчеву (Центар за културу 
Панчева), Шапцу (Шабачко позориште), Зрењанину (Културни 
центар Зрењанин), Сомбору (Народно позориште Сомбор), Новом Саду (Позориште 
младих), Крушевцу (Крушевачко позориште), Нишу (Позориште лутака Ниш) и Београду (Мало позориште 
„Душко Радовић”). 
Представа говори о принцези Златки, принцези вила и вилењака из Жутог краљевства, која оплемењује свој 
живот упознајући краљевства разних боја, те на тај начин разара предрасуде свога оца, Краља Жутка, и 
приказује деци да је свет обогаћен разноликостима уједно богатији и садржајнији свијет. Краљевства 
представљају градове у Босни и Херцеговини: Сарајево, Тузлу, Бањалуку, Јајце, Требиње и Мостар. 
Костимографкиње су Маја Мирковић и Биљана Тегелтија Бојанић, које су заједно са Ђурђицом Бјелошевић 
обликовале и израдиле реквизиту. У представи играју: Маја Вујановић, Дејан Андрић и Марко Дукић, лекторка 
је Наташа Кецман, док је вајар сарадник Бојан Микулић. 

Драмске интерактивне радионице воде глумци/аниматори са вишегодишњим искуством у раду са децом, Маја 
Вујановић и Дејан Андрић, а деца ће имати прилику да на забаван и узбудљив начин уче о биљном и 
животињском свету и упознају се са основама драмских техника: прича, вођена машта, замишљена путовања 
и импровизација кроз чудесни свет фантазије у којем се изражава осећањима и идејама. 
Пре сваког извођења представе у сврху образовања позоришне публике биће приказан анимирани 
позоришни бонтон за децу и одрасле у продукцији “Невид театра”, аутора и редитеља Марка Дукића, који 
потписује и илустрације, дизајн ликова, анимацију, музику и звучне ефекте. Нараторка је Смиљана 
Маринковић, лекторка Наташа Кецман, флаута Наташа Вукојевић Дукић и дизајн звука Алберт Бојан Савић. 



„За уживање у представама, било да је реч о деци, одраслима, или глумцима на сцени, није 
потребна само љубав према позоришту, већ и кашичица манира те прстохват лепог 
понашања које доликује боравку у свакој институцији културе. Зато анимираним 
позоришним бонтоном за децу и одрасле на забаван начин приближавамо нека правила 
понашања пре, током и након представе како бисте ви и остатак публике несметано уживали 
у позоришном извођењу. Гледање анимираног бонтона препоручује се у великим количинама. 
“До десет пута дневно“, изјавио је аутор Марко Дукић. 
У оквиру турнеје “Невид театар” промовисаће и илустровану књигу 15 бајки и басни за децу, те аудио-књигу и 
верзију аудио-књиге за децу са потешкоћама у развоју која је настала по Еасy то Реад (лако за читање / енг. 
прев.) стандардима. Илустрације су дело Марка Дукића, а бајке и басне деци читају: Свјетлана Андрић, 
Марко Дукић и Дејан Андрић. Музику и режију потписује Марко Дукић, лекторка је Наташа Кецман, дизајн 
звука Алберт Бојан Савић, флаута Наташа Вукојевић Дукић и сарадница на прилагођавању текстова по Еасy 
то Реад стандардима Лејла Кафеџић. 
 

 
Електронску верзију илустроване књиге, аудио-књигу и верзију аудио-књиге за децу са 
потешкоћама у развоју можете преузети на веб страници пројекта: њњњ.образовањекрозигру.цом 
Анимирани позоришни бонтон за децу и одрасле можете погледати на Јутјуб каналу 
њњњ.yоутубе.цом/њатцх?в=ЈТ6ДАИХаНвУ&т и Фејсбук страници “Невид театра”. 
Пројекат „Образовање кроз игру” имплементира “Невид театар” у партнерству са Удружењем 
драмских уметника Србије у Босни и Херцеговини, Србији и Црној Гори од 1. јула 2020. године до 30. марта 
2021. године у оквиру Заједничког регионалног програма „Дијалог за будућност: унапређење дијалога и 
друштвене кохезије у, и између, Босне и Херцеговине, Црне Горе и Републике Србије”, који спроводе УНДП, 
УНИЦЕФ и УНЕСКО, а финансира га Фонд УН-а за изградњу мира (УНПБФ). 
Пројекат суфинансирају Град Бањалука и Министарство просвјете и културе Републике Српске. 

Игра побеђује и пандемију 
Најављен 18. Београдски фестивал игре (Београд, Нови Сад и Горњи Милановац) 



Београдски фестивал игре (БФИ) чије ће се осамнаесто издање одвијати у Београду, Новом Саду и Г. 
Милановцу, представљен је и најављен на конференцији за медије уприличеној у здању Скупштине Србије. 
Домаћин конференције и председавајући народног парламента, Ивица Дачић, ову манифестацију назвао 
једним од најзначајнијих културних брендова Србије, истичући да „уметност може да победи“ чак и у 
условима пандемије. 
– У региону, а и шире, нема пуно манифестација које на сличан начин промовишу уметничку игру и на једном 
месту окупљају највећа светска имена из те области – рекла је министарка културе Маја Гојковић, 
нагласивши да и ће и овогодишњи Фестивал омогућити публици у Србији да ужива у представама познатих 
светских компанија, попут престижног Њујорк сити балета чија се представа нашла на програму овогодишњег 
издања Београдског фестивала игре. 
Звезде, прваке и солисте чувене трупе публика је жељно ишчекивала још прошле године, а сада ћемо их 
најзад и гледати у новосадском Српском народном позоришту и у београдском Југословенском драмском 
позоришту – што ће бити први њихови наступи после принудног спуштања завеса на матичној им њујоршкој 
сцени. 
Уз представнике града Београда, конференцији су присуствовали и амбасадори земаља чији уметници 
учествују на фестивалу (Француска, Швајцарска, Белгија, Италија, Израел и Шпанија). Сви они исказали су 
захвалност директорки и идејном творцу Београдског фестивала игре, Аји Јунг, за енергију и упорност. 
Први део 18. фестивала одржаће се од 23. марта до 15. априла, док ће друге представе и пратећи програми 
бити уприличени током јесени, због чега се трајање Београдског фестивала игре ове године протегнути све 
до почетка октобра. 
У Горњем Милановцу, већ 7. априла, захваљујући Београдском фестивалу игре и Министарству културе и 
информисања Републике Србије, публика ће моћи да погледа “Малпасо” из Хаване. Реч је о једној од 
најтраженијих кубанских трупа савремене игре, истакао је Драган Арсић, директор Културног центра и додао 
да уз подршку њујоршког Џојс театра, компанија често гостује и на свом репертоару има оригинална дела 
бројних познатих кореографа. 
Изложба: Иване Маринковић Рацић у Модерној галерији 
Културни центар Горњи Милановац представиће у петак, 12. марта 2021. године у Модерној галерији изложбу 
радова Иване Маринковић Рацић, уметнице из Горњег Милановца.. 
Отварање изложбе је у 13 сати. 
Биографија: 
Ивана Маринковић Рацић је рођена 1978. године. Завршила је Вишу политехничку школу у Београду 2001. 
године на смеру индустријски дизајн. Излагала је на више колективних изложби и члан је Удружења ликовних 
уметника Горњег Милановца. Живи и ради у Горњем Милановцу. 
Самостално је излагала у Галерији Дома војске у Горњем Милановцу 2005. године, “Под тремом” 2005. године 
и у Крушевцу. Радове је представила и на више колективних изложби горњомилановачког удружења 
уметника. Учествовала је у раду неколико локалних ликовних колонија као и на Ликовној колонији “Мина  
 



Вукомановић Караџић” на Савинцу. Учествовала је и на неколико хуманих и хуманитарних акција и аукција. 

 
Нове реално романтичарске импресије 
Ивана Маринковић Рацић има необичан стваралачки континуитет. Ретко ко се тако и толико труди и упорно 
ствара у овим чудним временима тражећи стално нови мотив, нови израз, колорит и све оно што сваку нову 
слику или цртеж чини целином, довршеним уметничким делом. У свему томе Ивана се налази и сналази на 
свој лични, оригиналан начин, покушавајући да у свакој креативној замисли докучи коначну идеју коју кроз 
„историју слике“ и њен развојни пут стално мења. Употребљавајући у свакој креацији своју дубоку осећајност 
и тежећи да је осмисли онако како јој се чини најбоље она улази у стално истраживање и дограђивање 
стваралачких елемената сваке слике желећи да им на тај начин да наизглед коначно промишљен смисао. Зна 
и да је то немогуће, да свака слика чак и ако изгледа довршено може и даље, и још даље, да се надграђује 
да се у њој тражи онај крајњи смисао како би изгледала као идејно, колористички и композиционо потпуна 
или банално речено готова сликана целина. 
Откад ствара Ивана прожима кроз слике елементе реалног, романтичног и највише импресивног – 
импресионистичког. Тек понекад дотиче се апстракције желећи да у надградњи слике испољи и елементе 
њеног /не/дефинисаног бојеног простора, чак и фигуративно фантастичног. А свему томе претходи 
подсликавање као темељни основ сваке њене слике, као колористичка подлога и почетна естетичка визија. У 
своје композиције уноси и снове, необична фантастична сновиђења, дечју игру, имагинарне пределе, час 
реалне, час непредвидиве, далеке. То осмишљено поигравање темом одводи је у детињство, у непрегледне 
мотиве маште, у сећања на непролазност и искреност дечје душе, дечје игре, пуне стварне осећајности, 
безбрижности, бескраја… 
Веома израђен апстрактни цртеж води Ивану у непознате мотивске и изражајне елементе. Мешавина линија 
боје и сасвим слободног потеза ствара естетичне композиције којима показује неслућене цртачке 
способности. То се и потврђује кроз понеки чист, реалан цртеж, зналачки израђен и доречен са необично 
звучним линијама, сенком, флеком, чврстом композиционом целином. Било да је у питању сасвим мали, 
средњи или већи формат сваки њен цртеж препун је звука и стваралачке приче, сваки је дефинисан чак и кад 
је апстракција која наизглед и на први поглед, ништа не значи а много каже. 
Стална тежња ка иновацији у стварању води Ивану у сталну различитост. Жеља да ни у чему потпуно не личи 
на друге па чак и саму себе доводи до свих тих различитости и противуречности у сликама и цртежима, 
инсталацијама…. Томе доприносе и слике на дрвету, дасци, старим – етно предметима као својствен искорак 
ван редовних сликарских образаца и шема. Отуда на овој изложби и реалног и романтичног и фантастичног а 
највише импресија. Понека апстракција и фантазија само потврђује њену сталну жељу да не слика исто, да 
се не понавља, и да увек изграђује и надграђује своје стваралаштво кроз вечно сакривен, недоречен и 
недостижан уметнички израз… Као што то у уметности заувек јесте. (Р. Гачић) 
Дигитална Зоом радионица “Чоколадна наука” 
Културни центар Горњи Милановац у сарадњи са Сциенце Маркет Уппсала и Фестивалом науке, за 
полазнике својих ликовних атељеа организује ове седмице, (31. март и 1. април 2021. године) дигиталну 
ЗООМ радионицу “Чоколадна наука”. 
У овој радионици малишани ће научити да сами направите најукуснији и најомиљенији слаткиш на свету. 
Експериментисаће у “кухињи”, а истовремено учити о хемији, технологији, антропологији, биогеографији и 
традицији. Радионица је идеалан спој природних и друштвених наука упакованих у укусни продукт. 
Радионицу води др Зорана Курбалија Новичић, оснивач и директор Сциенце Маркет Уппсала. 
 



Сциенце Маркет Уппсала је тим састављен од научника, наставника и креативних људи који деле страст 
научне комуникације. Тим верује да је кључни фактор развоја друштва образовање, и то образовање које 
иде руку под руку са научним напретком. Они ‘сударају’ знања из науке са педагошким алатима и развијају 
пријемчиве методолгије којима прилазе деци. Радионице су забавне и остављају траг у меморији полазника. 
Фестивал науке је највећи регионални фестивал који траје пуних 14 година и окупља на десетине хиљада 
радозналаца који су спремни да науку виде на један потпуно другачији, интерактиван начин. Подржава све 
иновативне приступе и пројекте образовања и научне комуникације. 
 
Ков истине испод Лисине 
Културни центар Горњи Милановац прошле седмице објавио је збирку песама “Ков истине испод Лисине”, 
аутора Ненада Стојића. 

Ненад Стојић је рођен 1972. године у Котору. Основну школу завршио је у селу Бољковци: Образоваје је 
затим стицао у Горњем Милановцу, а затим је отишао на војна школовања. 
Посматра људе и околину, пише за своју душу, слика и ради дуборез. Поезију ствара већ петнаест година. До 
сада је одржао три књижевне вечери: „Метафоре испод Лисине“, „Ков истине испод Лисине“ и „Алегорије 
живота“. 
Члан је Књижевног друштва „Запис“, Удружења радника уметника Србије и Црне Горе и Удружења српско-
руског пријатељства. 
Ово му је прва збирка песама. 
“Своју скривену песничку душу Ненад Стојић је случајно „отворио“ песникињи Милени Проковић пре десетак 
година. Она га, на пречац, упути у тајне поезије и наговори да се њом бави. Одмах је схватио магичну моћ 
метафоричног изражавања као и улогу осталих песничких слика и форми. 
Код њега је сваки стих метафорично исказан. Песме су му „тврди“ одраз стварности његове душе.” (Радош 
Марковић) 
Збирка је штампана на 80 страна. Уредник издања је Бранка Вучићевић Вучковић, коректуру и лектуру 
потписује Радош Марковић, а рецензију књиге написала је Милеса Илић. Мотив на корицама је Црква „Светог 
Николе“ у Бољковцима. 
 
ТАЈНОВИТОСТ РЕЧИ 
Поезија је есенција књижевног писма и само најхрабрији прихватају са њом да се баве. Тако се наш песник 
Ненад Стојић прихватио тешког градитељства у ово време када лирика поприма сву горчину и неизвесност 
садашњости. Доста успешно јер се писању предаје у позном делу живљења али, можда, и у право време да 
осети пулс догађаја или пренесе причу свог живота без улепшавања, носећи собом неку тајновитост и 
горчину због наметног живљења или неприхватљивог живота који налази без унапред планираног. 
Несвесно опонаша метрику прошлог времена а метафора царује његовим стиховима. Ову поезију треба 
пажљиво ишчитавати јер тражи посебног читаоца. Зато су му кратке форме песама читљивије (Спас 
молитве, Поцрнели цвет, Нека нова Србија) и ја бих рекла успешније од дугих хтења (дужих песама као што 
је песма Заборављени ум код њега препознатљива) која се пребрзо претварају у горчину и неизвесност). 
Ретко риму уграђује у песме. Песнику тек понегде бљесне унутрашњи ритам код љубавних стихова: Две 
јабуке, Прошће живота. Своје родољубље не крије.“Лежемо у гробове раскола“ каже он. Или једна врло 
успешна порука у песми Прело магле: 
Зашто мајко бдијеш 
на вратима сунчевих прела 
када ће нечовечанство спржити сунце? 
Знај, Србија неће бити кућа без пепела. 



У овом избору стихова, посебно место имају Стојићеве посвећенице Добрици Ерићу у песми Жал за 
песником („Спаде шајкача са крајпуташа!“) који је очевидно један од његових узора и пријатељима, Милени 
Проковић у песми Усне поје испод земље („Ружа спокоја у сутону расцветала гине“), Милораду Даничићу 
Глиру у песми Слава довека („Страницу части листају свеци“) и Милутину Јовановићу у песми Невесела 
судбина („Пресуши зној на телу и извор испод камена“). 
Песник Ненад Стојић већ овом својом првом књигом Ков истине испод Лисине исказује рођењем наслеђен 
песнички дар који треба водити и усмерити правим путем. Са великим језичким богаством имамо још једног 
доброг песника Шумадије. (Милеса Илић) 
 
Расписан конкурс за Седми фестивал кратког филма 
Културни центар Горњи Милановац расписао је конкурс за Седми фестивал кратког филма “Кратка форма”. 
Манифестација је међународног карактера и у Горњем Милановцу биће организована од 29. септембра до 
03. октобра 2021. године. 

Промоција кратког филма, као и филмског стваралаштва деце и омладине, основни је циљ „Кратке форме“. 
Фестивал је намењен свим љубитељима филма, а идеја му је да представи главне правце и стилове кратког 
филма, негује и промовише уметничке вредности, да иницира контакте филмских радника, аутора и публике 
и представи најновија остварења из продукције кратких филмова. 
Фестивал има три такмичарске категорије, и то: МИНИ ФИЛМ (филм до 15 минута),  КРАТКИ ФИЛМ (филм од 
15 до 50 минута) и ФИЛМСКО СТВАРАЛАШТВО ДЕЦЕ И ОМЛАДИНЕ (филм до 15 минута, узраст до 19 
година) 
Аутори, продуценти, дистрибутери или филмске школе (правно или физичко лице) фестивалске пријаве и 
потребну документацију треба да доставе организатору „Кратке форме“ најкасније до 01. априла 2021. 
године. 
На Фестивалу ће бити приказани само филмови који су своју премијеру имали после 1. јануара 2020. године, 
односно филмови који одговарају формалном оквиру одржавања Фестивала. 
За пријављивање филмова не плаћа се кортизација, а трошкове слања материјала и копија филмова сноси 
пошиљалац. 
Фестивал има два жирија. За категорије: мини и кратки филм и други за категорије филмско стваралаштво 
деце и омладине. Оба жирија су међународна. 
НАГРАДЕ ФЕСТИВАЛА 
Жири за категорије 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 и кратког филма, 
– Награду за најбољи филм у категорији: мини филма, кратког филма. Награду за најбољи анимирани филм, 
европски и 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) и омладинског филмског 
стваралаштва (узраст од 15 до 19 година). Жири може доделити похвале и специјална признања у овој 
категорији. 
За престижну међународну награду Омладинске филмске мреже за најбољи филм (Yоутх Цинема Нетњорк 
Ањард) Организатор кандидује следеће награђене филмове: Гран при фестивалског стваралаштва деце и 
омладине, Најбољи филм дечјег филмског стваралаштва и Најбољи филм омладинског филмског 
стваралашта. О времену и месту приказивања Организатор ће благовремено обавестити лице које је 
пријавило филм. 
Одлуке о наградама у такмичарским категоријама доносе жирији на јавном жирирању. 



Јавно жирирање подразумева право публике да изнесе своје мишљење, да полемише са члановима Жирија 
или да својим анализама утиче на одлуке Жирија, али коначне Одлуке о наградама доноси Жири. 
Одлуке Жирија доносе се већином гласова Жирија. 
Фестивалска правила, Такмичарске пропозиције и Фестивалску пријаву можете преузети са сајта 
Фестивала.http://shortform.org.rs/ e-pošta je: festival@shortform.org.rs 
Организатор фесивала “Кратка форма” је Културни центар, а покровитељи манифестације: Министарство 
културе и информисања Републике Србије, Филмски центар Србије и општина Горњи Милановац. 
 

Извештај за 2. квартал (1. април – 30. јун 2021. године) 
 

Културни центар Горњи Милановац од 1. априла до 30. јуна 2021. године организовао је самостално или у 
сарадњи са другим институцијама културе 84 програма, односно 121 рачунајући и репризне пројекције 
филмова. Реализовано је: 13 представa, 9 изложби, 6 концерта, 4 манифестација и 4 књижевне вечери. 
Приказана су 32 филма (70 пројекција), док је осталих програма реализовано 16. Програме је видело 7.911 
посетилаца уз поштовање свих епидемиолошких мера против ковида 19 које су у Другом кварталу 2021. 
године биле на снази, а које су прописале надлежне службе. 

Табеларни приказ програма и посетилаца у периоду април - јун 2021. године 
ПРОГРАМИ 

2. квартал 2021. 
Април Посета Мај Посета Јун Посета УКУПНО ПОСЕТА 

Представе 4 480 5 670 4 670 13 1820 

Изложбе 4 1050 1 300 4 1300 9 2650 

Концерти 3 220 2 90 1 30 6 340 

Филмске вечери (пројекције) 8 (14) 308 13 (22) 364 11 (34) 1020 32 (70) 1692 

Манифестације 1 140 / / 3 384 4 524 

Књижевне вечери и триб. 2 60 1 50 1 30 4 140 

Разно 13 215 / / 3 530 16 745 

УКУПНО 35 (41) 2473 22 (31) 1474 27 (50) 3964 84 (122) 7911 

ОСТАЛО - УСЛУГЕ Наступи Посета Наступи Посета Наступи Посета Укупно Посета 

Разно услуге 6 7727 4 7526 9 6295 19 21548 
 

Графички приказ реализованих програма 
 
 
 

 
 
 

Програми су реализовани у Горњем Милановцу (Модерна галерија, хол испред Велике сале КЦГМ, Велика 
сала „Културног центра (Дом културе), Свечана сала општине Горњи Милановац, Црква „Св. Тројице“)) 
Београду, Руднику, и Теочину. 
Графички приказ броја посетилаца 

 
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 19 програма које су организовали: образовне институције, установе у области културе, 
здравствене установе (Дом здравља Горњи Милановац и Завод за трансфузију крви Крагујевац), удружења 
грађана, невладине организације и предузећа. Ове програме видело је __________ 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 ГМ 
плус, ТВ „Лав“ - Чачак, ТВ „Мелос“ - Краљево). Програмске активности редовно су објављиване и на сајту 
Културног центра. Информације о раду Културног центра објављивали су и портали: „ГМ Прес“, „Глас западне 
Србије“, ГМ ИНФО, Регионалне вести, Преслидер, Мораваинфо.... 

Табеларни приказ заступљености у медијима април – јун 2021 

       Заступљеност у медијима Април Мај Јун УКУПНО 

Локални недељници  („Таковске новине“) 19 14 14 47 

Локалне радио и ТВ станице  (ТВ Телемарк) 19 14 14 47 

Регионалне РТВ станице  (Галакција, Канал 9, РТК, АРТ, НТВ) 19 14 14 47 

Национални листови  (Вечерње, Политика, Блиц, Правда....) 1 / / 1 

Националне РТВ станице  (РТС, ПИНК, ПРВА, Б92, (РАДИО)) 1 / / 1 

Агенције БЕТА, ТАНЈУГ 1 / / 1 

http://shortform.org.rs/
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Стручни часописи   (Арт магазин, филмски...) / / / / 

Преслидер Мораваинфо, Регионалне вести 19 12 15 46 

Веб страница КЦ 19 12 18 49 

Фејсбук 24 24 24 72 

 
Април 2021. године 
Културни центар Горњи Милановац реализовао је током априла  35 програма, односно 41 рачунајући и 
репризне програме и пројекције филмова. Ове програме испратио је 2.475 посетилаца. 
Реализованo je: четири представе (комедија „БРАТ“ (Продукција НАСТеатар) - 130, представа за децу “Робин 
Худ” (Полазници Драмске радионице КЦГМ) -140, „Лепотица Линејна“(режија Милош Јагодић, улоге: Љиљана 
Стјепановић, Ђорђе Марковић, Никола Ракић и Јелена Стајковац) – 130, и представа за децу “Голи краљ” 
(Крагујевачко позориште) - 80), четири изложби („Трансфер“ Монике Милер – 350, изложба старих радио и 
тв-апарата рудничко – таковског краја – 200, Пролећни салон 2021 – 400 и „Председници општине – део 
историје Горњег Милановца“ - 100), три концерта (концерт: „Великани класичне музике за виолину и клавир – 
30, „Игра побеђује пандемију (#enjoynormal, #enjoylive, #enjoylove, #enjoydance )“ - БЕОГРАДСКИ ФЕСТИВАЛ 
ИГРЕ МАЛПАСО – Компанија игре | Хавана – 140 и Концерт студената Катедре за дувачке инструменте ФМУ 
Београд - 50), једна манифестација (Дан општине Горњи Милановац – свечана седница – 140) две ONLINE 
књижевне вечери (Општинско такмичење рецитатора „Песниче народа мог“ - 30 и Такмичење рецитатора 
Моравичког округа  – 30). 
Приказано је осам филмова –  пројекција 14 : “Годзила против Конга“ (2;88), „Безрепи Пеле“ (1;6), „Стела“ 
(1;2), „Изгубљени на хоризонту“ (2;24), „Мортал комбат“ (3;108), „Раја и последњи змај“ (2;35), „Много ми је 
стало“ (1;9) и „Superdeep“ (2;36). Укупан број посетилаца биоскопских пројекција је 308. 
Од осталих програма (13) реализовано је: Састанак мреже кинооператера – радна седница – 40 
Дигитална Зоом радионица “Чоколадна наука”- 20, припрема програма „Србија у ритму Европе“(5) – 100,  
Ликовна радионица „Ин Гогх“ је учествовала на конкурсу „Сачувајмо живот планети“ који је организовао 
Новосадски дечји културни центар у сарадњи са часописом за децу „Невен“ - 5 и Годишње чишћење објеката 
(5 дана) - 50 
Програми су реализовани у Горњем Милановцу (Модерна галерија, хол испред Велике сале КЦГМ, Велика 
сала „Културног центра (Дом културе), Свечана сала општине Горњи Милановац) и Руднику. 
Пружањем стручне и техничке помоћи, Културни центар је учествовао и у реализацији десет програма које су 
организовали: Општина Горњи Милановац (Свечана седница поводом Дана општине - 140, откривање 
споменика Милојку Вељовићу – 100, наступ Дејана Цукића – 140), Завод за трансфузију крви (Акција 
добровољног давања крви (два пута) – 80),  Здравствени тимови задужени за вакцинацију против ковида – 19 
(1 – 30 април 6.358 грађана је вакцинисано и 1.049 ревакцинисано). Укупно вакцинисано/ ревакцинисано у 
априлу 7.407 грађана. Ове програме је погледало  посетилаца.     

 
Табеларни приказ реализованих програма и броја посетилаца 

ПРОГРАМИ 
април 2021. године 

Наступи/поставке Посета 

Представе / извођење 4 480 

Изложбе 4 1050 

Концерти 3 220 

Филмови (филмске вечери) / пројекције 8 (14) 308 

Манифестације 1 140 

Књижевне вечери и трибине 2 60 

Разно 13 215 

УКУПНО 35 (41) 2475 

ОСТАЛО - УСЛУГЕ Наступи/поставке Посета 

Разно услуге 6 7727 

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

 
 
 



Табеларни приказ заступљености у медијима 

       Заступљеност у медијима април 2021. година 

Локални недељници  („Таковске новине“, Чачански глас) 19 

Локалне радио и ТВ станице  (ТВ Телемарк) 19 

Регионалне РТВ станице  (Галакција, Канал 9, РТК, АРТ, НТВ) 19 

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...) / 

Портали (ГМ инфо, Објективно 1, Показивач, Мораваинфо, Преслидер...) 19 

Веб страница КЦ 19 

Фејсбук 24 

Дигитална Зоом радионица “Чоколадна наука” 
Културни центар Горњи Милановац у сарадњи са Сциенце Маркет Уппсала и Фестивалом науке, за полазнике 
својих ликовних атељеа организовао је у априлу (31. март и 1. април 2021. године) дигиталну ЗООМ 
радионицу “Чоколадна наука”. 
У овој радионици малишани су учили да сами направе најукуснији и најомиљенији слаткиш на свету. 
Експериментишући у “кухињи”, истовремено су учили о хемији, технологији, антропологији, биогеографији и 
традицији. Радионица је била идеалан спој природних и друштвених наука упакованих у укусни продукт. 
Радионицу је водила др Зорана Курбалија Новичић, оснивач и директор Science Market Uppsala. 
Science Market Uppsala је тим састављен од научника, наставника и креативних људи који деле страст 
научне комуникације. Тим верује да је кључни фактор развоја друштва образовање, и то образовање које иде 
руку под руку са научним напретком. Они ‘сударају’ знања из науке са педагошким алатима и развијају 
пријемчиве методолгије којима прилазе деци. 
Фестивал науке је највећи регионални фестивал који траје пуних 14 година и окупља на десетине хиљада 
радозналаца који су спремни да науку виде на један потпуно другачији, интерактиван начин. Подржава све 
иновативне приступе и пројекте образовања и научне комуникације. 
  

Смотра рецитатора прилагођена је новим околностима – одржана је у ONLINE формату. 
То значи да такмичари нису наступали ,,уживо“, већ су организаторима били достављани снимци њиховог 
наступа. Жири је заседао ,,уживо“, а снимци су емитовани у континуитету за сваку категорију посебно на 
YOUTUBE каналу. 
Како бисмо омогућили једнаке услове такмичења, свим такмичарима и њиховим менторима (педагозима) 
доставили смо детаљне инструкције организације свих нивоа овог такмичења. 
У суботу, 3. април 2021. године је организовано Општинско такмичење рецитатора “Песниче народа мог”. 
У две старосне категорије ONLINE, представили су се победници школских надметања рецитатора. У 
категорији млађих основаца пласман на Окружну смотру изборили су: Вишња Цветковић, (ОШ “Десанка 
Максимовић“), Ружица Петровић (ОШ “Момчило Настасијевић“) и Теодора Видојевић (ОШ “Момчило 
Настасијевић“). 
Похвале су добили: Ана Зарић (ОШ “Свети Сава”) и Маша Маринковић (ОШ “Десанка Максимовић“). 
Одлуком жирија: Александре Бојовић, мастер проф. српског језика и књижевности (председник), Драгане 
Перишић, дипломираног филолога опште књижевности и теорије књижевности и Предрага Лошића, глумца 
Милановачког позоришта и представника Културног центра, општину Горњи Милановац на Окружној смотри 
рецитатора представљаће и старији основци Исидора Лазић и Лара Милена Мартин, обе из ОШ “Краљ 
Александар И“, Г. Милановац. 
Похвале за наступ су припале: Наталији Дамљановић (ОШ “Свети Сава”) и Јани Радовановић (ОШ “Десанка 
Максимовић“). 
У категорији средњошколаца није било пријављених такмичара. 
Поводом Дана општине Горњи Милановац и годишњице од подизања Другог српског устанка у Такову 
1815. године Окружно такмичење рецитатора Моравичког округа организовано је у Горњем 
Милановцу, 24. априла 2021. године.   
Такмичење које је емитовано на YОУТУБЕ каналу у три старосне категорије, окупило је најбоље рецитаторе: 
Горњег Милановца, Ивањице и Лучана. 
У категорији млађих основаца најбоља је била Бранка Савић из Лучана. Друго место освојила је Теодора 
Видојевић из Горњег Милановца, док је треће место припало Емилији Костић из Прилика код Ивањице. 
У категорији рецитатора од 5. до 8. разреда прво место освојила је Мина Маричић из Ивањице. Друга је била 
Ива Петровић из Ивањице, а трећа Лара Милена Мартин из Горњег Милановца. 



Одлуком жирија у саставу: Верица Костић, докторанд професор српског језика и књижевности (Ивањица), 
Бошко Ломовић, писац и професор српског језика и књижевности (Лучани) и Александра Бојовић, мастер 
професор српског језика и књижевности (Горњи Милановац), Моравички округ на финалној смотри 
рецитатора у Ваљеву представљаће и Милош Боровић из Ивањице, као најбољи рецитатор у категорији 
средњошколаца. Катарина Котуровић и Ангелина Јоловић из Ивањице заузели су друго, односно треће место. 
Жири је доделио и неколико похвала. 
Похвале су добили : Теодора Даниловић (Ивањица) и Вишња Цветковић (Горњи Милановац) (млађи узраст), 
Исидора Лазић, (Горњи Милановац) и Невена Стевановић, (Горачићи, Лучани) (средњи узраст), и Милица 
Стефановић, (Ивањица) (старији узраст). 
Републичка смотра рецитатора “Песниче народа мог“ биће одржана 14. и 15. маја 2021. године у Ваљеву. 

Концерт: Великани класичне музике за виолину и клавир 
Уметничка радионица за израду и оправку гудачких инструмената и музички центар за едукацију “Тарисио” 
проф. Миодрага В. Богића у петак, 2. априла 2021. године у Модерној галерији приредио је  концерт под 
називом “Великани класичне музике за виолину и клавир”. 
На репертоару врсних уметника Миодрага В. Богића – виолина и Бисерке Маровић – клавир била су 
одабрана дела: Леклера, Бетовена, Виениавског, Брамса и Рахмањинова. 

 

„Трансфер“ Монике Милер у Модерној галерији Културног центра 
Доктор Моника Милер, професор Универзитета за образовање у Лудвигсбургу, и гостујући професор 
Универзитета уметности у Београду  током априла представила је у Модерној галерији Културног центра 
Горњи Милановац изложбу назива „Трансфер“. 
У питању је књижни пројекат у две књиге Стиллман & Бирн. Објашњавајући технику коју је користила ауторка 
указује да јој фото-трансфер омогућава преношење слика и њиховог значења у нове облике. Кроз процес 
штампања и контакта превазилази медијске, просторне и временске димензије. Трансфер такође представља 
и њено стално прелажење из једне културе у другу, из једног језика у други, између Војводине и Немачке. 
Боја се преноси са извора информације на нови носач слике, за разлику од технике колажирања, у којој се 
слика и позадина изрезују и поново лепе. Будући да се на нову површину преносе само боје, оне се могу у 
слојевима наносити једна на другу, а да се волумен уопште не повећа- наводи Моника Милер. Овај процес 
нуди простор за разиграно, експериментално испитивање техника преноса слике. 
Две књиге „Жена мужа мази” и „Дие ецхте Лиеб ист њие дер Њеин…” („Права љубав је као вино…”), настале 
су техником преношења слике путем акрилне боје. Ручно извезене такозване „куварице“ представљају 
централни мотив дела: текстилне ручне радове проналазила је на пијацама у Србији и Немачкој, или су јој 
пријатељи и рођаци циљано тражили и доносили на поклон. 
Фрагменте текстилног ручног рада пренела је у дигиталном облику у две књиге: српску и немачку. У другом 
кораку је везла на странице књиге речи: линија, конац, игла и трансфер. И овај конац за вез има своју 
сопствену историју трансфера: у седамдесетим и осамдесетим годинама прошлог века, Вилерови конци су 



увожени из Немачке у Србију, да би их тада њена мајка користила за израду гоблена, а она је сада донела 
назад у Немачку њене непотрошене конце и њима везла свој књижни пројекат. 
Моника Милер (Розенхајм, Немачка, 1970) основну школу завршила је у Зрењанину, а средњу школу за дизајн 
„Богдан Шупут“ у Новом Саду. Мастер студије из уметничког образовања стекла је на Универзитету у 
Аугсбургу где је и докторирала. Професор је уметничког образовања на Универзитету за образовање у 
Лудвигсбургу, а од 2018. гостујући професор на Универзитету уметности у Београду. 
 

Игра побеђује пандемију (#enjoynormal, #enjoylive, #enjoylove, #enjoydance ) 
БЕОГРАДСКИ ФЕСТИВАЛ ИГРЕ 
МАЛПАСО – Компанија игре | Хавана 
Захваљујући Београдском фестивалу игре и Министарству културе и информисања Републике Србије, 
поклоници савремене игре, после Београда и Новог Сада моћи и у Горњем Милановцу могли су да погледају 
живи наступ и магију театра трупе “Малпасо” из Хаване. Реч је о једној од најтраженијих кубанских трупа 
савремене игре. 
Концерт је организован у среду, 7. априла 2021. године у великој сали Културног центра. 
– „У Горњем Милановцу МАЛПАСО је представио игре: НЕУКРОТИВИ ВАЛЦЕР (Кореографија: Асзуре Бартон 
/ Музика: Алеџандре Баланесцу, Мицхаел Нyман, Нилс Фрахм), 24 САТА И ПАС (Кореографија: Оснел 
Делгадо, ин цоллаборатион њитх тхе данцерс / Музика: Артуро О’Фаррилл, рецордед бy тхе Афро Латин Јазз 
Енсембле) и ТАБУЛА РАСА (Кореографија, дизајн светла: Охад Нахарин / Музика: Арво Парт).Био је то прави 
празник за очи, јер у ширем окружењу, нема много оваквих балетских наступа који промовишу уметничку игру. 
Нарочито данас када је епидемијолошка ситуација изазвана корона вирусом још увек сложена“ – рекао је 
Драган Арсић, директор Културног центра. 
Због епидемијске ситуације, број улазница (бесплатних) је био ограничен. 
 

Комедија „БРАТ“ поново на сцени 
Комедија “Брат” Александра Ристановића, а у интерпретацији глумаца НАСТеатра: Татјане Димитријевић, 
Ивана Перковића и Александра Ристановића, поново је током априла била на репертоару  Културног центра. 
Представа на један шаљиви начин указује на проблеме које данас имају млађе генерациј 
О представи: 
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. 
Улаз је бесплатан, а број места је ограничен због епидемиолошке ситуације. 
 

Представа за децу “Робин Худ” 
Полазници Драмске радионице Културног центра у уторак, у великој сали имали су јавни час у оквиру кога су 
извели представу „Робин Худ“, Бранка Милићевића. 
Представу је на сцену поставила Слађана Попов, која потписује адаптацију текста, музику и режију, док је 
костиме, маске и сценографију осмислила Валентина Нађ. 
Програм је организован у складу са епидемиолошким мерама које је одредила Влада Републике Србије. 

 
 
Изложба старих радио и тв-апарата рудничко – таковског краја 
У Галерији Дома културе “Војислав Илић” на Руднику у представљена је изложба старих радио и тв-апарата 
који су некада красили домове у рудничко – таковског краја. 



Поставку из колекције Момчила Пауновића чине апарати стари до 80  година, око којих су се породице некад 
окупљале, а данас само чине део стилског ентеријера. 
Изложба такозваних „лампаша“, вратила нас је у време када је техника тек стигла у наше домове, и када су 
нам те справе заиста изгледале као чаробне кутије. 
Породице су се окупљале око њих да чују најновије вести или новине из света музике, а програм је био и 
разлог многих комшијских дружења. 
“Када су се појавили, радио-апарати су имали дозу мистичности, док нас данас носталгично враћају у прошла 
времена, и буде сећања најчешће на детињство, каже Момчило Пауновић, аутор поставке. 
На изложби су представљени радио и тв уређаји из периода средине 20 века, али и пар транзистора и један 
вокмен. Међу изложеним експонатима је и први телевизор (марке “Филипс”) у чачанском округу који је био у 
власништву компаније “Рудник олова и цинка – Рудник”. Свакако највреднији експонати су радио уређај из 
1947 године марке „Грундинг“ који је био у власништву француске новинске агенције “Франс-прес” и који пуних 
35 година радио без престанка. Ту је и први српски радио-уређај уређај марке “Космај”и енглески “Фергусон”, 
као и два грамофона из шесдесетих година прошлог века који су произведени у Чешкој, односно  Немачкој. 
 

Пролећни салон 2021 
Удружење ликовних и примењених уметника Горњи Милановац у част Дана општине представило је у 
Модерној галерији Културног центра изложбу “Пролећни салон 2021”. Реч је о двогодишњој изложби ликовног 
и примењеног стваралаштва чланова УЛПУ-а. Поставку су употпунити радови уметника по позиву Уметничког 
савета Удружења. Уз радове које потписују чланови Удружења ликовних и примењених уметника Горњег 
Милановца: Мирјана Аврамовић, Бранка Вучићевић Вучковић, Жарко Вучковић, Антоније Димитријевић, 
Бранко Димитријевић, Ана Јелић, Јелена Јовичић, Арсеније Крсмановић, Ана Максимовић, Ивана 
Маринковић Рацић, Симо Марић, Слободанка Марјановић, Мијат Мијатовић, Милан Милетић, Изабела Митић, 
Драган Михаиловић, Јасмина Петровић, Небојша Савовић Нес, Саша Савовић, Ивана Стевовић, Весна 
Цветић и Невена Чаворовић, одабране радове представили су и гости: Драган Деспотовић, Весна Опавски, 
Бојан Оташевић, Војислав Војо Пештерац и Јелена Шалинић Терзић. 

 
 
 
 
Позоришна представа: „Лепотица Линејна“ 
Драмски комад Мартина Макдоне: „Лепотица Линејна“ који је на сцену поставило редитељ Милош Јагодић 
половином априла изведен је на великој сцени Културног центра Горњи Милановац. 
О представи 
„Лепотица Линејна“ је изузетан драмски комад који кореспондира са актуелним временом, бавећи се 
друштвено одговорним темама као што су – елементи насилја у породици, право на избор и слободу 
сопственог идентитета. 
Креативни тим, који је стао иза овог уметничког подухвата, потврђује уметнички интегритет. Уз прослављену 
Љилјану Стјепановић, у улози Мег Фолан, у представи играју: Ђорђе Марковић и Никола Ракић, у улогама 
Пата и Реја Дулија и Јелена Стајковац у улози Морин Фолан. Режију комада потписује Милош Јагодић. Музику 
и сонг за представу потписује Милан Ђурђевић и „Неверне бебе“. Костим и сценографију креирала Селена 
Орб. Драматург представе је Бранислав Недић. 
 
 
 
 



Концерт студената Катедре за дувачке инструменте ФМУ Београд 
Културни центар Горњи Милановац у сарадњи са Факултетом музичке уметности Београд током априла 
организовао је концерт студената Катедре за дувачке инструменте: Катарине Миљковић, Давида 
Сурдановића, Милуна Митића, Ање Мартиновић, Душана Мирановића, Матије Ранковића и Николе Радића. 
Реч је о студентима које подучавају редовни професори Факултета музичке уметности у Београду: Миомир 
Симоновић, Младен Ђорђевић, Александар Бенчић, Драган Лазић и Милан Радић. 
На репертоару су била дела  великана класичне музике. 
Клавирска пратња били су Рада Пећанац и Мелинта Бенчић. 

 
 
Представа за децу “Голи краљ” 
Представа за децу “Голи краљ” у извођењу позоришта из Крагујевца изведена је на великој сцени Културног 

центра Горњи Милановац. 
Реч је о адаптацији бајки Ханса Кристијана Андерсена: ,,Принцеза на зрну грашка’’, ’’Свињар’’ и ’’Царево ново 
одело’’, које је на сцену поставила Бисерка Колевска. Представа је намењена деци узраста од четири године, 
а улоге тумаче: Милош Миловановић, Катарина Јеличић, Петар Лукић, Љубица Радомировић,Владимир 
Ђоковић и Миломир Ракић. 
У представи је пуно изражајних, чак гротесних ликова, дивне музике, игре душа и срца наших дивних глумаца, 
огрнутих Андерсеновом визијом Човека. 
Уз режију Бисерка Колевска потписује и адаптацију. Сценографију и костиме урадила је Алина Лињкова 
Вељковић. Музику Лазар Новков, а кореографију Јована Тодоровић. Графичко обликовање потписује Дејан 
Петровић. 
 
 



Изложба: „Председници општине – део историје Горњег Милановца“ 
Културни центар у част Дана општине представио је поставку портрета председника општине Горњи 
Милановац. 
Поставку чине портрети челника локане самоуправе и окружног начелства од 1853. до 2021. године. 
Поставка ће трајно бити изложена у свечаној сали Скупштине општине Горњи Милановац. 

 
Сачувајмо живот планети 
Ликовна радионица „Ин Гогх“ је учествовала на конкурсу „Сачувајмо живот планети“ који је организовао 
Новосадски дечји културни центар у сарадњи са часописом за децу „Невен“. Од 721 пристиглог рада на 
Онлине изложби нашло се око 150 радова малишана. Међу изложеним радовима су и дела полазника 
ликовне радионице “ИН Гогх”Василија и Огњена Јовановића (5 година), Душана Марковића, Софије Петровић 
и Дуње Миловић(9 година) 

Радионица савременог циркуса и физичког театра 
Радионица савременог циркуса и физичког театра, која ће у оквиру пројекта “Арт караван” бити организована 
у четири града Србије (Горњи Милановац, Косјерић, Краљево и Зајечар) у граду под Рудником биће 
реализована током маја и јуна 2021. године. 
Програм је намењен младима узраста од 11 до 30 година, без обзира на претходно искуство у позоришту, 
уметности или спорту. 
– Кроз ове радионице желимо да савремене уметничке трендове из светске културе учинимо доступнијима и 
подстакнемо њихов развој у Србији. Циљ нам је да, у сарадњи са нашим полазницима, створимо креативан и 
слободан простор у ком ће млади људи имати прилику да размењују идеје и стварају уметничке садржаје који 
се њих тичу и кроз које ће пласирати своја мишљења и ставове, каже Тамара Јеремић, једна од аутора 
пројекта. 
Изражавање кроз театар покрета представља врсту комуникације која је разумљива свима, без обзира на 
језичку, националну или генерацијску припадност. Кроз покрет и циркуске вештине учи се кроз игру, 
преиспитују се проблеми из свакодневног окружења, развијају се психомоторне способности, подстиче се 
једнак развој обе хемисфере у мозгу, вежба се стрпљење и концентрација и јача тимски дух. 
Кроз програм полазници ће унапредити своје физичке способности, комуникацију и самопоуздање, а можда и 
открити склоност ка уметности, па и своју будућу професију. 



Радионице ће се реализовати једном до два пута недељно и завршиће се презентацијом у виду отворене 
пробе и мини перфоманса. 
Крајем маја инструктори и полазници радионице заједно ће одредити динамику одржавања термина. 
Радионица је бесплатна, а број учесника је ограничен. Заинтересовани кандидати могу се пријавити позивом 
на број телефона 062/513 – 819 или на mail:valentina.nadj@kcgm.org.rs 
Почетак рада радионице зависи од попуне броја заинтересованих. 
Пројекат је подржан од стране фондације Јелена Шантић, а у Горњем Милановцу биће реализован у сарадњи 
са Културним центром као партнерском институцијом. 
 
Месечни извештај  (мај 2021. године) 
Културни центар Горњи Милановац реализовао је током априла  22 програма, односно 31 рачунајући и 
репризне програме и пројекције филмова. Ове програме испратио је 1.474 посетилаца. 
Реализованo je: пет представа („Нека буде шта буде (само да је мушко)“, режија Владан Савић – 130, „Мало 
краљевство“ – представа за децу Јелене Ковач Кркић (продукција „Ковач арт“ Београд) – 130,  “Мали брачни 
злочини”,  режија Филип Гринвалд – 130,  „Неваљала Пепа“, режија  Андрија Ковач – 130 и „Сумрак богова“ 
режија Јагош Марковић (продукцији БДП) – 150), једна изложба (Изложба слика и икона Ђорђа Иванова – 
300 (У сарадњи са Удружењем Македонаца Моравичког округа)), два концерта (Концерт камерних ансамбала 
ФМУ Београд – 40, Концерт ученика соло певања Музичке школе „Коста Манојловић“, Земун – 50 ), једно 
књижевно вече (Промоција збирке песама “Ков истине испод Лисине”  - 50). 
Приказано је 13 филмова –  пројекција 22 : „Раја и последнји змај“ (4;98), „Матер“ (1;1), „Најбоље године“ 
(2;5), „Велики повратници“ (2;6), „Дани гнева“ (2;31), „Жив човек“ (3;15), „До краја“ (2;4), „Жена која обећава“ 
(1;14), „Крудс – ново доба“ (1;24) и „Студенац“ (1; 121), као и Циклус филмова „Филмски класици – 55 
година Прашке школе и Центар филма“ („Варљиво лето“ (1;17), „Нешто између“ (1;16) и „Национална 
класа“ (1;12)). Укупан број посетилаца биоскопских пројекција је 364. 
Програми су реализовани у Горњем Милановцу (Модерна галерија, хол испред Велике сале КЦГМ, Велика 
сала „Културног центра (Дом културе), Свечана сала општине Горњи Милановац). 
Пружањем стручне и техничке помоћи, Културни центар је учествовао и у реализацији десет програма које су 
организовали: КД „Запис“ - 30 (Промоција Зборника), Завод за трансфузију крви (Акција ДДК – 2х40), 
здравствени тимови задужени за вакцинацију против ковида – 19 (1 – 31 маја 3.201 грађанин је вакцинисан и 
4.215 ревакцинисано – 7.416 укупно. 
Министарство културе и информисања Републике Србије је објавило резултате расписаних конкурса 
у области културе. 
На конкурсу “Градови у фокусу 2021”, расписаном децембра прошле године у циљу подстицања локалног 
развоја кроз подршку годишњим програмима у области културе, са шест милиона динара Министарство 
културе и информисања помоћиће реализују неколико пројеката чији је носилац општина Горњи Милановац. 
 

Путем конкурса суфинансираће се део пројекта Рудничко – таковски крај „ОКНО КУЛТУРЕ 3”. 
Реч је о реализацији 2. Фазе завршних радова на реконструкцији „А“ фазе Дома културе у Горњем Милановцу 
(3.100.000 динара), набавци покретне сценске расвете (два милиона динара) и организацији иностране 
балетске представе у Горњем Милановцу (900.000 динара). 
Подршка Министарства културе, потврда је да смо на добром путу и да смо у овом делу Србије лидер међу 
установама културе, рекао је Драган Арсић, директор Установе и подсетио да је, Министарство културе путем 
конкурса “Градови у фокусу” претходних година одобрило седам милиона динара и то за део радова на 
реконструкцији Дома културе у Горњем Милановцу – 4 милиона и набавку 3Д пројектора – 3 милиона динара. 
Министарство културе и информисања ове године са 300.000 динара помоћи ће реализацију и 7. Фестивала 
“Кратка форма”, истиче Арсић и додаје да је Културни центар поднео више пројеката. Резултати ће бити 
познати у наредном периоду тако да се може очекивати и додатна подршка Министарства културе пројектима 
Културног центра. 
Министарство културе и информисања помоћиће реализацију још два пројекта КЦГМ. Реч је о 
пројектима „49. Сабор народног стваралаштва Србије“, који ће и ове године ће бити одржан у Горњем 
Милановцу – 550.000 динара и реализацији прве фазе 16. Међународног бијенала уметности минијатуре – 
400.000 динара. 
Ово су значајни пројекти када је наша општина у питању  са становишта очувања народног стваралаштва, 
традиције и културе. 

Табеларни приказ реализованих програма и броја посетилаца 

ПРОГРАМИ 
мај 2021. године 

Наступи/поставке Посета 

Представе / извођење 5 670 

Изложбе 1 300 

Концерти 2 90 



Филмови (филмске вечери) / пројекције 13 (22) 364 

Манифестације / / 

Књижевне вечери и трибине 1 50 

Разно / / 

УКУПНО 22 (31) 1474 

ОСТАЛО - УСЛУГЕ Наступи/поставке Посета 

Разно услуге 4 7526 

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

Табеларни приказ заступљености у медијима 

       Заступљеност у медијима мај 2021. година 

Локални недељници  („Таковске новине“, Чачански глас) 14 

Локалне радио и ТВ станице  (ТВ Телемарк) 14 

Регионалне РТВ станице  (Галакција, Канал 9, РТК, АРТ, НТВ) 14 

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

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

Агенције БЕТА, ТАНЈУГ / 

Стручни часописи   (Арт магазин, филмски...) / 

Портали (ГМ инфо, Показивач, Мораваинфо, Преслидер...) 12 

Веб страница КЦ 12 

Фејсбук 24 

 
“Градови у фокусу 2021” – Шест милиона динара за Горњи Милановац 
Министарство културе и информисања Републике Србије на конкурсу “Градови у фокусу 2021”, расписаном 
децембра прошле године у циљу подстицања локалног развоја кроз подршку годишњим програмима у 
области културе, са шест милиона динара помоћиће реализују неколико пројеката чији је носилац општина 
Горњи Милановац. 
 

 
Путем конкурса Министарство културе и информисања ће суфинансирати део пројекта Рудничко – таковски 
крај „ОКНО КУЛТУРЕ 3”. 
Реч је о реализацији 2. Фазе завршних радова на реконструкцији „А“ фазе Дома културе у Горњем Милановцу 
(3.100.000 динара), набавци покретне сценске расвете (два милиона динара) и организацији иностране 
балетске представе у Горњем Милановцу (900.000 динара). 
Подршка Министарства културе, потврда је да смо на добром путу и да смо у овом делу Србије лидер међу 
установама културе, рекао је Драган Арсић, директор Установе и подсетио да је, Министарство културе путем 
конкурса “Градови у фокусу” претходних година одобрило седам милиона динара и то за део радова на 
реконструкцији Дома културе у Горњем Милановцу – 4 милиона и набавку 3Д пројектора – 3 милиона динара. 



Министарство културе и информисања ове године са 300.000 динара помоћи ће реализацију и 7. Фестивала 
“Кратка форма”, истиче Арсић и додаје да је Културни центар поднео више пројеката. Резултати ће бити 
познати у наредном периоду тако да се може очекивати и додатна подршка Министарства културе пројектима 
Културног центра. 
 
Концерт камерних ансамбала ФМУ Београд 
Факултет музичке уметности Београд и КЦГМ организовали су почетком маја у Модерној галерији концерт 
студената из класе ванредног професора Дејана Суботића. 
На репертоару младих уметника: Ирине Пејоске – харфа, Страхиње Радоичића – флаута, Владимира 
Станишића – кларинет, Немање Адамовића – виола, Ивана Нешића – виолина, Војина Алексића – виолина и 
Тамаре Ранковић – виолончело биће одабрана дела Клода Дебисија и Јоханеса Брамса. 

Представа: „Нека буде шта буде (само да је мушко)“ 
Сандра Бугарски, глумица Београдског драмског позоришта и Владан Савић, глумац Позоришта на 
Теразијама, који потписује текст и режију, у великој сали Културног центра у Горњем Милановцу 12. маја 2021. 
године извели су комедију „Нека буде шта буде (само да је мушко)“. 

 

Топла, људска прича о двоје супружника који већ дуго покушавају да обезбеде потомство уз све перипетије 
које сналазе наше „мале људе“, сажета је у ову комедију типа дуодраме. Иако комедија пуна елегантног 
хумора, овај комад обилује и озбиљним драмским моментима који публику узбуђује до суза. 
Протагонисти ове представе су Сандра Бугарски, глумица Београдског драмског позоришта и Владан Савић, 
глумац Позоришта на Теразијама. Текст и режију потписује Владан Савић, сарадници на тексту су Саша 
Симоновић и Аница Гарић, сценографија Тања Жиропађа. 
Костиме је осмислила Кристина Савић, а кореографију потписује Милица Павловић. 
Премијера представе „Нека буде шта буде“ је била 6. марта 2021. у Академији 28 у Београду. 



 
 
 
 
Промоција збирке песама “Ков истине испод Лисине” 
Збирку песама “Ков истине испод Лисине”, Ненада Стојића уз аутора, 13 маја представили су и: Лиљана 
Браловић, Милош Капетановић и Милеса Илић. 
Ненад Стојић је рођен 1972. године у Котору. Након школовања у Бољковцима и Г. Милановцу је отишао на 
војна школовања.Посматра људе и околину, пише за своју душу, слика и ради дуборез. Поезију ствара већ 
петнаест година. До сада је одржао три књижевне вечери: „Метафоре испод Лисине“, „Ков истине испод 
Лисине“ и „Алегорије живота“. Члан је КД „Запис“, УРУ СЦГ и Удружења српско-руског пријатељства. 
Ово му је прва збирка песама. 
“Своју скривену песничку душу Ненад Стојић је случајно „отворио“ песникињи Милени Проковић пре десетак 
година. Она га, на пречац, упути у тајне поезије и наговори да се њом бави. Одмах је схватио магичну моћ 
метафоричног изражавања као и улогу осталих песничких слика и форми. 
Код њега је сваки стих метафорично исказан. Песме су му „тврди“ одраз стварности његове душе.” (Радош 
Марковић). Књигу је објавио Културни центар. Збирка је штампана на 80 страна. Уредник издања је Бранка 
Вучићевић Вучковић, коректуру и лектуру потписује Радош Марковић, а рецензију књиге написала је Милеса 
Илић. Мотив на корицама је Црква „Светог Николе“ у Бољковцима. 
 
„Мало краљевство“ – представа за децу 

Представа за децу „Мало краљевство“ у продукцији „Ковач арта“ из Београда коју је на сцену поставила 
Јелена Ковач Кркић на сцени велике сале Културног центра изведена је 13. маја 2021. године. 
Представа је рађена према анимираној британској серији из 2009. године „Беново и Холино мало 
краљевство“. На српском језику серија се приказује од 2011. године на каналима: Никелодион, Ник џуниор, ТВ 
Ултра и ТВ Мини. 
О представи: 
Мало краљевство је пуно живота, радости и боја. У њему живе Бен, принцеза Холи и дадиља Шљивка. 
Бен и Холи су најбољи другари и увек су расположени за игру и забаву. Дадиља Шљивка их кроз шалу учи 
разним вилинским и обичајима патуљака. Понекад употреби чаролију, али то не буде сваки пут забавно. 
Овога пута је захваљујући чаролији завршила у кавезу вештице Верице. Бен и Холи покушавају уз помоћ 



разних трикова, вештина, вилинског плеса и музике патуљака да одобровоље вештицу Верицу и да ослободе 
дадиљу Шљивку. Уз пуно потешкоћа на крају и успеју у томе. 
У представи наступају: Јелена Ковач Кркић, Даница Радуловић, Андрија Ковач и Татјана Зерајић. 
Дизајн звука потписује Зоран Несторовић, а сценографију и костимографију је урадила Мирјана Петровић. 

Представа: “Мали брачни злочини” 
“Библиотека без прашине није библиотека. Ни мрвице од хлеба не треба склањати са стола, светло не мора 
да се гаси… Набраја супруга све оно што је њен муж током деценије и по заједничког живота усвојио као 
правило. Он се тога не сећа. Амнезија га је одвела у неки други свет у коме више не зна ко је његова 
сапутница. За њега је непозната и фотеља у којој је радо седео, баш као и амбијент властите дневне собе.” 

Представа „Мали брачни злочини”, према тексту француског писца Ерика Емануела Шмита, у режији Филипа 
Гринвалда, изведена је 17 маја у великој сали Културног центра Горњи Милановац. 
У фокусу ове приче су модерни супружници Жил и Лиз. Сазнавши да јој супруг има амнезију, жена покушава 
да то искористи и убеди брачног друга у нешто што се није десило. Њих двоје већ одавно бауљају у досадној 
свакодневици. Страсти су се угасиле, а гунђања процветала. Упркос чамотињи која је нагризла брак они 
очајнички траже љубав. 
Ако волите Шмитове комаде “Загонетне варијације” и “Посетилац”, верујемо да ће вас и ова представа 
оборити с ногу. Главни протагонисти Нела Михаиловић и Борис Пинговић. 
Премијера ове необичне представе изведена је априла 2011. године и од тада прикупља све већи број 
задовољних гледалаца. Посетиоци се слажу да су Нелина и Борисова глума оно што овај комад чини 
фантастичним с акцентом на суштину представе, а то је: ”Да ли је бол у љубави неминован?” 
Драматургију је урадио Жељко Хубач, а сценографију Борис Максимовић. Костиме је осмислила Сара 
Куртовић. Текст је с француског језика превела Станица Лазаревић. За избор музике био је задужен Филип 
Гринвалд. 
 

Одобрена још два пројекта Културног центра 
Још два пројекта Културног центра добила су зелено светло Министарства културе и информисања 
Републике Србије. Реч је о пројектима „49. Сабор народног стваралаштва Србије“, који ће и ове године ће 
бити одржан у Горњем Милановцу и реализацији прве фазе 16. Међународног бијенала уметности 
минијатуре. 
Због епидемиолошке ситуације, прошле године, Сабор народног стваралаштва уприличен је скромно, а за 
ову годину Културни центар уз поштовање свих епидемиолошких мера очекује посећеност и добру енергију.    
Сабор је посвећен стогодишњици великог рата, Србија је много изгубила у тим сукобима , па је ово подсетник 
на све жртве које су дале живот у тој борби. 



– Културни центар Горњи Милановац  је за организацију 49. Сабора народног стваралаштва Србије 
добио 550.000 динара, а 400.000 динара за реализацију Бијенала уметности минијатуре, каже Драган 
Арсић, дирекор Културног центра. 

Подсећамо, за пројекат „Градови у фокусу“ чији је носилац Општина Горњи Милановац, издвојено је 6 
милиона динара, од чега је 3 милиона и сто хиљада динара опредељено за завршне радове на Дому културе, 
900.000 динара за организовање Међународне балетске представе и 2 милиона за додатну сценску опрему. 
Ово су значајни пројекти када је наша општина у питању  са становишта очувања народног стваралаштва, 
традиције и културе. 
 

Концерт ученика соло певања Музичке школе „Коста Манојловић“, Земун 
Ученици соло певања Музичке школе “Коста Манојловић” из Земуна, класа проф. Ненада Ненића у 19. маја 
2021. одржали су концерт  у Модерној галерији Културног центра 

На репертоару: Наталије Платише, Давида Сурдановића, Силвије Недељковић, Григорија Николаја 
јаковљевића И Теодоре Пејић, биће одабра дела великана класичне музике. 
Клавирска пратња биће Мр Хелена Гавроска 
 

Изложба слика и икона Ђорђа Иванова 
Удружење Македонаца Моравичког округа „Даме Груев“ у оквиру Дана македонске културе у Горњем 
Милановцу – „Ми свом граду“ представило је 22. маја 2021. године у Модерној галерији Културног центра 
изложбу слика и икона Ђорђа Иванова, уметника из Струмице. 
Реч је о уметнику специфичног ликовног изражавања, нарочито на пољу иконографије. Припада реду 
изузетних и ретких уметника са смислом за детаље, што га пре свега чини врсним иконописцем. 



 

Из Каталога 
Ђорђе Иванов је рођен 1954. године у Струмици. Ретки су људи који су као Ђорђе Иванов успели да споје 
своје две велике љубави, летење и сликарство, и обе доведу до савршенства: летење на суперсоничном 
авиону и сликање на импресиван и непоновиљив начин. Иванов иза себе има врло значајне изложбе у земљи 
и иностранству и у домену ликовне уметности постиже велике и запажене резултате. Иванов ствара 
интензивно, много, обрађује разне теме: пејзаже, иконе, све га занима, провоцира и привлачи, али је ипак 
најдоследнији вези уметник- пилот. У центру његових прелепих слика најчешће се виде авиони чудесних 
облика, плаветнило неба, лет, као његова најјача инспирација, а све то укомпоновано у јединствене пејзаже 
небеског пространства осликане предивним бојама и маштом, онако како пилот- сликар увек, изнова 
доживљава тај плави видокруг у облацима у бескрају. На Ивановљевим сликама пилот доминира небом, као 
да конотрлише то непрегледно пространство- влада њиме и авионом у том бескрајном царству тишине. 
С обзиром на то што сам професионалац, могу да кажем, да сам импресиониран овом изложбом, у којој је са 
пуно осећања и љубави, експресијом и перцепцијом технике дочарана једна професија, овом пригодом 
авијатичарска, јер прераста у уметност. Изненађен сам цртачком сигурношћу и прецизношћу аутора. Он је 
пример самопрегорног рада, где су резултати, који су пред нама, врло убедљиви и видљиви. Његове слике 
имају велику уметничку вредност, што потврђује чињеницу да човек мора с љубављу да ради свој посао и да 
му се у потпуности преда, како би управо постигао најзначајније резултате. 
Аутор ових дивних слика је креативно осмислио живот, те у часовима одмора ствара приче из свог живота, из 
средине креативног бића. Ђорђе Иванов је кренуо путевима ликовне уметности, да задовољи своју страст, 
оваплоти се на стваралачким пољима која букте у даровитим људима. Та осећања у непрегледним 
просторима, као ерупција избијају из његовог бића, те на јединствен начин исписују доживљаје припадника 
ове професије. Његови пејзажи су особено виђени и на сликарска платна пренесени, спонтано, са дубоком 
сензибилношћу и мајсторством. Ђорђе Иванов је увелико ушао у ликовну уметност, спознао многе тајне, али 
и даље истражује и осваја нова подручја у непрегледним, бескрајним просторима. 
Љупче Апостоловски, ликовни критичар 
Ђорђе Иванов је уметник специфичног ликовног изражавања, нарочито на пољу иконографије и припада 
реду изузетних и ретких уметника са смислом за детаље, што га пре свега чини врсним иконописцем. Божји 
дар за сликање и пилотирање у небеском царству је Ђорђа Иванова одвојио од овог привременог 
материјалног битисања и винуо га у сферу духовног, доступну само одабранима. Верујем, да ће уметник 
Иванов у свом развоју квалитетно еволуирати и бити у сврстан међу наше најеминентније уметнике 
иконографе. Нека га Бог дуго поживи и подари му обиље духовне снаге у стваралаштву. 
С Божјим благословом, Протојереј Ђуро Скочић. 
 

Циклус филмова „Филмски класици – 55 година Прашке школе и Центар филма“ 
На биоскопском репертора Културног центра од 20 – 22 маја био је Циклус филмова „Филмски класици – 55 
година Прашке школе и Центар филма“. Избор је направљен од филмова који су изабрани на листу 100 
најбољих српских играних филмова у XX веку, а који су дигитално рестаурисани у сарадњи са Југословенском 
Кинотеком и компанијом А1. 
 



ЦИКЛУС ФИЛМОВА „ФИЛМСКИ КЛАСИЦИ – 55 ГОДИНА ПРАШКЕ ШКОЛЕ“ 
Пре 55 година Срђан Карановић и Горан Марковић били су први студенти из бивше Југославије који су 
отишли у Праг да студирају режију на чувеној прашкој ФАМУ, а након њих стигли су и Лордан Зафрановић, 
Рајко Грлић и Горан Паскаљевић. Циклус филмова „Филмски класици – 55 година Прашке школе“ обухвата по 
један филм редитеља из Србије: Срђана Карановића, Горана Марковића и Горана Паскаљевића који су 
средином седмдесетих и касније, широм света прославили нашу кинематографију. Избор је направљен од 
њихових филмова који су изабрани на листу 100 најбољих српских играних филмова у XX веку, а који су 
дигитално рестаурисани. Програм ЦИКЛУС ФИЛМОВА „ФИЛМСКИ КЛАСИЦИ – 55 ГОДИНА ПРАШКЕ ШКОЛЕ“ 
реализује се уз подршку Филмског центра Србије. Приказани су филмови: ВАРЉИВО ЛЕТО ’68, НЕШТО 
ИЗМЕЂУ и НАЦИОНАЛНА КЛАСА 
 

55 ГОДИНА ЦЕНТАР ФИЛМА 
Центар Филм створен је жељом чланова Удружења филмских радника и уметника Србије 1966. године у 
Београду. Првобитно као Сервис филмских радних заједница који окупља ствараоце, подстиче иницијативе и 
ствара услове за остварење заједничких тежњи креативног духа филмске производње. Почетком 70-тих 
добија назив Центар филмских радних заједница, да би коначно, 1978. године прерастао у Центар Филм. 
Центар Филм је током 55 година филмског стваралаштва био сусретиште преко 500 аутора и филмских 
радника, који су својим радом и стваралаштвом произвели више од 140 дугометражних и 120 кратких 
филмова најразличитијих тема, жанрова и стилова, остварили преко 370 учешћа на домаћим и 
међународним филмских фестивалима и освојили преко 260 значајних награда. 
 
Представа за децу: „Неваљала Пепа“ 
На Великој сцени Културног центра у Горњем Милановцу у четвртак, 27. маја 2021. године изведена је 
представа за децу „Неваљала Пепа“, урађена по мотивима анимираног филма „Пепа Прасе“. 
Редитељ представе је Андрија Ковач, а улоге тумаче: Миа Станишић, Марко Николић и Маша Пантић. 

 
Позоришна представа „Сумрак богова“ 
Позоришна представа „Сумрак богова“ у продукцији Београдског драмског позоришта урађена по тексту 
Ивора Мартинића, а у режији Јагоша Марковића (По мотивима филма Лукина Висконтија) у 31. маја 2021. 
године изведена је у великој сали Културног центра у Горњем Милановцу. 



 
Комад прати раслојавања и сукобе унутар нацистичког друштва, али пре свега кроз слику моралне ерозије 
једне елитне породице и њиховог понашања у новим историјским околностима. 
Ивор Мартинић поштује, у специфичној драматуршкој стилизацији чувеног филма Лукина Висконтија (1969), 
временски след моралног суноврата, а политичког успона и богаћења породице Фон Ашенбек (алузија на 
чувену породицу Круп), који почиње палјењем Рајхстага 1933. године, а завршава се у Ноћи дугих ножева 
1934. Све је спојено, болје речено сведено у једну сабласну, макабричну ноћ прославе пада старе Немачке и 
рађања нацизма. Углађена рођенданска прослава прераста у бруталну, крваву „игру столица”, у којој у сваком 
кругу неко испадне, тачније изгуби живот, а маске цивилизацијске надградње (скрупуле, емпатија, 
самоконтрола) убрзано спадају, откривајући истински смисао, у крајњој слици, ове бестијалне игре моћи. 
Јагош Марковић о трећој сарадњи с БДП-ом каже: „Морамо сведочити, морамо једни другима казати – да не 
бисмо помислили да је све у реду, да не бисмо утрнули. Е, зато ’Сумрак богова’.” 
Улоге тумаче: улоге: Слободан Бода Нинковић, Бранка Катић, Исидора Симијоновић, Владан Милић, Павле 
Пекић, Јово Максић, Милан Чучиловић, Милица Зарић и Вања Ненадић. 
Уз режију Јагош Марковић потписује адаптацију, сценографију и избор музике. 
Језичку адаптацију урадила је Живана Рашковић. Костимограф је Бојана Никитовић, сценски говор – др 
Љилјана Мркић Поповић. Асистент редитеља је Тара Лазаревић, а помоћник Ксенија Ћирица. Асистент 
костимографа је Петра Фотез. Извршни продуцент – Срђан Обреновић, а инспицијент: Дејан Поповић. 
 
 
Месечни извештај  (јун 2021. године) 
Културни центар Горњи Милановац самостално или у суорганизацији са другим установама културе 
реализовао је у јуну  27 програма, односно 49 рачунајући и репризне програме и пројекције филмова. 
Ове програме видело је 3.964 посетилаца. 
Реализованo je: четири представе (Комедија “Брат” (Александра Ристановића, продукција НАСТеатар – 140, 
представа: „Топ од трешње“, Ивана Панића  (режија Владан Цветковић, продукција Градско позориште 
„Моравиште“, Ћуприја – 130), “Светозар 3.” (режија Михаило Костадинов, продукција НАСТеатар – 200) и 
представа “Три прасета” ( режија Слађана Попов и Валентина Нађ, продукција Драмска радионица КЦГМ - 
200)), четири изложбе (ARTIFICIUM COLLECTIO, Анита Милић – 300, изложба Слободанке Бобе Николић у – 
300,  изложба „Кретање“ - заједничка поставка: Ивана Јовановића, Михаила Станисавца и Дарка Стојкова  - 
200,   изложба старих фотографских апарата, камера и опреме професионалних фотографа, али и 
заљубљеника у фотографију из рудничко – таковског краја који су почетком двадесетог века објективом 
бележили најинтересантније догађаје свога времена (Поставка из колекција Радмила Милетића и Момчила 
Пауновића - 500)), концерт - ТРИО ХАРФИ „ПАСКАЛ“ - 30 и, једно књижевно вече (Промоција књиге “Етно 
песме”, аутора  Миће Живојиновића, драмског редитеља и Душана Дула Јаковљевића, певача етно песама - 
30). Током јуна реализоване су и три манифестација („Тројичка ликовна колонија“ – трећи пут – 4х 21 учесник 
- „Видовданске свечаности на Руднику“ (Концерт певачких група – 100) и „Дани кнегиње Љубице“ - 200 
(организатор ТОГМ, КЦГМ суорганизатор)). Од осталих програма реализовано је: Презентација радионица 
савременог циркуса – 200, наступ у Београду на Међународном фестивалу дечје драмске игре “Глумијада 
2021” (Наступили су полазници Драмске радионице Културног центра, предвођени педагозима Слађаном 
Попов и Валентином Нађ)  - 300, и Јавни час ЈОГЕ  - 30 
Приказано је 11 филмова (пројекција 34) : “”Крудс – ново доба“ (7;104), „Тихо место“ (2;97), „Оаза“ (2;14), 
„Злица“ (2;25), „Призивање зла...“ (3;125),  „Моје невероватно лето“ (1;25), „Паклене улице 9“ (6;329), „Лука“ 
(6;84), „Везе“ (1;2) и „Телохранитељ мафијаш“ (2;15). Током јуна на Руднику је приказан и филм „Сребрна 
планина Рудник“ – Први дугометражни документарни филм о планини Рудник, аутора Ранке и Младена 



Велимировић у продукцији “Либра филма”,  Филм је за Васкрс 2011. године добио “Златну плакету” од житеља 
Рудника за промоцију највише планине у централној Србији. 
Сниматељску екипу предводили су Жарко Пекез и Бранко Пелиновић, а сарадник продукције на Руднику је 
био Момчило Мочо Пауновић. Светска премијера овог филма је била 21. априла 2011. године у оквиру 
манифестације “Рудник је свет”. (2;150). Укупан број посетилаца биоскопских пројекција је 1020. 
Програми су реализовани у Горњем Милановцу (Модерна галерија, хол испред Велике сале КЦГМ, Велика 
сала „Културног центра (Дом културе), Свечана сала општине Горњи Милановац,), Београду, Руднику, и 
Теочину. 
Пружањем стручне и техничке помоћи, Културни центар је учествовао и у реализацији девет програма које су 
организовали: Општина Горњи Милановац (Додела награда и признања најбољим ученицима) – 200, Музеј 
рудничко – таковског краја (изложба) – 50, Библиотека „Браћа Настасијевић (промоција књиге) – 50, ФК 
„Металац“ (60 година Клуба) - 500, Завод за трансфузију крви (Акција ДДК – 2х40), Општина Горњи 
Милановац и Црква свете ТРОЈИЦЕ (Силазак светог духа на Апостоле - Слава Горњег Милановца) – 2х 1000,  
здравствени тимови задужени за вакцинацију против ковида – 19 (1 – 30 јун _______ грађанин је вакцинисан и 
_______ ревакцинисано – _______ укупно. 

Табеларни приказ реализованих програма и броја посетилаца 

ПРОГРАМИ 
јун 2021. године 

Наступи/поставке Посета 

Представе / извођење 4 670 

Изложбе 4 1300 

Концерти 1 30 

Филмови (филмске вечери) / пројекције 11 (34) 1020 

Манифестације 3 384 

Књижевне вечери и трибине 1 30 

Разно 3 530 

УКУПНО 27 (49) 3964 

ОСТАЛО - УСЛУГЕ Наступи/поставке Посета 

Разно услуге 9 6295 

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

Табеларни приказ заступљености у медијима 

       Заступљеност у медијима јун 2021. година 

Локални недељници  („Таковске новине“, Чачански глас) 14 

Локалне радио и ТВ станице  (ТВ Телемарк) 14 

Регионалне РТВ станице  (Галакција, Канал 9, РТК, АРТ, НТВ) 14 

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

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

Агенције БЕТА, ТАНЈУГ / 

Стручни часописи   (Арт магазин, филмски...) / 

Портали (ГМ инфо, Показивач, Мораваинфо, Преслидер...) 15 

Веб страница КЦ 18 

Фејсбук 24 
 

Комедија „БРАТ“ на Руднику 
Комедија “Брат” Александра Ристановића, а у интерпретацији глумаца НАСТеатра: Татјане Димитријевић, 
Ивана Перковића и Александра Ристановића,  изведена је 4. јуна 2021. године у Дому културе „Војислав 
Илић“ на Руднику. 
Представа на један шаљиви начин указује на проблеме које данас имају млађе генерације: 



О представи: 
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. 
 

Изложба Слободанке Бобе Николић у Модерној галерији 
Културни центар Горњи Милановац представио је 4. јуна 2021. године у Модерној галерији изложбу цртежа 
Слободанке Бобе Николић, уметнице из Београда која је дуги низ година радила и стварала у граду 
наДеспотовици. 
Слободанка Николић рођена је у Београду 1961. године. Дипломирала је на одсеку Савремено одевање на 
Факултету примењених уметности у Београду 1987. године. Члан је УЛУПУДС-а од 1990. Године. Аутор је 
модних колекција за многе модне куће. Костимографски је опремила три представе Милановачког позоришта 
у Горњем Милановцу, а сарађивала је и са Факултетом драмских уметности радећи костиме за студентске 
представе. Добитник је бројних награда и признања за своје колекције. Упоредо са модом бави се и 
сликарством. 
 

Презентација радионица савременог циркуса 
Радионица савременог циркуса и физичког театра, која је у оквиру пројекта “Арт караван” била организована 
у четири града Србије (Горњи Милановац, Косјерић, Краљево и Зајечар) у граду под Рудником реализована је 
у мају 2021. године. 

 

Програм је био намењен младима, без обзира на њихово претходно искуство у позоришту, уметности или 
спорту. Радионицу у Горњем Милановцу похађало је двадесетак полазника узраста од 11 до 19 год. Своја 
стечена знања из области жонглирања (лоптицама и чуњевима) хулахоп манипулације, модерног плеса и 
других циркуских вештина полазници радионице представили су 9. јуна 2021. године у великој сали Културног 
центра.Пројекат је подржан од стране фондације Јелена Шантић, а у Горњем Милановцу је реализован у 
сарадњи са Културним центром као партнерском институцијом. 
Представа: „Топ од трешње“ 
Градско позориште „Моравиште“ из Ћуприје у  на великој сцени Културног центра у Горњем Милановцу 
извело је комад Ивана Панића “Топ од трешње” који је на сцену поставио редитељ Владан Цветковић. 
Комад је заснован на истинитој причи о Јаћиму Јотићу, човеку из Пилатовића код Пожеге, који је из 
поштовања према славној војничкој прошлости свог деде, солунца Живојина Јотића, направио топ од 
трешњевог дрвета и на Дан безбедности осуо паљбу из њега. Због те “паљбе” је и кривично одговарао. 



Писац Иван Панић ову причу преточио је у драмско дело које се бави вечитим поделама у српском народу на 
“нас” и “њих”, истовремено истичући вредност патријархалне српске породице која не заборавља претке. 
Јаћима, Босиљку и Живојина Јотића, главне јунаке ове представе тумаче глумци Градског позоришта 
“Моравиште”:Дејан Аћимовић, Данијела Јанковић и Александар Милеуснић. Обрена Мијајловића тумачи 
Марко Бошковић. 
 

Представа “Светозар 3.” у Теочину 
У оквиру пројекта НАСТеатра “Децентрализација културе”, који је делимично подржан од општине Горњи 
Милановац, урнебесна комедија “Светозар 3.” у којој главну улогу тумачи наш суграђанин Иван Перковић, 11. 
јуна 2021.  изведена је у Теочину у школском дворишту. 

 

„Светозар трећи“ је рађен према тексту „Кад умрех ономад“, Љиљане Браловић, а у режији Михаила 
Костадинова. 
Ликови које Светозар помиње „НЕ ПОСТОЈЕ“ … а сасвим су СТВАРНИ. Публика ће их “Препознати”, тако да 
им може дати имена по свом избору”. 
 

Промоција књиге “Етно песме” 
Културни центар Горњи Милановац представио је у Модерној галерији књигу “Етно песме” коју потписују Мића 
Живојиновић, драмски редитељ и Душан Дуле Јаковљевић, певач етно песама. 
Гост промоције био је Александар Марушић, историчар и виши кустос. 
Програм ће употпунила певачка група “Таковски ехо” из Горњег Милановца. 
 

 
 
Представа “Три прасета” на Међународном фестивалу дечје драмске игре “Глумијада 2021”. 
Полазници Драмске радионице Културног центра, предвођени педагозима Слађаном Попов и Валентином 
Нађ, 12. јуна 2021. године наступили су у Београду на Међународном фестивалу дечје драмске игре 
“Глумијада 2021”. 

 

Фестивал је био ревијалног карактера и намењен деци узраста од 5 до 19 година. 
На фестивалу су Милановчани извели представу „Три прасета на више начина и са пуно зачина“. 
Инспирисана књигом “Стилске вежбе” Рејмона Кеноа представа је избор различитих обрада познате бајке 
„Три прасета“, укључујући и филмске и ТВ формате. Приоритет у обрадама је начин како испричати причу и 
каква је њена порука. 
Уз полазнике Драмске радионице Културног центра из Горњег Милановца, на фестивалу су наступили и 
малишани из : Јагодине, Београда, Крагујевца, Шида, Прокупља и Крушевца. 
Слоган фестивала је био “Игра се наставља”, а програм манифестације је био усмерен на развијање 
креативног размишљања и вештине комуникације код деце и младих, као и на побуђивање интересовања за 
позориште и књижевност код свих узраста. 
Упоредо су фестивалом реализоване су и бројне радионице за децу и њихове педагоге. Радионице су  
водили бројни стручњаци из света театра, телевизије и филма међу којима су и: Теодора Мунтеану, балетска 
солисткиња, Милан Тодоровић, продуцент и редитељ и ванредни професор Факултета драмске уметности, 
Цветин Аничић, глумац – луткар, Слободан Станишић и многи други. 
Улаз на све представе и радионице је био бесплатан. 



 

Представа „Три прасета на више начина и са пуно зачина“ пред милановачком публиком премијерно 
изведена је 17. јуна 2021. године у великој сали Културног центра.Овом представом млади глумци, на себи 
својствен начин, промовисали су “Школску сцену 2021” – Фестивал позоришног стваралаштва ученика 
основних и средњих школа са подручја општине Горњи Милановац, која већ другу годину за редом, због 
епидемиолошке ситуације није у могућности да се реализује у граду под Рудником. 

Подсећамо, “Школска сцена”, је покренута 2007. године као дечији фестивал игре, са основним задатком да 
негује креативно размишљање и вештине комуникације код деце и младих, као и да побуди интересовање 
публике за позориште и књижевност. Представу „Три прасета на више начина и са пуно зачина“ у циљу 
промоције идеје “Школске сцене”, манифестације на којој је за непуних деценију и по изведено више од 100 
представа различитог жанра И позоришног израза, полазници Драмске радионице извели су под слоганом 
идентичним као и за Међународни фестивал дечје драмске игре “Игра се наставља”. 
 
 
„Тројичка ликовна колонија“ – трећи пут 
Удружење „Руднички видици“ и Црква “Свете Тројице” у Горњем Милановцу уз подршку Културног цента од 
17. до 20. јуна 2021. године организовали су „Тројичку ликовну колонију“, трећу по реду. 

Фото: GMPress 
Учешће у раду колоније узело је двадесетак уметника из : Новог Сада, Мошорина, Београда, Сврљига, Чачка, 
Смедеревске Паланке и Горњег Милановца. 
Први радови настали на колонији представљени су јавности 20. јуна 2021. године, а комплетна изложба моћи 
ће да се погледа у Парохијском дому јуна идуће године. 
По први пут заслужним појединцима из света уметности додељена је повеља “Бранко Николић – Попић”. Уз 
првог лауреата Радоша Гачића, почесна повеља је уручена и члановима породице Бранка Николића. 
 

Документарни филм: „Сребрна планина Рудник“ 
„Сребрна планина Рудник“ – Први дугометражни документарни филм о планини Рудник, аутора Ранке и 
Младена Велимировић у продукцији “Либра филма”, 18. јуна 2021. године у два термина приказан је у Дому 
културе “Војислав Илић” на Руднику. 
Филм је за Васкрс 2011. године добио “Златну плакету” од житеља Рудника за промоцију највише планине у 
централној Србији. 



Сниматељску екипу предводили су Жарко Пекез и Бранко Пелиновић, а сарадник продукције на Руднику је 
био Момчило Мочо Пауновић. 
Подсећамо, светска премијера овог филма је била 21. априла 2011. године у оквиру манифестације “Рудник је 
свет”. 

Фото Југословенска кинотека: Ранка Велимировић 
Ранка Велимировић(1940 – 2020) продуцент и аутор бројних документарних филмова непуних шест деценија 
посветила је филмској уметности као креативни сарадник у реализацији значајних кинематографских 
остварења негдашње Југославије, али и као оснивач и водећа личност предузећа “Либра филм”. За ову 
продуцентску кућу реализовала је 44 документарна филма, који су репрезентовали српску филмску уметност 
у земљи и иностранству и побрали бројна признања и награде. 
Продуцентску каријеру и рад на филму Ранка Велимировић је започела 1963. године, у раду са супругом, 
редитељем Здравком Велимировићем. Сарађивала је у реализацији играних филмова: „Лелејска гора“, 
„Дервиш и смрт“, „Врхови Зеленгоре“, „Доротеј“, „Двобој за јужну пругу“… 

Фото Југословенска кинотека: Здравко Велимировић, Велимир Бата Живојиновић, Ранка Велимировић и 
Ненад Јовичић, на снимању филма „Доротеј“ (1980) 
Након смрти супруга, самосталну каријеру уз подршку сина Младена Велимировића, режисера, сценаристе, 
продуцента и фотографа је наставила као аутор низа документарних филмова, вишеструко награђиваним на 
домаћим и међународним филмским фестивалима, који су представљали културно-историјску и природну 
баштину Србије и Црне Горе. 
Њена позната филмска остварења су: „Цароставни дарови Немањић“ и „Бесмртни поручник са осмехом у 
смрт“, као и „Голија“, „Сребрна планина Рудник“ и „Стара планина“. 
 

Концерт: ТРИО ХАРФИ „ПАСКАЛ“ 
Факултет музичке уметности у Београду и Културни центар Горњи Милановац организују у петак, 25. јуна 
2021. године у Модерној галерији концерт: Трио харфи “Паскал”. 

На репертоару: Јелене Тутић, Јане Чубриловић и Ирине Пејоске биће одабрана дела 
Моцарта, Чајковског, Бизеа, Глиера, Гранжаниа, Брамса и других великана класичне музике. 
 

 



Изложбе: “Кретање”, “Пази птичица” и ARTIFICIUM COLLECTIO 
Уметници: Иван Јовановић, Михаило Станисавац и Дарко Стојков представили су, 25. јуна 2021. године у 
Модерној галери Културног центра заједничку изложбу назива “Кретање”. Истог дана на Руднику 
представљена је и изложба старих фотографских апарата, камера и опреме професионалних фотографа, 
али и заљубљеника у фотографију из рудничко – таковског краја који су почетком двадесетог века објективом 
бележили најинтересантније догађаје свога времена. 
Поставка из колекција Радмила Милетића и Момчила Пауновића је изложена у Галерији Дома културе 
“Војислав Илић” на Руднику.Чине је апарати и камере који су некада представљали техничко чудо, а данас 
само део стилског фотографског или филмског ентеријера. 
Овом изложбом аутори су обележили и 150 година од настанка првих фотографија са ових простора. 
Поставка је привукла пажњу историчара, уметничких фотографа и колекционара, првенствено због старих 
фото-апарата и пратећих фотографских помагала. 
 

Интересантно је поменути да су се први фотографски апарати на простору данашње Србије појавили 
половином 19. века, а да је један од првих фотографских атељеа отворен у Зрењанину 1853, исте године 
када је и основана варошица подно Рудника. 
Анита Милић, графички дизајнер ангажована у настави на Департману за примењене уметности Факултета 
уметности у Нишу, 26. јуна 2021. године у холу велике сале Културног центра представила је изложбу под 
називом ARTIFICIUM COLLECTIO.“Изложба обједињује период реализованих радова из области графичког 
дизајна од 2006. до 2018. године. Ретроспектива обухвата 23 пројеката из области дизајна. Креативно 
истраживање у сфери графичких комуникација и графике књиге, ауторка приказује како у својој монографији, 
тако и у графичком обликовању монографија Тамаре Крстић и Павла Ђокића. У многобројним радовима 
малог формата у виду календара, платних картица, уметничких књига минијатура попут Колекције квалитета, 
Корак по корак до отворене пирамиде и Књиге словенских богова, ауторка остаје верна сопственом изразу и 
личним трагањима, повезујући их и интегришући у складне целине обједињујући комбинаторику ликовно – 
графичких елемената и типографије. 
 

Свој афинитет према уметничко-истраживачком раду изражава нарочито у областима везаним за процес 
развоја савременог обликовања графичких структура, што можемо видети у Збирци знакова и портфолију 
Брандинг & Идентитy сачињеном од 52 презентације визуелних идентитета. Разумљивим језиком, настоји да 
посматрачима приближи основна начела графичког дизајна, а детаљном анализом садржаја ових уметничких 
радова, упознајемо се са њеним комуникативним вештинама и умећем успешног балансирања између 
садржаја и форме. Нагон за сталним креативним истраживањем доводи је до редукованог ликовног израза 
који ће свој траг оставити у историји дизајна нашег времена. Свакако је важно споменути да је Анита Милић 
за свој дугогодишњи професионални рад добитница престижних награда у земљи и иностранству, што њеном 
имену свакако даје печат посебности и сопственог идентитета.” (проф. мр Сања Девић) 
Видовданске свечаности на Руднику 
У оквиру културно-уметничких програма који се приређују у Дому културе “Војислав Илић” на Руднику, КУД 
“Видовдан” у сарадњи са Културним центром и уз подршку компаније “Рудник и флотација – Рудник” 
организовало је у недељу, 27. јуна 2021. године скуп певачких група народног певања. 
 
 
 
 



Извештај за 3. квартал (1. јул – 30. септембар 2021. године) 
Придржавајући се Наредбе о мерама за спречавање и сузбијање заразне болести КОВИД - 19, Културни 
центар - Горњи Милановац од 1. јула до 30. септембра 2021. године организовао је самостално или у 
сарадњи са другим институцијама културе 110 програма, односно 180 ако се рачунају и репризне пројекције 
филмова. Реализовано је:  19 представа, 7 изложби, 9 концерата,  11 манифестација и 8 књижевних 
вечери. Приказано је 47 филмова (117 филмских пројекција, међу којима су и филмови са „Кратке форме 
2021“ - 7. Међународног фестивала кратког филма). Осталих програма реализовано је девет. Програме је 
видело 103.416 посетиоца. 

Табеларни приказ програма и посетилаца у периоду јул - септембар 2021. године 
ПРОГРАМИ 

3. квартал 2021. 
Јул Посета Август Посета Септемб. Посета УКУПНО ПОСЕТА 

Представе 10 1400 1 100 8 750 19 2250 

Изложбе 2 1550 3 800 2 400 7 2750 

Концерти 3 330 3 650 3 600 9 1580 

Филмске вечери (пројекције) 12 (31) 654 12 (31) 870 23 (55) 3092 47 (117) 4616 

Манифестације 5 8250 3 82150 3 900 11 91300 

Књижевне вечери и триб. 1 50 1 100 6 370 8 520 

Разно 1 100 3 50 5 250 9 400 

УКУПНО 34 (53) 12334 26 (52) 84720 50 (82) 6362 110 (180) 103416 

ОСТАЛО - УСЛУГЕ Наступи Посета Наступи Посета Наступи Посета Укупно Посета 

Разно услуге 5 4100 7 2710 6 5200 18 12010 
 
 

Програми су реализовани у Горњем Милановцу (Модерна галерија, Хол испред велике сале КЦГМ,  Свечана 
сала Општине Горњи Милановац и велика сала КЦГМ, Градски трг, Ждребан ОШ „Краљ Александар Први), 
Такову, Прањанима, Брђанима, Луњевици и Руднику. 
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 
12.010 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“ ... Медијске агенције „Танјуг“ и „Бета“, такође су извештавале о активностима 
Установе. 
Програмске активности редовно су објављиване и на сајту Културног центра и ФБ страници Установе. 
Највише интересовања медији су имали за манифестације „Кратка форма“, „Дани Мије Алексића“ и Сабор 
виолине у Прањанима 

Табеларни приказ заступљености у медијима јул - септембар 2021 

       Заступљеност у медијима Јул Август Септембар УКУПНО 

Локални недељници  („Таковске новине“) 9 20 28 57 

Локалне радио и ТВ станице  (ТВ Телемарк) 9 20 28 57 

Регионалне РТВ станице  (Галакција, Канал 9, РТК, АРТ, НТВ) 9 20 28 57 

Национални листови  (Вечерње, Политика, Блиц, Правда....) / 3 3 21 

Националне РТВ станице  (РТС, ПИНК, ПРВА, Б92, (РАДИО)) 2 2 2 6 

Агенције БЕТА, ТАНЈУГ 2 2 2 6 

Стручни часописи   (Арт магазин, филмски...) / 1 1 2 

Преслидер Мораваинфо, Регионалне вести 9 10 18 37 

Веб страница КЦ 9 22 28 59 

Фејсбук 12 38 48 98 

 
Јул 2021. године 



Културни центар Горњи Милановац самостално или у суорганизацији са другим установама културе 
реализовао је у јулу  34 програма, односно 53 рачунајући и репризне пројекције филмова. Ове 
програме видело је 12.334 посетилаца. 
Реализованo je: десет представа (“Успон и пад првог гробара”, режија Зоран Павлићевић - 100, „Лабудова 
песма / Сократова одбрана и смрт“, режија Бранко Кнежевић – 150, „Не играј на Енглезе”, Бора Ненић - 150, 
„Епитаф”, Мирослав Петровић – 150, “Давитељ против давитеља”, Душко Ашковић – 150, “Силвија”, Бранко 
Кнежевић – 150, “Ау што је добар пос’о”,  Огњен Тодоровић – 150, “А, Е, И”, Ненно Харелкин – 150, „Седам 
чинија, седам кашика“, режија Олга Буракова – 150 и дечја представа „Како је природа лепа“, реджија 
Небојша Савић – 100), две изложбе (Изложба 27 сазива ЛК „Мина Вукомановић“ – 350 и Изложба 
позоришних костима „Нити“ - 1200), три концерта (концерти поводом 115 година од рођења Дмитрија 
Шостаковича једног од највећих композитора 20. века – 330). Током јула реализовано је и пет манифестација 
(Културни центар је био организатор Ликовне колоније „Мина Вукомановић Караџић 2021“ (80), а 
суорганизатор манифестација: Четврти фестивал камерне музике (20),  Дани Шилопајске панораме 2021 (за 
три дана – 5500), 3. Међународни сусрет варошких позоришта ТАКОВСКЕ ЦВЕТИ (150) и Српски фестивал 
светске музике (2500). Организовано је и једно књижевно вече (Милан Цаци Михаиловић – представио је 
књигу “Успоменар 4 – Чаробњак Радмиловић” ). За малишане Горњег Милановца, током јула организоване 
су летње радионице. Сваког уторка и четвртка у терминима од 18 и 20 сати врата су била отворена за 
полазнике дечјег хора и драмске радионице. 
Приказано је 12 филмова (пројекција 31) :„Лука`“ (2,64), „Призори из живота џукца“ (1,5), „Зец Петар“ (3,43), 
„Избрисана историја“ (1,3), „Крудс – ново доба“ (1,9), „Прочишћење заувек“ (2,15), „Свемирски баскет“ (5, 222), 
„Црна удовица“ (5,155), „Кућни љубимци на тајном задатку“ (5, 85), „Ледени пут“ (2,18), „Авантура у џунгли“ 
(2,21) и „Сенка шпијуна“ (2,14). Укупан број посетилаца пројекција је 654. 
Програми су реализовани у Горњем Милановцу (Модерна галерија, хол и башта испред Велике сале КЦГМ, 
(Дом културе), Свечана сала општине Горњи Милановац, Градски трг, Ждребан) и Руднику. 
Пружањем стручне и техничке помоћи, Културни центар је учествовао и у реализацији пет програма које су 
организовали: Рудник олова и цинка – Рудник (Обележавање „Св. Прокопија“ - Славе рудара - 20), Завод за 
трансфузију крви (Акција ДДК – 2х40), и Удружење грађана „Natural Mistic“ (Фестивал „Natural Mistic“ (4000)). 

Табеларни приказ реализованих програма и броја посетилаца 

ПРОГРАМИ 
јул 2021. године 

Наступи/поставке Посета 

Представе / извођење 10 1400 

Изложбе 2 1550 

Концерти 3 330 

Филмови (филмске вечери) / пројекције 12 (31) 654 

Манифестације 5 8250 

Књижевне вечери и трибине 1 50 

Разно 1 100 

УКУПНО 34 (53) 12334 

ОСТАЛО - УСЛУГЕ Наступи/поставке Посета 

Разно услуге 5 4100 

Програми које је Културни центар организовао - медијски су пропраћени. О активностима Установе 
извештавали су недељници: „Таковске новине““, електронски медији: ТВ „Телемарк“, и ТВ „Галаксија“, Радио 
Београд 2 као и портали: „Глас западне Србије“, „Преслидер“, ГМ инфо“, Мораваинфо и други. 
Програмске активности редовно су објављиване и на сајту Културног центра и ФБ страници Установе. 

Табеларни приказ заступљености у медијима 

       Заступљеност у медијима јул 2021. година 

Локални недељници  („Таковске новине“, Чачански глас) 9 

Локалне радио и ТВ станице  (ТВГМ плус, ТВ Телемарк) 9 

Регионалне РТВ станице  (Галаксија) 9 

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

Националне РТВ станице  (РТС, ПИНК, ПРВА, Б92, (РАДИО)) 2 

Агенције БЕТА, ТАНЈУГ 2 

Стручни часописи   (Арт магазин, филмски...) / 

Портали (ГМ инфо, Показивач, Мораваинфо, Преслидер...) 9 

Веб страница КЦ 9 



Фејсбук 12 
 

Представа “Успон и пад првог гробара” 
Удружење “Фестивал дуодраме” из Тополе у Дому културе “Војислав Илић” на Руднику представило је драму 
Владимира Јокића “Успон и пад првог гробара”. Представу је на сцену поставио Зоран Павлићевић. 
Уз редитеља Павлићевића у представи игра и Александар Јеленић. Продуценти представе су Снежана 
Маринковић и Лидија Видмар. Реквизитер је Наташа Павлићевић, а гардеробер Радмила Манојловић. 
Мајстор светла и тона је Игор Петровић. 

 
 
Чаробњак Радмиловић 
Културни центар Горњи Милановац представио је књигу “Успоменар 4 – Чаробњак Радмиловић” коју потписује 
Милан Цаци Михаиловић. Књига је посвећена је легендарном српском и југословенском глумцу Зорану 
Радмиловићу. Објављена је поводом 35 година од Радмиловићеве смрти, а издавач је Народно позоришта 
Тимочке Крајине – Центар за културу “Зоран Радмиловић”. 
“Ова књига је још један споменик човеку који је оставио неизбрисив траг у култури свога народа и који и даље 
живи, заиста живи и то врло интензивно у незабораву. Поред речи Зоранове рођене сестре, госпођа Мирјане 
и његове вољене сестричине Селене, у књизи ћете наћи речи глумаца, редитеља, суфлера, драмских писаца, 
театрлога, критичара. Ту су и моје приче везане за догађаје из седамдесетих и осамдесетих година 
двадесетога века, када сам са Зораном проводио време на сцени, на пробама, на гостовањима, у 
гардеробама, у бифеу. Ту је и око 200 фотографија, докумената, исечака из новина и тако даље…” (Милан 
Цаци Михаиловић) 
Почетак промоције је у 20 сати. 

 
БЛИСС -  Четврти фестивал камерне музике 
Поводом 115 година од рођења Дмитрија Шостаковича (1906 – 1975), једног од највећих композитора 20. 
века, Ансамбл “БЛИСС” у саставу: Бојана Ђоловић – виолина, Јован Тешић – виолина, Александра Бенгин – 
виолончело, Милан Јанковић – виолончело и Милица Предолац – клавир, у сарадњи са фантастичним 
солистима и гостима: Сашом Мирковићем – виола, Стеваном Спалевићем – клавир, Александром Арсићем – 
труба и Немањом Живановићем – виола 9. 10. и 12. јула 2021. године одржао је низ концерата у Горњем 
Милановцу у оквиру Четвртог фестивала камерне музике. 
Биографија: 



Дмитриј Дмитријевич Шостакович (рус. Дми́трий Дми́триевич Шостако́вич, Санкт Петербург 12./25. септембар 
1906 — Москва, 9. август 1975) је био руски композитор који је стварао за време Совјетског Савеза. Стварао 
је у доба режима Јосифа Стаљина и имао сложен однос са совјетском владом, тако да је писао химне власти, 
али се трудио и да остане на дистанци од комунистичког система, претрпевши притом две јавне осуде своје 
музике, 1936. и 1948, те повремено забрану извођења његове музике. Упркос свему овоме, Шостакович је и 
даље био најпопуларнији и најбољи совјетски композитор свог нараштаја и примио је многе награде, а 
служио је и у Врховном Совјету. 
Након раздобља под утицајем Прокофјева и Стравинског (1. симфонија), Шостакович прелази на 
модернизам(2. Симфонија и Нос), а затим развија хибридни стил у Леди Магбет Мценског округа и у 
несрећној 4. симфонији. Хибридни стил је обухватао раздобља од неокласицизма (са утицајем Стравинског) 
па до постромантизма (са утицајем Малера). Његова тоналност често је укључивала употребу модалитета и 
неких неокласицистичких хармонија а ла Хиндемит и Прокофјев. Његова музика редовно користи снажне 
контрасте и елементе гротеске. Шостакович се поносио својом оркестрацијом која је чиста и добро 
осмишљена. Део Шостаковичеве музике дугује више Малеру и Римски-Корсакову. Његовим највећим делима 
генерално се сматра његових 15 симфонија, као и 15 гудачких квартета, који важе за најлепше примере 
камерне музике 20. века. Остала дела укључују опере, 6 концерата и велики број филмских композиција. 
Дејвид Фенинг у Гроув Речнику музике и музичара пише:[1] Између сукобљених притисака званичних захтева, 
масовних патњи његових сународника, и његових личних идеја хуманитарне и јавне службе, успео је у 
стварању музичког језика колосалне емотивне моћи. 
Шостакович је поред Игора Стравинског и Сергеја Прокофјева један од најзначајнијих руских композитора 20. 
века. Био је изузетно продуктиван и многостран. Познати челиста Мстислав Ростропович за њега је рекао: „Да 
бисмо поново искусили историју наше земље од 1930. до 1970, треба чути симфоније Шостаковича“. 
Симфонијска дела Шостаковича још је називао: „Скривена историја Русије“. 
 
Ликовна колонија Мина Вукомановић Караџић 2021 
Изложбом радова учесника 27. Ликовне колоније „Мина Вукомановић Караџић“, Културни центар Горњи 
Милановац, 12. јула 2021. године свечано је обележио почетак рада Савиначке ликовне манифестације. 
Ликовна колонија на Савинцу покренута је 1994. године поводом стогодишњице смрти Мине Вукомановић 
Караџић, познате српске сликарке. Неговање успомена на Вукову ћерку, једну од првих жена сликара у 
српском сликарству и афирмација рудничко – таковског краја, средине богате прошлости и значајне културно 
уметничке традиције, основна је идеја Колоније. 
За непуне три деценије постојања Колоније, око 250 уметника из Србије, Црне Горе, Републике Српске и 
иностранства, узело је учешће у њеном раду. Остварено је око 400 уметничких дела која чине Фонд ликовне 
манифестације. 
Збика је ове године богатија за 15 нових радова који ће јавности бити представљени у Модерној галерији, у 
понедељак, 12. јула 2021. године од 17 сати. Радове потписују уметници: Илија Драшовић, Јована Јанковић, 
Весна Петровић, Звонко и Лидија Тилић. 
Представљањем изложбе започеће рад овогодишње манифестације на Савинцу на којој ће учешће узети 
уметници по позиву из Крагујевца, Чачка, Београда, Ваљева и Горњег Милановца. 
За учеснике Колоније биће уприличено низ пратећих програма. 

 
ТАКОВСКЕ ЦВЕТИ 2021 – позоришни сусрет варошких позоришта 
Међународни сусрет варошких позоришта ТАКОВСКЕ ЦВЕТИ, трећи по реду реализован је од 12. до18. јула 
2021. године, у Горњем Милановцу. 
Сусрет је био међународни и такмичарског карактера. Представе је (пет у такмичарском делу и три 
ревијално), по конкурсу одабрао редитељ Бранко Кнежевић, а најбоље међу најбољима прогласила је ИВАНА 



ДИМИЋ, драматург и писац, (бивша директорка Атељеа 212, драме Народног позоришта и заменица 
министра културе у Влади РС). 
Доделом награда и победничких повеља ТАКОВСКЕ ЦВЕТИ, је завршен 3. Међународни сусрет варошких 
позоришта у Горњем Милановцу. 
У конкуренцији пет представа које су поставили ансамбали из: Бољеваца, Смедеревске Паланке, Уба, 
Лакташа (Република Српска, БиХ) и Постојине (Словенија) за најбољу представу фестивала, по оцени жирија, 
проглашена је драма „Давитељ против давитеља“, Небојше Пајкића и Слободана Шијана. Представу је на 
сцену поставио редитељ Душко Ашковић, а извело позориште Раша Плаовић са Уба. 

 
Ивана Димић (Фото: ГМИнфо) 
„Давитељ против давитеља“ била је уиграна и стилски уједначена представа. Позната филмска крими прича 
вешто је преточена у узбудљиву позоришну инсценацију са складном игром великог ансамбла. Данас када су 
ансамбл представе ретке и у професионалним позориштима, ансамбл са Уба својим ентузијазмом показује да 
се против епидемије вируса страха и малодушности најбоље може борити позориштем и културом, истакла је 
у образложењу награда Ивана Димић, драматург и писац, дугодишњи директор Атељеа 212 и драме 
Народног позоришта и добитник НИН-ове награде. 
Ансамблу са Уба припала је и глумачка награда. 
За најбољег глумца 3. Међународног сусрета варошких позоришта ТАКОВСКЕ ЦВЕТИ, проглашен је Мишел 
Капларевић за улогу Пере Митића, давитеља у представи „Давитељ против давитеља“. 
Капларевић је комичну улогу Пере давитеља направио оригинално штедљивим средствима, без икаквих 
претеривања у експресији приказујући тачно психолошки развој лика, елегантно и уверљиво. 
Најбоља глумица 3. Сусрета варошких позоришта ТАКОВСКЕ ЦВЕТИ, одлуком жирија је Анђела Попадић, у 
улози Раде хигијеничарке у представи „Ау што је то добар пос’о“ Мирољуба Надовића Рикија, а у режији 
Огњена Тодоровића и извођењу Аматерског драмског студија „Даске“ из Лакташа (Република Српска). 
Анђела Попадић одиграла је непретенциозну, ведру и комичну Раду хигијеничарку која се ненадано нашла у 
њој не разумљивом сукобу између критичара и глумице у представи „Ау што је то добар пос’о“. Добар 
драмски заплет, компактна режија и дисциплинована глума веома су допринели да Анђела Попадић направи 
упечатљиву улогу. 
Ансамблу Аматерског драмског студија „Даске“ из Лакташа припала је повеља и за најбољу младу глумицу 3. 
Међународног сусрета варошких позоришта ТАКОВСКЕ ЦВЕТИ. Повеља је додељена Дуњи Вујатовић за 
улогу ОНЕ у представи „Ау што је то добар пос’о“. 
Дуња Вујатовић имала је веома занимљиву улогу ђаволове помоћнице у представи из Лакташа. 
Направила је одличну минијатуру веома сведеним средствима и врло вешто. 
Најбоља представа сусрета по оцени „жирија у сенци“ (публике) је представа „Епитаф“, аутора Доре 
Делбјанко у режији Мирослава Петровића, а у извођењу позоришта УКЦ из Смедеревске Паланке. 
Одајући признање: учесницима, реализаторима, организаторима, покровитељима и симпатизерима Сусрета 
ТАКОВСКЕ ЦВЕТИ, Ивана Димић је између осталог истакла: 
„Направити један фестивал је дуг и мукотрпан посао. Али, захваљујући свима вама реализован је један 
огроман посао у част драмске уметности, а на радост публике“. 
На завршној вечери 3. Међународног сусрета варошких позоришта ТАКОВСКЕ ЦВЕТИ, Драгу Максимовићу, 
признатом и награђиваном горњомилановачком глумцу урућена је повеља „Драгољуб Драшко Обреновић“ 
ПОВЕЉА је установљена у знак сећања на једног од најистакнутијих чланова Милановачког позоришта, 
Драгољуба Драшка Обреновића, који је својим радом и глумачким квалитетима шест деценија био узор 
генерацијама глумаца Милановачког позоришта и као такав, уз остале глумце и позоришне прегаоце, 
уобличавао укус позоришне публике. Повеља се додељује најзаслужнијима за свеукупан, креативан рад у 
Позоришту у свим областима уметничког стваралаштва. 
Како је истакнуто приликом уручења повеље: 



– Драго Максимовић је уз професионалана ангажовања на одговорним дужностима у привреди, позоришту је 
посветио више деценија уметничког стваралаштва. Немерљив допринос дао је напретку Позоришта, а 
педагошким саветима, као награђивани глумац постицао је стасавање многих потоњих генерација младих 
позоришних уметника. 
Драгу Максимовићу, Повељу „Драшко Обреновић уручио је Љубиша Дрињаковић, председник Управног 
одбора Милановачког позоришта. 

Фото: ГМИнфо 
У част победника 3. Међународног сусрета варошких позоришта ТАКОВСКЕ ЦВЕТИ, позориште ,,На бедему” 
из Волоколамска, градска област Москве, Руска Федерација. Извело је представу „Седам чинија, седам 
кашика“, ауторке Нине СЕМЈОНОВЕ и редитељке Олге БУРАКОВЕ. 

Фото: ГМИнфо 
Пријатељима из Руске федерације, општина Горњи Милановац додељује Повељу ТАКОВСКЕ ЦВЕТИ и 
захвалницу општине Горњи Милановац за огроман допринос у развоју српско – руских односа у области 
културе и за вишегодишњу плодотворну сарадњу. Захвалницу је у име општине Горњи Милановац уручила 
Јадранка Достанић, заменик предедника општине. 
Приликом уручења захвалнице редитељ Олга Буракова је прочитала писмо Михаила Силке , челног човека 
Волоколамска и градске области Москве (Руска Федерација). 
Трећи међународни сусрет варошких позоришта ТАКОВСКЕ ЦВЕТИ, у организацији 
Милановачког позоришта и уз подршку Културног центра Горњи Милановац као суорганизатора 
манифестације помогли су: Општина Горњи Милановац, компаније „Металац“, „Рудник и флотација – Рудник“, 
„Папирпринт“, предузеће МАСС, ГРАФОПРИНТ, АИР ТОУРС, Музеј рудничко – таковског краја и Туристичка 
организације општине Горњи Милановац. 
Свесрдну помоћ у реализацији пружили су и: Компанија ТАКОВО и Компанија Хелиос СРБИЈА. 



 
Известај „Таковске цвети 2021“ 
ТАКОВСКЕ ЦВЕТИ 2021. – Милановачко позориште 
http://milanovackopozoriste.rs › takovske-cveti-2021 
Званично је отворен конкурс за Трећи Међународни сусрет варошких позориштаТАКОВСКЕ ЦВЕТИ који ће 
бити одржан од 12-18. јула 2021. године. 
 

TAKOVSKE CVETI 2021 – pozorišni susret varoških pozorišta ... 
https://gmpress.rs › takovske-cveti-2021-pozorisni-susr... 
07.07.2021. — Međunarodni susret varoških pozorišta TAKOVSKE CVETI, treći po redu biće realizovan od 12. do18. 
jula 2021. godine, u Gornjem Milanovcu. 
 

TAKOVSKE CVETI: Od 13 prijavljenih pet predstava nastupa u ... 
https://gminfo.rs › takovske-cveti-od-13-prijavljenih-pe... 
24.06.2021. — Međunarodnom susretu varoških pozorišta TAKOVSKE CVETI u Gornjem Milanovcu. 12. 07. 2021. 
Čehov/Platon LABUDOVA PESMA/SOKRATOVA ODBRANA I ... 
 

ТАКОВСКЕ ЦВЕТИ 2021 – позоришни ... - Čačanski glas 
https://www.caglas.rs › takovske-cveti-2021-pozorisni-s... 
ТАКОВСКЕ ЦВЕТИ 2021 – позоришни сусрет варошких позоришта. Међународни сусрет варошких позоришта 
ТАКОВСКЕ ЦВЕТИ, трећи по реду биће реализован од 12. до18. 
 

ТАКОВСКЕ ЦВЕТИ 2021 – позоришни ... - Čačanske Vesti 
https://cacanskevesti.com › vesti › takovske-cveti-2021-... 
11.07.2021. — Saznajte više informacija za vest: ТАКОВСКЕ ЦВЕТИ 2021 – позоришни сусрет варошких 
позоришта sa portala čAčANSKI GLAS. 
 

ПАЛАНКА ДАНАС – Страна 549 - Palanka danas 
http://palankadanas.com › page 
... по оцени жирија публике на фестивалу ”Таковске Цвети“ у Горњем Милановцу 2021. ... 
Pobednički venac za najbolju predstavu na smotri Takovske ... 
https://rtvcityub.rs › pobednicki-venac-za-najbolju-pred... 
Pobednički venac za najbolju predstavu na smotri Takovske cveti za ubske glumce. 26. jula2021. REDAKCIJA rtv 
CITY. Broj pregleda: 194. 
 

Pobednički venac za najbolju predstavu na smotri Takovske ... 
https://vimeo.com › RTV City UB › Videos 
26.07.2021. — Pobednički venac za najbolju predstavu na smotri Takovske cveti za ubske glumce. Jul 2021. 
 

Glas zapadne Srbije 
http://www.glaszapadnesrbije.rs › ... 
Таковске цвети - Први међународни сусрет варошких позоришта. Горњи Милановац - Милановачко позориште 
... 27.Aug.2021. Нема објављених вести! 26.Aug.2021 ... 
 

РТС :: Најава културних догађаја - RTS 
https://www.rts.rs › story › najava-kulturnih-dogadjaja 
12.07.2021. — „Таковске цвети" је међународни сусрет варошких позоришта, такмичарског карактера који ће у 
Милановцу трајати наредних седам дана. 
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Najava kulturnih događaja - RTS 
http://www.rts.rs › story › najava-kulturnih-dogadjaja 
12.07.2021. — „Takovske cveti" je međunarodni susret varoških pozorišta, takmičarskog karaktera koji će u 
Milanovcu trajati narednih sedam dana. 
 

Izdvajamo | CEMAFORUM.rs 
https://www.cemaforum.rs › kategorija › Izdvajamo 
08.07.2021. 13:06. post. TAKOVSKE CVETI 2021 – pozorišni susret varoških pozorišta u Gornjem Milanovcu. 
08.07.2021. 08:57. 
 

rudnickotakovskikraj Instagram videos and photos 
https://greatfon.com › rudnickotakovskikraj 
Међународни сусрет варошких позоришта ,,Таковске цвети“ одржан је прот ... #hrišćanstvo #2021 
#srecnipraznici #slikesrbije #upoznajsrbiju #srbijauslikama. 
 

GORNJI-MILANOVAC-FESTIVAL-POZORISTA | N2 PORTAL 
https://n2.rs › Milanovac u znaku pozorišta 
GORNJI-MILANOVAC-FESTIVAL-TAKOVSKE-CVETI. svecana-sala-bulevar-cacak. 6,011PratilacaSviđa mi se. 
1,678PratilacaZaprati. 12,658PratilacaZaprati. 
 

Dejan Kovačević on Instagram 
https://www.instagram.com › ... 
Дани Шилопајске панораме 2021 
Под покровитељством општине Горњи Милановац у Шилопају се, после једногодишње паузе због пандемије 
корона вируса поново организује туристичко-културна и привредна манифестација “Дани Шилопајске 
панораме”. 

 
Манифестација је традиционално организована за викенд, овога пута 23, 24. и 25. јула. На “Шилопајској 
панорами 2021” били су заступљени културни, спортски, гастрономски и туристички садржаји. 
Организатори манифестације су: Удружење“Шилопајска панорама“, Ловачко удружење “Војвода Милан 
Обреновић“ – Ловачко друштво „Рудник“, Месна заједница Шилопај, Фудбалски клуб „Шилопај“, Културни 
центар Горњи Милановац, Туристичка организација општине Горњи Милановац и Црквена општина Шилопај 
Програм: 
ГЕНЕРАЛНИ ПОКРОВИТЕЉ: 
Општина Горњи Милановац 
 
Летњи програм и радионице за децу 
Културни центар за малишане Горњег Милановца, током јула и августа организоваће отвориће своје 
радионице. 
Сваког уторка и четвртка у терминима од 18 и 20 сати врата ће бити отворена за полазнике дечјег хора и 
драмске радионице. 
Радионицу воде Слађана Попов, музички педагог и Валентина Нађ уредник дечјег програма. 
У оквиру летњег програма, Едукативни театар из Суботиће у уторак, 27. јула 2021. године у 19 сати, на 
Платоу испред Старог суда извешће еколошку представу „Како је природа лепа“, текстописца и редитеља 
Небојше Савића. 
У представи играју Саша Стојковић и Драган Којић. 
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Август 2021. године 
Културни центар Горњи Милановац самостално или у суорганизацији са другим установама културе 
реализовао је у августу  26 програма, односно 52 рачунајући и репризне пројекције филмова. Ове 
програме међу којима су и три манифестације видело је 84.720 посетилаца. 
Реализованo je: једна представа (Представа за децу „Звездан“, у продукцији позоришта „Звездица“ - 
Зрењанин - 100), три изложбе ( “Рударке”, Марије Ђоковић - 300, изложба: На чудесно те водим место - 
Марија Величковић – 200 и изложба „Иконе и фреске рудничко – таковског краја“ у Фочи - 300), три концерта 
( ЛАРСКА - 150, Добротворни концерт за Срну - 300, Фолклор у хорској музици света - 200). Током јавгуста 
реализоване су и три манифестације (Илиндански дани 2021 у Каменици - 150, Вече под Грмом у Такову – 
2000 и Сабор виолиниста Србије – Прањани - 4 дана, 80.000). Организовано је и једно књижевно вече 
(„Преображење код чесме“ - 100). За малишане Горњег Милановца, током август организоване су летње 
радионице. Сваког уторка и четвртка у терминима од 18 и 20 сати врата су била отворена за полазнике дечјег 
хора и драмске радионице. Приређен је ИнГогов августовски забавник – 50. 
У августу је одржана и конференција за медије поводом „7. Међународног фестивала кратког филма “КРАТКА 
ФОРМА 2021” и Дана Мије Алексића“ - 10 
Приказано је 13 филмова (пројекција 39) :„Неукротиви спирит“ (7,119), „Авантура у џунгли“ (2,15) „Г.И.Јое – 
Змијске очи“ (2,13), „Свемирски баскет“ (3,19), „Стари“ (3,48), „Дневник из Гвантанама“ (2,9), „Одред отписаних 
– Ново доба“ (3,46), „Још једна тура“ (3,26), „Патролне шапе“ (5,249),“Ескејп рум 2“ (2,82), „Главни херој“ 
(3,44), „Авантуре породице Бигфут“ (2,19) и „Нечиста крв – Грех предака“ (2,173) . Укупан број посетилаца 
биоскопских пројекција је 870. 
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) и средњи (Б1 и Б2) курс енглеског, немачког и италијанског језика. 
Такође започео је и упис полазника за  курс за вођење пословних књига, као и за преквалификације и 
доквалификације (струке: машинска, грађевинска, електро, прехрамбено-угоститељска, нега лица и тела, 
остале обуке)Упис полазника је од 25. август 2021. године у просторијама Културног центра (Трг кнеза 
Михаила 1, Горњи Милановац).Током августа започео је и редован упис деце у Драмску радионицу и 
Инклузивни дечији хор 
У августу месецу „Europa Cinemas“ – мрежа европских биоскопских приказивача подржала рад 
биоскопа Културног центра са 220.000 динара 
После анализе и оцена прошлогодишњег 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 је у циљу унапређења свог филмског 
програма подржан од мреже европских биоскопских приказивача „Еуропа Цинемас“са 1888 евра, што је око 
220.000 динара . 
Чланство у мрежи приказивача омогућило је Културном центру оперативну и финансијску подршку из 
фондова Европске Уније. Средства ће наменски бити утрошена за повећање и разноликост програма у 
биоскопу са посебним освртом на европски филм, као и за развој техничких капацитета и едукацију. 
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, 3131 платно (екран), 751 град, 43 државе. 
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 почива на финансијској подршци приказивача у замену за њихово дугорочно улагање у 
биоскопе. Чланови задржавају независност у оквиру програмске политике конципиране у добром делу на 
афирмацији европског филма. Због свега овога годишњи број посетилаца биоскопских дворана којима 
управљају чланови мреже је око 82 милиона. 
Културни центар Горњи Милановац последњег дана августа у Свечаној сали општине Горњи Милановац 
организовао је конференцију за медије поводом реализације манифестација: „Дани Мије Алексића 2021“ и 7. 
Међународног фестивала кратког филма „Кратка форма“, које ће бити реализоване током септембра и 
октобра. 
О предстојећим манифестацијама су говорили: Драган Арсић, директор Културног центра, Бобан 
Стефановић, уредник филмског програма и Предраг Лошић, новинар. 
Програми су реализовани у Горњем Милановцу (Модерна галерија, хол и башта испред Велике сале КЦГМ, 
(Дом културе), Свечана сала општине Горњи Милановац, Градски трг), Такову, Прањанима, Луњевици и 
Руднику. 
Пружањем стручне и техничке помоћи, Културни центар је учествовао и у реализацији седам програма које су 
организовали: ФК „Таково“ (Свечана седница поводом 110 година ФК „Таково“ - 300), Завод за трансфузију 
крви (Акција ДДК – 2х40), УГ „Руднички видици“ (Колонија „Трепча“ - 300), Удружење бајкера (Мото скуп - 
1000), УГ „Мудријада“ 2021 („Мудријада 2021“ - 1000), НСЗ (састанак – 30) 



Табеларни приказ реализованих програма и броја посетилаца 

ПРОГРАМИ 
август 2021. године 

Наступи/поставке Посета 

Представе / извођење 1 100 

Изложбе 3 800 

Концерти 3 650 

Филмови (филмске вечери) / пројекције 12 (39) 870 

Манифестације 3 82150 

Књижевне вечери и трибине 1 100 

Разно 3 50 

УКУПНО 26 (52) 84720 

ОСТАЛО - УСЛУГЕ Наступи/поставке Посета 

Разно услуге 7 2710 

Програми које је Културни центар организовао - медијски су пропраћени. О активностима Установе 
извештавали су недељници: „Таковске новине““, електронски медији: ТВ „Телемарк“, и ТВ „Галаксија“, Радио 
Београд 2 као и портали: „Глас западне Србије“, „Преслидер“, ГМ инфо“, Мораваинфо и други. 
Програмске активности редовно су објављиване и на сајту Културног центра и ФБ страници Установе. 

Табеларни приказ заступљености у медијима 

       Заступљеност у медијима август 2021. година 

Локални недељници  („Таковске новине“, Чачански глас) 20 

Локалне радио и ТВ станице  (ТВГМ плус, ТВ Телемарк) 20 

Регионалне РТВ станице  (Галаксија) 20 

Национални листови  (Вечерње, Политика, Блиц, Правда....) 3 

Националне РТВ станице  (РТС, ПИНК, ПРВА, Б92, (РАДИО)) 2 

Агенције БЕТА, ТАНЈУГ 2 

Стручни часописи   (Арт магазин, филмски...) 1 

Портали (ГМ инфо, Показивач, Мораваинфо, Преслидер...) 10 

Веб страница КЦ 22 

Фејсбук 38 

Илиндански дани 2021 
Месна заједница Дружетићи и Основна школа „Иво Андрић“ Прањани, уз помоћ општине Горњи Милановац, 
Културног центра и Туристичке организације, десету годину за редом, у Каменици организовала је културно-
уметничку и спортску манифестацију назива “Илиндански дани“. 
Манифестација у Каменици окупила је: трубаче, играче, певаче, здравичаре, фрулаше, сликаре, као и 
љубитеље шаха и стоног тениса… 
У програму су насртупили: трубачки оркестри (Александра Васиљевића, Марка Трнавца и “Дукат”) културно 
уметничка друштва (“Шумадија” – Горњи Милановац, “ФРА” – Чачак” и “Топлица” при храму Огњене Марије), 
певачка група “Лира” из Чачка и Милица и Ленка Вујанић. 

 
 



Концерт: ЛАРСКА 
Крагујевачки трио: Лука Стоисављевић – бас и вокал, Душан Лазић – бубањ и Душко Ђед Јовановић – бас, 
који комбинује различите утицаје (стонер/ грунге/ псyцх / десерт роцк) у необичној поставци – бубњеви и две 
бас гитареу Башти велике сале Културног центра одржали су концерт. 
Њихов масивни зид звука уз прегршт употребе ефеката у основи је подсећао на добро познате саставе из 
седамдесетих и деведесетих , но “Ларска” је успела да доказаним формулама дода лични печат. 
“Ларска” је још једном показала да има зрео и изграђен стил. 

 
 

Добротворни концерт за Срну 
Горњомилановачки бендови: “кактус Филдс”, “Добра генетика”, “Заувар”, “Плишани малишан” и “Рефлектион” 
почетком августа организовали су у Башти велике сале Културног центра хуманитарни концерт за Срну. 
Прикупљена средстав уплаћена су на наменски рачун и искоришћена за лечења наше суграђанке. 

 
Преображење код чесме 2021. 
Књижевно друштво „Запис“ и Културни центар у Градском парку организовали су књижевно – музичко вече на 
Преображење. Била је то прилика да нови и стари чланови „Записа“ широј јавности представе своје 
књижевно стваралаштво. 
Програм је наступом употпунила група “Кактус Филдс” из Горњег Милановца. 
 
 
Изложба “Рударке”, Марије Ђоковић 



Поводом 6. августа – Дана рудара “Рудник олова и цинка – Рудник” и компанија Контанго представила је у 
Галерији Дома културе на Руднику изложбу фотографија жена које раде у српским рудницима. Аутор изложбе 
“Рударке“ била је Марија Ђоковић. 
Марија је фотографисала портрете рударки у њиховим радним окружењима у Бору, Сењском Руднику, 
Ресавици и у руднику на планини Рудник код Горњег Милановца. 
То су образоване жене, раде као инжењерке, геолози, надзорнице. Попут својих мушких колега обављају 
послове у свим просторима у оквиру рудника. Оне деле судбину свих рудара. Ситуација у нашим рудницима 
није нимало лака, тако да је свима тешко, без обзира на пол, то је више политичко – економски проблем – 
истакла је Марија Ђоковић. 
Дефинитивно постоји разлика између тога како ми који смо ван рударства гледамо на све то и како они 
доживљавају себе. Због тога су моје јунакиње ипак насмејане, лепе и достојанствене у тим суровим и грубим 
амбијентима рудника. Ове жене воле свој посао много више него што ми можемо да замислимо. 
Изложба „Рударке“ је мастер рад Марије Ђоковић на Факултету драмских уметности у Београду. 

 

Вече под Грмом 2021 
Смотра народног стваралаштва „Вече под Грмом“, седамнаеста по реду организована је 9. августа 2021. 
године у Такову, на платоу испред Таковског грма, места где је 1815. године кнез Милош Обреновић подигао 
Други српски устанак. 
Манифестација се, традиционално, организује на Пантелијевдан, а на овогодишњој Смотри наступили су: 
КУД „Шумадија“ (ансамбл ветерана и други ансамбл), изворна певачка група „Црнућанка“, предвођена Иваном 
Тодоровић и Јелисавета и Светозар Шутић победници у категорији “Дуо за савремено извођење” на 34. 
Сабору фрулаша Србије “Ој Мораво” у Прислоници.Смотру „Вече под грмом“ реализовао је Културни центар 
у сарадњи са Туристичком организацијом Музејом рудничко – таковског краја и Месном заједницом “Таково”, 
а под покровитељством општине Горњи Милановац. 

 

 



Концерт: Фолклор у хорској музици света 
Мешовити хор „ИНА“ из Загреба предвођен диригентом Бојаном Погрмиловићем, у пратњи камерног састава 
Народног оркестра ФА „Младост“ из Самобора којим руководи шеф оркестра Фран Погрмиловић 17. августа 
2021. године одржао је концерт у великој сали Културног центра у Горњем Милановцу. 
На програму врсних хрватских уметника био је “ФОЛКЛОР У ХОРСКОЈ МУЗИЦИ СВЕТА”. 
Мешовити хор “ИНА” основан је 1976. године. Наступа у Хрватској и иностранству (Италија, Чешка, Словачка, 
Словенија, БИХ, Србија, Северна Македонија, Канада, Пољска, Аустрија, Мађарска, Летонија, Француска), 
самостално и у сарадњи са професионалним ансамблима (Загребачка филхармонија, Хрватски камерни 
оркестар, Гудачки камерни оркестар из Чешког Крумлова, састав Фламенцо Цомпанy светски познатог 
шпанског гитаристе и комозитора Паца Пене и др.). 
Репертоар хора чине духовне композиције, хорске обраде хрватског и светског фолклора, а често се изводе и 
обраде евергрина. Посебно атрактиван је божићни програм. Од доласка садашњег диригента Бојана 
Погрмиловића 1988. године, Хор је извео више од 400 наслова, од чега педесетак вишеставних дела. Хор је 
до сада снимио седам носача звука: касету “Миса а ла цхилена” и компакт дискове: “Вода звира”, “Фолклор у 
зборској глазби”, “Радост свијету” с божићним програмом, ЦД на чијем се репертоару налазе два велика дела 
Јохна Руттера (Реqуием и Глориа), као и ЦД с делом Љубе Стипшића Делмате “Постаје крижне пука нашега” 
и “Фолклор у зборској глазби 2”. “Вода звира” је 1999. године био номинован за престижну хрватску 
дискографску награду “Порин”. Хор је вишеструко награђиван у земљи и иностранству. 
Народни оркестар ФА “Младост” из Самобора започео је са радом 2017. и исте године је одржао први концерт 
под називом “ Фолклорне разгледнице”. Програм оркестра састоји се од обрада народних напева и игара из 
Хрватске, Србије, БиХ, Македоније и осталих земаља из региона, као и оригиналних композиција за народни 
оркестар. Оркестар чине млади музичари, чланови ФА “Младост”, ученици музичких школа и музичких 
академија, а састав оркестра укључује: кларинете, виолине, виолончело, брачеве, бугарију, берду, као и разне 
традиционалне инструменте. Циљ оркестра је очување инструменталне традиције како хрватског тако и 
фолклора целог региона. Стварање нових композиција намењених овом типу оркестра, такође је циљ. 
Оснивач, аутор готово целокупног музичког материјала је И шеф оркестра је Фран Погрмиловић. 

Програм концерта Мешовитог хора „ИНА“ 
 



 
Изложба: На чудесно те водим место 
Марија Величковић, уметница из Крагујевца, представила је у Дому културе „Војислав Илић“ на Руднику, 
изложбу под називом „На чудесно те водим место“. 
Ово је њена друга самостална изложба. 
Марија Величковић учесник је многобројних колективних и групних изложби као и ликовних колонија у земљи 
и иностранству. 
Члан је удружења ликовних уметника Крагујевца КУЛ.Т од његовог оснивања 2018. године. 

Представа за децу „Звездан“ 
Представа за децу „Звездан“ у продукцији позоришта “Звездица “ из Зрењанина у среду 18. августа изведен је 
на Платоу испред зграде Старог суда у Горњем Милановцу. 
Представа је по тексту Јиржија Штреде, рађена у драмско-луткарској концепцији игре и била је намењена је 
деци предшколског и нижег школског узраста. 
Јиржи Штреда, аутор текста један је од најзначајнијих представника ческе школе луткарства. Рођен је у Прагу 
1932.године. Његов драмско-луткарски комад „Звездан“ је уписан у Антологију најизвођенијих у европским 
Позориштима за децу. 
Чувена Ческа школа луткарства, као једна од најстаријих, подстакла је и позоришта на нашим просторима да 
дешифрују, дотле нерођени, невиђени поетски театарски језик. Језик, где је надреализам-реализам у свету 
лутака, са свим својим небројеним знаковним и метафоричним изражајним могућностима. 
О усамљености једне Звезде на небу, њеној радозналости и потреби за упознавањем нечег новог и другачијег, 
о несналажењу и сналажењу у другачијем свету од оног којег познаје, о откривању пријатељства и љубави 
далеко од свог облака, до спознаје колико смо сви различити, а ипак повезани у свемиру невидљивим 
нитима… 
У представи играју: Татјана Рељин и Миљан Вуковић; 
Лутке, сценографија и ликовна опрема: Благовеста Василева; 
Музика: Владимир Агић Ага; 



Драматизација и текстови сонгова: Татјана Рељин. 
Сабор виолиниста Србије – Прањани 2021. 
У циљу очувања музичке потке нашег поднебља и древних, незаборавних нота у Прањанима, варошици на 
обронцима Сувобора 20, 21. и 22. августа 2021. године организован је Сабор виолиниста Србије, трећи по 
реду. На Сабору су се окупити доказани мајстори виолине, али и даровита деца која су тек кренула стазама 
признатих виртуоза виолине. 

 
Програмски садржај подређен је звуцима краљице иструмента. 
Саборска застава, уз звуке химне ,,Свилен конац“, подигнута је првог дана Сабора у средишту варошице. 
Након поздравне речи здравичара и представника Саборског одбора и домаћина Сабора Дејана Ковачевића, 
председника општине Горњи Милановац уследио је наступ естрадног солисте Немање Кујунџића, који је 
промовисао песму “Виолино велика истино”. 
Први дан саборовања био је резервисан за такмичарски део младих виолиниста. За најбољег младог 
виолинисту, у конкуренцији 12 јуниора, други пут заредом, проглашен је Јоца Васић. Златну виолину освојила 
је Тина Марјановић. Бобан Васић је награђен за најбоље одсвирано коло, Миливоје Јовановић је најбоље 
одсвирао песму, а Огњену Бабићу је припала награда за најизворније музицирање. Део програма прве вечери 
Сабора био је посвећен Бобану Возу, краљу виолине, а вече је завршено концертом најпознатијег 
хармоникаша на нашим просторима, Борка Радивојевића. 
Други дан такмичења наступили су професионалаци. Својим талентом и умећем, из групе 12 сениора 
издвојили су се Мануел Ристић и Стефан Петровић, па се о победи одлучивало у баражу. 
Титула Прва виолина Србије на трећем Сабору виолинист припала је Стефану Петровићу и награду му је 
уручио председник Саборског одбора Дејан Ковачевић. Златну виолину је Мануелу Ристићу уручио Ненад 
Нерић, директор Регионалне радне јединице Краљево, Пошта Србије. 

Инструменте који су уручени победницима ручно је израдио градитељ виолина Драган Филиповић из Ваљева. 
Треће вечери Сабора одржани су концерти победника, Бранка Ристића и Љубе Аличића. 
Низ пратећих дешавања употпунило је Сабор виолиниста у Прањанима. 
Саборовање је организовано уз поштовање епидемиолошких мера, а на уласку у Прањане постављени су 
били ковид пунктови за проверу посетилаца. 
 

 



 
Течајеви, курсеви, преквалификације и доквалификације 
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) 
и средњи (Б1 и Б2) курс енглеског, немачког и италијанског језика. 
Упис полазника је почео 25. августа 2021. године у просторијама Културног центра (Трг кнеза Михаила 1, 
Горњи Милановац). 
2. КУРС ЗА ВОЂЕЊЕ ПОСЛОВНИХ КЊИГА 
Упис полазника је од 25. августа 2021. године у просторијама Културног центра (Трг кнеза Михаила 1, Горњи 
Милановац). 
3. ПРЕКВАЛИФИКАЦИЈЕ, ДОКВАЛИФИКАЦИЈЕ 
струке: машинска, грађевинска, електро, прехрамбено-угоститељска, нега лица и тела, остале обуке 
– Програм се реализује у сарадњи са образовним центром Академија Чачак 
Упис полазника је од 25. август 2021. године у просторијама Културног центра (Трг кнеза Михаила 1, Горњи 
Милановац). 
Информације: 032/ 711 – 119, (контакт особа: Мирјана Петковић) 

 
Ликовни забавник 
„Ин Гогов августовски забавник“ – летња ликовна радионица Културног центра организована је на платоу 
испред зграде Старог суда . Тема радионице „Наша лица“ била је прилагођена младима узраста од 4 до 104 
године. Учесници су портрете стварали различитим ликовним техникама. Радионицу су водили: Валентина 
Нађ, уредник дечјег програма, Небојша Гојковић, педагог и Невена Чаворовић, дизајнер. 
Радови настали у оквиру радинице представљени су јавности. 

 
 
 
 
 
 



 
О дечјим програмима Културног центра 
Припрема и реализација програма за децу једна је од важних делатности Културног центра. Дугорочна визија 
Установе је да се континуираним бављењем културним потребама деце на нивоу града, кроз различите 
радионице и програме, наравно у сарадњи са образовним институцијама, однегују будући корисници наших 
програма. Активности су организоване на више начина и то: кроз редован програм (драмска радионица, 
ликовна радионица „Ин Гогх“, инклузивни хор “Распевани цветићи” и читалиште), повремени (гостујућа 
професионална и аматерска позоришта) и посебне манифестације (Минијатурни бијенале и Фестивал 
позоришног стваралаштва „Школска сцена“, промоције књига за децу, ликовне изложбе дечјих атељеа, 
гостовања наше деце у програмима других центара и слично). 
Ликовна радионица „Ин Гогх“је покренута фебруара 2003. године. 
Програм радионице, осим рада са класичним материјалима, подразумева и рад са материјалима који не 
улазе у планове часова ликовне културе. У радионици деца сликају и на старим ципелама, праве портрете и 
маске у техници папир машеа, праве скулптуре од делова старих и поломљених играчака, тканице од папира, 
а сликају и по својим лицима… Најлепша остварења полазника радионице публикована су на новогодишњим 
честиткама Црвеног крста. У сарадњи са основном школом „Краљ Александар Први“ и Дечјим културним 
центром из Београда, радионица је учествовала у пројекту „Пропхетен“, који је осмислио немачки уметник 
Мајк Кулман. 
Радионицу води Валентина Нађ, дипломирани вајар. 
 

„Europa Cinemas“ – мрежа европских биоскопских приказивача подржала рад биоскопа Културног 
центра са 220.000 динара 
После анализе и оцена прошлогодишњег 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 је у циљу унапређења свог филмског 
програма подржан од мреже европских биоскопских приказивача „Еуропа Цинемас“са 1888 евра, што је око 
220.000 динара . 

 
 
Чланство у мрежи приказивача омогућило је Културном центру оперативну и финансијску подршку из 
фондова Европске Уније. Средства ће наменски бити утрошена за повећање и разноликост програма у 
биоскопу са посебним освртом на европски филм, као и за развој техничких капацитета и едукацију. 
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, 3131 платно (екран), 751 град, 43 државе. 
 
 
 
 
 



 
 

Упис деце у Драмску радионицу и Инклузивни дечији хор 
Културни центар Горњи Милановац започео је упис нових чланова у Драмску радионицу и Инклузивни дечији 
хор „Распевани цветићи“. 
Информације: 032/711-118 или 065/571-51-35 

 
Драмска радионица је почела са радом у марту 2004. године. Програм је осмишљен на модеран начин, кроз 
вежбе покрета, пантомиме, вежбе говора и импровизације, а основни циљ је да на забаван и креативан начин 
уведе децу у свет позоришта. Циклус радионица се подудара са школском годином – почиње у септембру и 
траје до краја јуна. Кроз радионицу је прошло скоро три стотине деце, која су учествовала у реализацији 
већег броја представа у продукцији Културног центра. 
Радионицу воде Валентина Нађ дипломирани вајар и Слађна Попов, музички педагог. 
Инклузивни дечији хор “Распевани цветићи” покренут је 2012. године , у оквиру пројекта „Школа културе“. 
Пројекат је реализован у сарадњи са пријатељима из Норвешке. Циљ пројекта је да се дугорочно унапреди 
рад са децом ометеном у развоју, инвалидном децом и децом из маргинализованих и осетљивих друштвених 
група и да им се обезбеди, једнако право на образовање и доступност образовања и васпитања, без 
дискриминације и издвајања деце. То значи, да у хору, заједно са осталом децом основношколског узраста, 
певају и малишани са посебним потребама који имају афинитета према музици. 
Хорско певање код деце буди интересовање према музичкој уметности, подстиче их да правилно реагују на 
музику, развија им слух, осећај за ритам, као и вокалне способности и ритмичност. Кроз заједнички рад, деца 
се међусобно друже, поштују и постају свесна да је код хорског певања сваки појединац једнако важан. Деца 
из хора међусобно остварују бољу комуникацију, друже се, играју и заједнички решавају проблеме, што се 
позитивно одражава и на свест околине. 
Диригент хора је Слађана Попов, музички педагог. 
 
„Нечиста крв – Грех предака“, свечана пројекција филма у Горњем Милановцу 
Након великог успеха на летњим фестивалима широм наше земље, филм редитеља Милутина Петровића 
„Нечиста крв – Грех предака“ 30. августа  премијерно је приказан и у великој сали Културног центра Горњи 
Милановац. 
Свечану пројекцију увеличала је Катарина Радивојевић која у филму тумачи лик „Цоне”. 



 
Радња филма „Нечиста крв – Грех предака” се дешава пре Софкиног рођења и прати причу о њеном деди 
Хаџи Трифуну, угледном српском трговцу, који покушава да очува мир са турским властима, али и одржи свој 
углед и утицај у Врању, важној турској варошици у близини границе са ослобођеном Србијом. Док Трифун 
припрема два сина да га наследе на позицији вође међу српским народом, муке му стварају не само моћни 
турски бегови него и сама његова породица. Трифун доноси низ тешких одлука које ће касније утицати на 
његове потомке, јунаке из романа „Нечиста крв”. 
Улоге тумаче: Драган Бјелогрлић, Анђела Јовановић, Катарина Радивојевић, Феђа Штукан, Тим Сејфи, Нела 
Михаиловић, Марко Грабеж, Александар Ристоски, Недим Незировић, Дејан Бућин, Теодора Драгићевић, 
МИлица Гојковић, Ваја Дујовић и Никола Вујовић. 
Милена Марковић урадила је адаптацију сценарија Војислава Воје Нановића, док је за сценографију био 
задужен Миленко Јеремић. Костиме потписује Марина Меденица. Продуцент филма је Снежана ван 
Хаувелинген, а филм је настао у продукцији Тхис анд Тхат Продуцтионс. 
Филм је до сада проглашен за најбољи филм по избору публике на 28. Европском филмском фестивалу 
Палић, освојио је и прву награду на 45. Фестивалу филмског сценарија у Врњачкој бањи (за сценаристу 
Војислава Нановића и аутора адаптације сценарија Милену Марковић), док је читав глумачки ансабмл добио 
награду за најбоље глумачко остварење на Дунав Филм Фесту, а Феђа Штукан специјалну награду за 
изузетно глумачко остварење за улогу Коља у филму „Нечиста крв- Грех предака“ на 56. Филмском сусрету у 
Нишу. 
Филм су подржали Филмски центар Србије, Министарство културе и информисања Републике Србије, МЕДИА 
фонд Креативне Европе и Делегација ЕУ у Србији. 
 

Изложба „Иконе и фреске рудничко – таковског краја“ у Фочи 
Изложба фотографија штампаних на платну “Иконе и фреске Рудничко – таковског краја”, аутора Бобана 
Стефановића и Радоша Гачића представљена је крајем августа у Фочи (Република Српска, БиХ). 
Иконе и фреске представљене на у Републици Српској су највеће духовно наслеђе Рудничко-таковског краја. 
„Најлепши и најстарији примерци иконо и фреског сликарства репрезент су културног, уметничког и надасве 

духовног наслеђа у периоду од неколико векова“. 
 
Изложбу реализују Културни центар Горњи Милановац и Центар за културу и информисање из Фоче. 
Најстарији трагови иконописа и фрескописачког рада на подручју Рудничко-таковског краја налазе се у 
најстаријим црквама и манастирима који су преживели бурна времена српског средњег века, устаничка 
времена и, на жалост, небригу и непоштовање светиња у периоду друге половине двадесетог века. 
Најпознатије и најстарије иконе и фреске рудничко-таковског краја сачуване су у два манастира 
/Враћевшница и Вујан/, три цркве брвнаре /Таково, Љутовница, Прањани/, четири цркве задужбине Кнеза 
Милоша Обреновића /Савинац, Брусница, Брезна, Горњи Милановац/ и неколико сеоских цркава из 19. века 
/Горњи Бањани, Мајдан, Бољковци/. У највећој мери сачуване су иконе на иконостасима цркава као сликане 
целине и у ризницама појединачно. Фреске су мање више очуване у две манастирске цркве и у фрагментима 



у две сеоске богомоље. Манастир Враћевшница је најстарији на овом подручју и датира из 15. века, 
првобитан живопис није одолео зубу времена па је данашњи фрескопис настао тек после једне од 
многобројних обнова 1737. године. У манастирској цркви у Вујну која је измештањем са средњовековних 
темеља, саграђена 1805. године, фреске су рађене преко старих, избледелих и оне немају оригиналну 
вредност, али су израђене по угледу на стари живопис. 
Најстарије иконе са подручја Рудничко-таковског краја су из првобитних цркава које су на овом подручју 
грађене током средњег века. Стално рушене и паљене очувале су првобитне иконостасе углавном у 
фрагментима и они се налазе у новосаграђеним богомољама. Сачуване иконе у црквама брвнарама, у 
манастирима и појединим сеоским црквама с краја 18. и почетка 19. века углавном су рад непознатих 
мајстора који су ангажовани са стране. Фреске у Враћевшници радио је Андреј Андреович са групом мајстора 
зографа 1737. године. Тек почетком 19. века јављају се иконописци који се потписују именом и презименом и 
стварају занимљиве сликане целине. То су Никола Апостоловић, браћа Стојан и Јеремија Михаиловић, 
Сретен Протић, Јован Стергевић звани молер Јања, Димитрије Посниковић, Настас Томић, Никола Марковић 
и бројни непознати мајстори иконо и фрескописци који нису оставили потпис нити било какав писани траг на 
основу кога би се могло утврдити ауторство. 
Иконе и фреске приказане овом изложбом представљају највеће духовно наслеђе Рудничко-таковског краја. 
Најлепши и најстарији примерци иконо и фреског сликарства репрезент су културног, уметничког и надасве 
духовног наслеђа у периоду од неколико векова. Као завет потомству за будућа времена. 
 Радош Гачић, историчар уметности 
 
7. Међународни фестивал кратког филма “КРАТКА ФОРМА 2021” 
Културни центар Горњи Милановац последњег дана августа у Свечаној сали општине Горњи Милановац 
организовао је конференцију за медије поводом реализације манифестација: „Дани Мије Алексића 2021“ и 7. 
Међународног фестивала кратког филма „Кратка форма“, које ће бити реализоване током септембра и 
октобра. 
О предстојећим манифестацијама су говорили: Драган Арсић, директор Културног центра, Бобан 

Стефановић, уредник филмског програма и Предраг Лошић, новинар. 
 
7. Међународни фестивал кратког филма “КРАТКА ФОРМА 2021” 
Међународни фестивал кратког филма „Кратка форма“ један од значајних светских фестивала у области 
краткометражне филмске уметности, од 21. септембра до 3. октобра2021. године, паралелно ће са 
манифестацијом „Дани Мије Алексића“, а под покровитељством Министарства културе и информисања 
Републике Србије, по седми пут бити реализован у Горњем Милановцу. 
– Афирмиција филмског стваралаштва, ширење филмске културе, едукација младих, потстицање 
разноликости филмског израза, интеркултурног дијалога и интеракције између, аутора, публике и учесника 
пројекта, ширење активне мреже фестивала, као и развој културног туризма, циљеви су које заступа 
фестивал „Кратка форма“, кажу Бобан Стефановић, уредник филмског програма и Драган Арсић, директор 
Културног центра и истичу да Фестивал промовише уметничке вредности савременог српског и међународног 
филмског стваралаштва у области кратког филма, као и наслеђе националне и светске културне баштине на 
подручју краткометражне филмске уметности. 



За 7. Међународни фестивал кратког филма „Кратка форма“ од више од 600 пријављених филмова 
Селекционе комисије (Мини и кратки филм: Никола Јанковић, Рајко Радовић, Никола Полић и Коста 
Илић Филмско стваралаштво деце и омладине : Емилија Филиповић и Бобан Стефановић) за Фестивал су 
одабрале 100 филмова из 25 земаља који ће бити приказани у три такмичарске категорије: 

ТАКМИЧАРСКЕ КАТЕГОРИЈЕ Број филмова 

МИНИ ФИЛМ (1 – 15 минута) 53 

КРАТКИ ФИЛМ (15 – 50 минута) 23 

ФИЛМСКО СТВАРАЛАШТВО ДЕЦЕ И ОМЛАДИНЕ (до 15 минута) 24 

Прихваћени су само филмови оцењени као дела високог уметничког и професионалног домета снимљени 
током 2020/21. године. 
Фестивал је такмичарског карактера, а награде КРАТКЕ ФОРМЕ су: 
ГРАН ПРИ за најбољи филм у категоријама мини и краткифилм, награда за најбољи мини филм, награда за 
најбољи кратки филм, награда за најбољи анимирани филм, европски филм и српски филм. 
Жири такође може доделити похвале и специјалне награде. 
Уз признања додељиваће се и новчани део награде за: ГРАН ПРИ – најбољи филм у категоријама мини и 
кратки филм (500 евра), за најбољи филм у категорији мини и кратки филм (по 300 евра), као и за најбољи 
српски филм (300 евра). Награде се исплаћују ауторима. 
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 жирија су: Марија Вулић, Србија, Мирољуб Стојановић, Србија, Грег де Кјур, Сједињене 
Америчке Државе ( Мини и кратки филм), односно Исидора Вулић, Србија, Властимир Стевановић, Србија, 
Бошко Ђорђевић, Србија (Филмско стваралаштво деце и омладине). 

ПРОГРАМ 
ПОНЕДЕЉАК, 30. август 2021. 

Анимирани филм: Авантуре породице Бигфут, режија: Јéрéмие Дегрусон, Бен Стассен 
2Д, синхронизован на српски 

Велика сала Културног центра у 18 часова 
Филм: Нечиста крв: грех предака, режија: Милутин Петровић 

Велика сала Културног центра у 20 часова 
 

УТОРАК, 31. август 2021. 
Анимирани филм: Авантуре породице Бигфут, режија: Јéрéмие Дегрусон, Бен Стассен 

2Д, синхронизован на српски 
Велика сала Културног центра у 18 часова 

Филм: Нечиста крв: грех предака, режија: Милутин Петровић 
Велика сала Културног центра у 20 часова 

 
СРЕДА, 1. септембар 2021. 

Анимирани филм: Авантуре породице Бигфут, режија: Јéрéмие Дегрусон, Бен Стассен 
2Д, синхронизован на српски 

Велика сала Културног центра у 18 часова 
Филм: Нечиста крв: грех предака, режија: Милутин Петровић 

Велика сала Културног центра у 20 часова 
 

ЧЕТВРТАК, 2. септембар 2021. 
Анимирани филм: Авантуре породице Бигфут, режија: Јéрéмие Дегрусон, Бен Стассен 

2Д, синхронизован на српски 
Велика сала Културног центра у 18 часова 

Филм: Нечиста крв: грех предака, режија: Милутин Петровић 
Велика сала Културног центра у 20 часова 

 
ПЕТАК, 3. септембар 2021. 

Анимирани филм: Авантуре породице Бигфут, режија: Јéрéмие Дегрусон, Бен Стассен 



2Д, синхронизован на српски 
Велика сала Културног центра у 18 часова 

Филм: Нечиста крв: грех предака, режија: Милутин Петровић 
Велика сала Културног центра у 20 часова 

 
ПОНЕДЕЉАК, 6. септембар 2021. 

Анимирани филм: Мали шеф: породични бизнис, режија: Том МцГратх 
2Д, синхронизован на српски 

Велика сала Културног центра у 18 часова 
Филм: Нечиста крв: грех предака, режија: Милутин Петровић 

Велика сала Културног центра у 20 часова 
 

УТОРАК, 7. септембар 2021. 
Отворена ликовна радионица: Мој јунак из цртаног филма 

Плато испред зграде Старог суда у 18 часова 
Анимирани филм: Мали шеф: породични бизнис, режија: Том МцГратх 

2Д, синхронизован на српски 
Велика сала Културног центра у 18 часова 

Филм: Нечиста крв: грех предака, режија: Милутин Петровић 
Велика сала Културног центра у 20 часова 

 
СРЕДА, 8. септембар 2021. 

Анимирани филм: Мали шеф: породични бизнис, режија: Том МцГратх 
2Д, синхронизован на српски 

Велика сала Културног центра у 18 часова 
Филм: Нечиста крв: грех предака, режија: Милутин Петровић 

Велика сала Културног центра у 20 часова 
 

ЧЕТВРТАК, 9. септембар 2021. 
Анимирани филм: Мали шеф: породични бизнис, режија: Том МцГратх 

2Д, синхронизован на српски 
Велика сала Културног центра у 18 часова 

Филм: Кендимен, режија: Ниа ДаЦоста 
Велика сала Културног центра у 20 часова 

 
ПЕТАК, 10. септембар 2021. 

Анимирани филм: Мали шеф: породични бизнис, режија: Том МцГратх 
2Д, синхронизован на српски 

Велика сала Културног центра у 18 часова 
Филм: Кендимен, режија: Ниа ДаЦоста 

Велика сала Културног центра у 20 часова 
 

ПОНЕДЕЉАК, 13. септембар 2021. 
Анимирани филм: Мали шеф: породични бизнис, режија: Том МцГратх 

2Д, синхронизован на српски 
Велика сала Културног центра у 18 часова 

Филм: Афтер 3: после пада, режија: Цастилле Ландон 
Велика сала Културног центра у 20 часова 

 
УТОРАК, 14. септембар 2021. 

Представа за децу: Морско-бродска заврзлама, Едука театар, Суботица 
Плато испред зграде Старог суда у 18 часова 

Анимирани филм: Мали шеф: породични бизнис, режија: Том МцГратх 
2Д, синхронизован на српски 

Велика сала Културног центра у 18 часова 
Филм: Афтер 3: после пада, режија: Цастилле Ландон 

Велика сала Културног центра у 20 часова 
 

СРЕДА, 15. септембар 2021. 
Концерт: У једном селу крај реке Груже, Фолклориштанце 

уметнички руководиоци: Невена Јанковић и Марија Максимовић 



Велика сала Културног центра у 19 часова 
 

ЧЕТВРТАК, 16. септембар 2021. 
Промоција књиге: Антипедагогија, Миодраг Даниловић 

Башта Велике Сале Културног центра у 17 часова 
Анимирани филм: Авантуре породице Бигфут, режија: Јéрéмие Дегрусон, Бен Стассен 

2Д, синхронизован на српски 
Велика сала Културног центра у 18 часова 

Филм: Афтер 3: после пада, режија: Цастилле Ландон 
Велика сала Културног центра у 20 часова 

 
ПЕТАК, 17. септембар 2021. 

Анимирани филм: Авантуре породице Бигфут, режија: Јéрéмие Дегрусон, Бен Стассен 
2Д, синхронизован на српски 

Велика сала Културног центра у 18 часова 
Филм: Афтер 3: после пада, режија: Цастилле Ландон 

Велика сала Културног центра у 20 часова 
 

НЕДЕЉА, 19. септембар 2021. 
САБОР НАРОДНОГ СТВАРАЛАШТВА 

 
ПОНЕДЕЉАК, 20. септембар 2021. 

Ин Гогх ликовна радионица: Сликање текстилним бојама 
Промоција књиге: Калибар 35, Драги Ивић 

Модерна галерија Културног центра у 17:30 часова 
Позоришна представа: Славомир Мрожек, Полицајци, режија: Бранко Кнежевић 

Милановачко позориште 
Велика сала Културног центра у 20 часова 

 
УТОРАК, 21. септембар 2021. 

Свечано отварање Фестивал КРАТКА ФОРМА 
Велика сала Културног центра у 18 часова 

Концерт: Мистик Чело 
Велика сала Културног центра у 18:00 часова 

Филм: Сенг Чи и легенда о десет прстенова, режија: Дестин Даниел Цреттон 
Велика сала Културног центра у 20:00 часова 

 
СРЕДА, 22. септембар 2021. 

Фестивал КРАТКА ФОРМА: Прва такмичарска пројекција, мини и кратки филм 
Велика сала Културног центра у 17 часова 

Фестивал КРАТКА ФОРМА: Друга такмичарска пројекција, мини и кратки филм 
Велика сала Културног центра у 19 часова 

Филм: Сенг Чи и легенда о десет прстенова, режија: Дестин Даниел Цреттон 
Велика сала Културног центра у 20:30 часова 

 
ЧЕТВРТАК, 23. септембар 2021. 

Фестивал КРАТКА ФОРМА: Трећа такмичарска пројекција, мини и кратки филм 
Велика сала Културног центра у 17 часова 

Фестивал КРАТКА ФОРМА: Четврта такмичарска пројекција, мини и кратки филм 
Велика сала Културног центра у 18:30 часова 

Филм: Тома, режија: Драган Бјелогрлић 
Велика сала Културног центра у 20:00 часова 

 
ПЕТАК, 24. септембар 2021. 

Радионица: Како се синхронизује цртани филм 
Анимирани филм: Звездани пси: Тропска авантура, режија: Инна Евланникова 

Велика сала Културног центра у 15 часова 
Фестивал КРАТКА ФОРМА: Пета такмичарска пројекција, мини и кратки филм 

Велика сала Културног центра у 17 часова 
Филм: Маре, режија: Андреа Штака 

Велика сала Културног центра у 18:15 часова 



Филм: Тома, режија: Драган Бјелогрлић 
Велика сала Културног центра у 20 часова 

 
СУБОТА, 25. септембар 2021. 

Радионица: Како се синхронизује цртани филм 
Мастер клас: Марија Шкаричић, глумица 

Анимирани филм: Звездани пси: Тропска авантура, режија: Инна Евланникова 
Велика сала Културног центра у 15 часова 

Филм: Тријумф, режија: Еммануел Цоурцол 
Велика сала Културног центра у 17 часова 

Фестивал КРАТКА ФОРМА: Шеста такмичарска пројекција, мини и кратки филм 
Велика сала Културног центра у 19 часова 

Филм: Тома, режија: Драган Бјелогрлић 
Велика сала Културног центра у 20:30 часова 

 
НЕДЕЉА, 26. септембар 2021. 

Анимирани филм: Звездани пси: Тропска авантура, режија: Инна Евланникова 
Велика сала Културног центра у 15 часова 

Филм: Тријумф, режија: Еммануел Цоурцол 
Велика сала Културног центра у 17 часова 

Фестивал КРАТКА ФОРМА: Седма такмичарска пројекција, мини и кратки филм 
Велика сала Културног центра у 19 часова 

Филм: Тома, режија: Драган Бјелогрлић 
Велика сала Културног центра у 20 часова 

 
ПОНЕДЕЉАК, 27. септембар 2021. 

Анимирани филм: Звездани пси: Тропска авантура, режија: Инна Евланникова 
Велика сала Културног центра у 17 часова 

Фестивал КРАТКА ФОРМА: Осма такмичарска пројекција, мини и кратки филм 
Велика сала Културног центра у 19 часова 

Филм: Тома, режија: Драган Бјелогрлић 
Велика сала Културног центра у 20:30 часова 

 
УТОРАК, 28. септембар 2021. 

Солистички концерт Горана Миливојевића: Чупо и пријатељи 
Велика сала Културног центра у 20 часова 

 
СРЕДА, 29. септембар 2021. 

Фестивал КРАТКА ФОРМА: Девета такмичарска пројекција, мини и кратки филм 
Велика сала Културног центра у 19 часова 

Филм: Тома, режија: Драган Бјелогрлић 
Велика сала Културног центра у 20:30 часова 

 
ЧЕТВРТАК, 30. септембар 2021. 

Фестивал КРАТКА ФОРМА: Прва такмичарска пројекција, Филмско стваралаштво деце и омладине 
Велика сала Културног центра у 16 часова 

Анимирани филм: Хотел Трансилванија – Чудовишни љубимци, режија: Дерек Дрyмон, Јеннифер Клуска 
2Д, синхронизован на српски 

Велика сала Културног центра у 17 часова 
Отварање изложбе: Траг у једном времену - Филмски плакат 

Модерна галерија Културног центра у 18 часова 
Фестивал КРАТКА ФОРМА: Десета такмичарска пројекција, мини и кратки филм 

Велика сала Културног центра у 19 часова 
Филм: Тома, режија: Драган Бјелогрлић 

Велика сала Културног центра у 20 часова 
 

ПЕТАК, 1. октобар 2021. 
Фестивал КРАТКА ФОРМА: Друга такмичарска пројекција, Филмско стваралаштво деце и омладине 

Велика сала Културног центра у 16 часова 
Анимирани филм: Хотел Трансилванија – Чудовишни љубимци, режија: Дерек Дрyмон, Јеннифер Клуска 

2Д, синхронизован на српски 



Велика сала Културног центра у 17 часова 
Представљање издавачке делатности Филмског центра Србије 

Модерна галерија Културног центра у 18 часова 
Фестивал КРАТКА ФОРМА: Једанаеста такмичарска пројекција, мини и кратки филм 

Велика сала Културног центра у 19 часова 
Фестивал КРАТКА ФОРМА: Јавно жирирање, деца и омладина 

Модерна Галерија Културног центра у 20 часова 
Филм: Тома, режија: Драган Бјелогрлић 

Велика сала Културног центра у 20:30 часова 
 

СУБОТА, 2. октобар 2021. 
Радионица: Како се гледа филм: мала школа бонтона 

Анимирани филм: Хотел Трансилванија – Чудовишни љубимци, режија: Дерек Дрyмон, Јеннифер Клуска 
2Д, синхронизован на српски 

Велика сала Културног центра у 17 часова 
Фестивал КРАТКА ФОРМА: Дванаеста такмичарска пројекција, мини и кратки филм 

Велика сала Културног центра у 19 часова 
Фестивал КРАТКА ФОРМА: Јавно жирирање, мини и кратки филм 

Велика сала Културног центра у 21 час 
 

НЕДЕЉА, 3. октобар 2021. 
Радионица: Како се гледа филм: мала школа бонтона 

Анимирани филм: Хотел Трансилванија – Чудовишни љубимци, режија: Дерек Дрyмон, Јеннифер Клуска 
2Д, синхронизован на српски 

Велика сала Културног центра у 18 часова 
Филм: Тома, режија: Драган Бјелогрлић 

Велика сала Културног центра у 20 часова 
 

ПОНЕДЕЉАК, 4. октобар 2021. 
Анимирани филм: Хотел Трансилванија – Чудовишни љубимци, режија: Дерек Дрyмон, Јеннифер Клуска 

2Д, синхронизован на српски 
Велика сала Културног центра у 16 часова 

Представа за децу: Деца у позоришту 
Велика сала Културног центра у 19 часова 

 
УТОРАК, 5. октобар 2021. 

Анимирани филм: Хотел Трансилванија – Чудовишни љубимци, режија: Дерек Дрyмон, Јеннифер Клуска 
2Д, синхронизован на српски 

Велика сала Културног центра у 16 часова 
Представа за децу: Деца у позоришту 

Велика сала Културног центра у 19 часова 
 

СРЕДА, 6. октобар 2021 
Анимирани филм: Хотел Трансилванија – Чудовишни љубимци, режија: Дерек Дрyмон, Јеннифер Клуска 

Велика сала Културног центра у 16 часова 
Представа за децу: Деца у позоришту 
Велика сала Културног центра у 19 часова 

 
ЧЕТВРТАК, 7. октобар 2021. 

Концерт: Филмске теме 
Велика сала Културног центра у 20 часова 

 
ПЕТАК, 8. октобар 2021. 

Позоришна представа: Душан Ковачевић, Балкански шпијун, режија: Татјана Мандић Ригонат 
Народно позориште у Београду 

Велика сала Културног центра у 20 часова 
 

ПОНЕДЕЉАК, 11. октобар 2021. 
Филм: Пуцњи у Марсеју, режија: Гордан Матић 

Велика сала Културног центра у 18 часова 
Филм: Није време за умирање, режија: Царy Јоји Фукунага 



Велика сала Културног центра у 20 часова 
 

УТОРАК, 12. октобар 2021. 
Фестивал младих: Глумијада, драмске радионице 

Филм: Пуцњи у Марсеју, режија: Гордан Матић 
Велика сала Културног центра у 18 часова 

Филм: Није време за умирање, режија: Царy Јоји Фукунага 
Велика сала Културног центра у 20 часова 

 
СРЕДА,  13. октобар 2021 

Филм: Пуцњи у Марсеју режија: Гордан Матић 
Велика сала Културног центра у 18 часова 

Филм: Није време за умирање, режија: Царy Јоји Фукунага 
Велика сала Културног центра у 20 часова 

ЧЕТВРТАК 14. октобар 2021. 
Монодрама: Свети Владика Николај Велимировић, Кроз тамнички прозор, 

Лик Владике тумачи: Бранко Кнежевић, режија: Бранко Кнежевић 
Милановачко позориште 

Велика сала Културног центра у 20 часова 
 

ПЕТАК, 15. октобар 2021. 
Филм: Пуцњи у Марсеју режија: Гордан Матић 

Велика сала Културног центра у 18 часова 
Филм: Није време за умирање, режија: Царy Јоји Фукунага 

Велика сала Културног центра у 20 часова 
 

Весна Тривалић, драмска уметница добитник награде „Мија Алексић – Бити глумац“ 

Весна Тривалић у серији „Сенке над Балканом“ (фотографија Александра Летића) 
Општина Горњи Милановац и Културни центар заједнички организују манифестацију ДАНИ МИЈЕ 
АЛЕКСИЋА, у част великана српског глумишта Милосава Мије Алексића, који је рођен у Горњој Црнући 
(Горњи Милановац). 
 
Мија Алексић је славном глумачком каријером задужио завичај да му се на адекватан начин одужи и да кроз 
фестивалску манифестацију стално обнавља сећање на њега, а уједно да на будуће генерације пренесе тај 
невероватни животни и глумачки дух који га је пратио и који је укорењен у културном наслеђу српског народа, 
рекао је Драган Арсић, директор Културног центра на конференцији за медије одржаној данас (31. август 
2021. године) у Свечаној сали општине Горњи Милановац и додао: 
– 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. 



Лауреат награде “Мија Алексић – бити глумац” за 2021. годину је Весна Тривалић, глумица. 
Награда се додељује глумцу као признање за изузетан допринос уметности глуме, саопштено је на 
конференцији за медије одржаној у Свечаној сали општине Горњи Милановац. 
Фото: преузето са Фан странице Весне Тривалић 
Весна Тривалић (Београд, 13. март 1965.) је српска филмска, телевизијска, позоришна и гласовна глумица. 
Уписала је Факултет драмских уметности у Београду 1984. године, те се сматра једним од припадника 
такозване генерације Дванаест величанствених. Глумачку каријеру је започела 1986. године, да би се пет 
година касније прославила улогом Љиље у серији “Бољи живот”. Остварила је запажене улоге у филмовима 
“Ми нисмо анђели”, “Ране”, “Лајање на звезде”, “Живот је чудо” и “Стадо”, затим у драми “Октоберфест”, за 
коју је награђена “Златном ареном” на Филмском фестивалу у Пули, као и у серијама “Метла без дршке”, 
“Полицајац са Петловог брда” и “Вратиће се роде”. Њена највећа глумачка достигнућа су улога Бисеније 
„Бисе” Гавриловић у серији “Породично благо и Катарине „Цакане” Анђелић у “Отвореним вратима”. 
Континуирана популарност, упркос деценијској паузи, донела јој је 2018. године улоге у серијама “Сенке над 
Балканом” и “Жигосани у рекету”. Весна је 2018. године први пут стала на позоришне даске после паузе од 
скоро седамнаест година. У питању је била представа “Врат од стакла” Југословенског драмског позоришта, у 
којој је, чим је крочила на сцену, поздрављена аплаузом и овацијама. Играла је поред Секе Саблић, уз коју се 
често сматра најдаровитијом српском комичарком, док је за виртуозност у овом жанру награђена и са две 
“Статуете Ћуран” на Данима комедије. Весну Тривалић за овогодишњег лауреата награде “Мија Алексић – 
бити глумац” предложили су носиоци овог вредног признања : Ненада Јездића, Небојше Дугалића и Гордана 
Кичића, што је Управни одбор Културног центра Горњи Милановац и усвојио. 
Весни Тривалић награда ће бити уручена током манифестације “Дани Мије Алексића”. У договору са 
уметницом накнадно ћемо саопштити термин свечаног уручења награде. 
 
Vesna Trivalić, dramska umetnica dobitnik nagrade - GMinfo 
https://gminfo.rs › vesna-trivalic-dramska-umetnica-do... 
пре 2 дана — Laureat nagrade “Mija Aleksić – biti glumac” za 2021. godinu je Vesna Trivalić, glumica. Nagrada se 
dodeljuje glumcu kao priznanje za ... 
 
Vesni Trivalić nagrada „Mija Aleksić“ - Naslovi.net 
https://naslovi.net › vesni-trivalic-nagrada-mija-aleksic 
пре 3 сата — Vesnu Trivalić za ovogodišnjeg laureata nagrade „Mija Aleksić – biti glumac“ predložili su nosioci ovog 
vrednog priznanja Nenad Jezdić, ... 
 
Весна Тривалић овогодишњи добитник награде "Мија ... 
https://www.rtrs.tv › vijesti › vijest 
пре 22 сата — Глумица Весна Тривалић добитница је награде "Мија Алексић - битиглумац" за 2021. годину, 
коју додјељују Општина Горњи Милановац и ... 
 
Vesna Trivalić ovogodišnja dobitnica nagrade “Mija Aleksić ... 
http://moravainfo.rs › Okrug › Gornji Milanovac 
пре 2 дана — GORNJI MILANOVAC – Proslavljena glumica Vesna Trivalić četvrti je laureat nagrade “Mija Aleksić – 
biti glumac“. 
 
Весни Тривалић награда „Мија Алексић“ - Sputnik 
https://rs.sputniknews.com › Вести 
пре 22 сата — Награда „Мија Алексић – бити глумац“ за изузетан допринос уметности глуме за 2021. ... Весна 
Тривалић - Sputnik Србија, 1920, 01.09.2021. 
 
Vesna Trivalić dobitnica nagrade “Mija Aleksić” - Nova 
https://nova.rs › kultura › vesna-trivalic-dobitnica-nagr... 
пре 2 дана — Vesna Trivalić dobitnica je nagrade “Mija Aleksić - biti glumac” za 2021. godinu. Istaknutu glumicu su 
za ovo priznanje predložili prethodni ... 
 
Kultura (m) - TIME.rs 
https://time.rs › kultura 
Glumica Vesna Trivalić ovogodišnji dobitnik nagrade Mija Aleksić ... Glumica Vesna Trivalićdobitnica je nagrade "Mija 
Aleksić - biti glumac" za 2021. 
 
Vesna Trivalić dobitnica nagrade "Mija Aleksić" - Dnevni list ... 
https://www.danas.rs › Kultura 



пре 21 сата — Glumica Vesna Trivalić dobitnica je nagrade "Mija Aleksić - biti glumac" za 2021. godinu, koju 
dodeljuju Opština Gornji Milanovac i ... 
 
FCS 
http://www.fcs.rs 
пре 10 сати — Laureat nagrade „Mija Aleksić – biti glumac” za 2021. godinu je Vesna Trivalić, glumica. Nagrada se 
dodeljuje glumcu kao priznanje za izuzetan doprinos ... 
 
časopis borba 
https://casopisborba.rs 
ВЕСНА ТРИВАЛИЋ ОВОГОДИШЊИ ДОБИТНИК НАГРАДЕ „МИЈА АЛЕКСИЋ-БИТИГЛУМАЦ“ 01/09/2021; Нова 
сезона “Вечери балета и моде” 31/08/2021; ЗАВРШЕНА 12. 
 
RTV Doboj: Vijesti iz Doboja 
https://rtvdoboj.org 
пре 19 сати — Glumica Vesna Trivalić dobitnica je nagrade “Mija Aleksić – biti glumac” za 2021. godinu, koju 
dodjeljuju Opština Gornji Milanovac i… 
 
Termo - TIM doo Novi Sad - Kompanije 
https://novisad.kompanije.co.rs › termo-tim-doo-novi-sad 
... Glumica Vesna Trivalić dobitnica nagrade "Mija Aleksić" · Ustao narod iz okoline Bora, najavljuju bolkadu uprave 
grada i Ziđina. 
 
„Dani Mije Aleksića“ u Gornjem Milanovcu | Info lider 
https://info-lider.com › Kultura 
пре 2 дана — „Dani Mije Aleksića“ u Gornjem Milanovcu ... Laureat nagrade “Mija Aleksić – biti glumac” za 2021. 
godinu je Vesna Trivalić. 
Vesna Trivalić dobitnica nagrade "Mija Aleksić" - Kultura - Danas 
https://www.danas.rs › kultura › vesna-trivalic-dobitnic... 
пре 21 сата — ... dobitnica je nagrade "Mija Aleksić - biti glumac" za 2021. godinu, ... centar na manifestaciji "Dani 
Mije Aleksića", saopšteno je danas. 
 
filmski septembar i oktobar: kratka forma i dani mije ... - YouTube 
https://www.youtube.com › watch 
AboutPressCopyrightContact usCreatorsAdvertiseDevelopersTermsPrivacyPolicy & SafetyHow YouTube ... 
пре 2 дана · Отпремио/ла GM Press 
 
Glumica Vesna Trivalić dobitnica nagrade "Mija Aleksić" - 021 
https://www.021.rs › Info › komentari 
пре 23 сата — ... glumac" za 2021. godinu, koju dodeljuju Opština Gornji Milanovac i milanovački Kulturni centar na 
manifestaciji "Dani Mije Aleksića". 
 
Počeli “Dani Mije Aleksića“ - GMinfo 
https://gminfo.rs › poceli-dani-mije-aleksica 
27.09.2020. — Otvaranjem ove izložbe počinje manifestacija Dani Mije Aleksića. Izložba „MijaAleksić – biti glumac“ 
nastala je 2013. godine povodom 90 ... 
 
Filmski septembar i oktobar: Kratka forma i Dani Mije Aleksića 
https://cacanskevesti.com › vesti › filmski-septembar-i-... 
пре 2 дана — Filmski septembar i oktobar: Kratka forma i Dani Mije Aleksića ... medije povodom realizacije 
manifestacija „Dani Mije Aleksića 2021“ koja ... 
 
Category: Kultura - GM Press 
http://gmpress.rs › category › kultura 
... načelstva održana konfierencija za medije povodom realizacije manifestacija „Dani Mije Aleksića 2021“ koja se 
ove godine održava od 21. septembra. 
 
Gornji Milanovac - GM Press 
http://gmpress.rs › category › gornji-milanovac 
... načelstva održana konfierencija za medije povodom realizacije manifestacija „Dani Mije Aleksića 2021“ koja se 
ove godine održava od 21. septembra. 



 
Vesna Trivalić dobitnica nagrade “Mija Aleksić” - Nova 
https://nova.rs › kultura › vesna-trivalic-dobitnica-nagr... 
пре 2 дана — 202115:54 > 16:03. Podeli: ... Vesna Trivalić dobitnica je nagrade “Mija Aleksić- biti glumac” za 2021. 
godinu. ... Dani Mije Aleksića . 
 
GMinfo.rs - Posts | Facebook 
https://www.facebook.com › gminfors › posts 
Kulturni centar Gornji Milanovac danas je (31. avgusta 2021. godine) u ... za medije povodom realizacije 
manifestacija: „Dani Mije Aleksića 2021“ i 7. 
 
Tema: Mija Aleksić - Telegraf.rs 
https://www.telegraf.rs › teme › mija-aleksic 
Najnovije vesti vezane za temu Mija Aleksić. ... 97 godina od rođenja velikana srpskog glumišta: Počeli Dani Mije 
Aleksića u Gornjem Milanovcu. 
 
Vesna Trivalić ovogodišnja dobitnica nagrade “Mija Aleksić ... 
http://moravainfo.rs › Okrug › Gornji Milanovac 
пре 2 дана — Ona je dobitnica ovog prestižnog glumačkog priznanja za 2021, koje se doddeljuje u okviru 
manifestacije “Dani Mije Aleksića“ u Gornjem ... 
 
Glumica Vesna Trivalić dobitnica nagrade "Mija Aleksić" 
https://naslovi.net › 2021-09-01 › radio-021 › glumica-... 
пре 14 сати — ... "Dani Mije Aleksića" u čast glumca Milosava Mije Aleksića. ... dobitnica je nagrade "Mija Aleksić - 
biti glumac" za 2021. godinu, ... 
 
Весна Тривалић овогодишњи добитник награде "Мија ... 
https://www.in4s.net › Култура 
пре 3 сата — ... Тривалић награда ће бити уручена током манифестације "Дани Мије Алексића", ... је награде 
„Мија Алексић – бити глумац“ за 2021. годину, ... 
Svečana premijera filma u Domu kulture Čačak i u okviru ... 
https://www.nedeljnik.rs › Vesti › Kultura 
пре 2 дана — Svečana premijera filma u Domu kulture Čačak i u okviru manifestacije “Dani Mije Aleksića” U 
Gornjem Milanovcu. Biznews. -. 31/08/2021. 
 
Весни Тривалић награда „Мија Алексић“ - Sputnik 
https://rs.sputniknews.com › Вести 
пре 22 сата — Награда „Мија Алексић – бити глумац“ за изузетан допринос ... награда ће бити уручена током 
манифестације „Дани Мије Алексића“ у част ... 
 
Kalendar Događaja - Srbija 
https://www.serbia.travel › kalendar 
septembar 2021. „DANI MIJE ALEKSIĆA“. Mija Aleksić je slavnom glumačkom ka 
 
7. Međunarodni festival kratkog filma “KRATKA FORMA 2021” 
https://gminfo.rs › 7-medjunarodni-festival-kratkog-fil... 
пре 2 дана — 7. Međunarodni festival kratkog filma “KRATKA FORMA 2021” ... za medije povodom realizacije 
manifestacija: „Dani Mije Aleksića 2021“ i 7. 
 
Септембар 2021. године 
Културни центар Горњи Милановац самостално или у суорганизацији са другим установама културе 
реализовао је у августу  50 програма, односно 82 рачунајући и репризне пројекције филмова, као и 
пројекције са 7. Међународног фестива кратког филма „Кратка форма“. Ове програме међу којима су и 
три манифестације видело је 6.362 посетилаца. 
Реализованo je: седам представа (осам извођења) (“Полицајци” у част Мије Алексића – 70, (Милановачко 
позориште), „Недозвани“ на Руднику (НАСТеатар) – 100, „Живот оца Тодора“, Брђани (НАСТеатар) – 100 
„ Светозар III“ (НАСТеатар) – 100, “Полицајци” на Руднику - 80 (Милановачко позориште), “Једночинке” - 100 
(Милановачко позориште) и представа “Мила“,  „Госпођина мајка је умрла” - 100 (Милановачко позориште) 
и представа за децу „Морско – бродска заврзлама“ - 100 (Едукативни театар из Суботице)), две изложбе ( 
Изложба филмских плаката 1945 – 1970: „Трагови једног времена“ -250 и изложба „Поглед уназад“, Љиљане 
Стевановић - 150), три концерта ( Вече за уживање уз лепе песме и драге пријатеље „Чупо и пријатељи“ - 



200, концерт „Мистик чело“ - 200 и „У једном селу крај реке Груже“ -200). Током септембра реализоване су и 
три манифестације („Дани Мије Алексића“ -  доделе награде „Мија Алексић – бити глумац“, Весни Тривалић 
– 200, 7. Међународни фестивал кратког филма „Кратка форма“ и 49. Сабор народног стваралаштва Србије - 
700). Организовано је и шест књижевних вечери (Промоција књига писама: “Извори”, “Реке”, “Растоке”, Даре 
Радојевић – 75,  Промоција књиге „Антипедагогија“, Миодрага Даниловића – 75, “Свануће”, Милана С. 
Марковића – 70, “Покорно јављам – небески рапорти”, Милоша Милошевића Шика – 50, „Пером из срца“, 
Живанке Васић - 50 и  „Дневник једног невремена“, Александре Ћурчић - 50). За малишане Горњег 
Милановца, током септембра организовано је и пет радионица („Како се синхронизује цртани филм“ - 30, 
„Цртани лик мог детињства“ - 50, Сликања текстилним бојама – 50, Модна ревија костима осликаних 
текстилним бојама -70 

и „Позоришни бонтон“ - 50). Сваког уторка и четвртка у терминима од 18 и 20 сати врата су била отворена 

за полазнике дечјег хора и драмске радионице. 
Приказано је 9 играних филмова (пројекција 41): „“Авантуре породице Биг Фут” (5 ; 30), “Нечиста крв – грех 
предака” (8 ; 404), “Мали шеф” (7 ; 245), “Кендимен” (2; 4), “Афтер 3 – после пада” (4 ; 283), “Шенг и легенда...” 
(2 ; 48), “Звездани пси” (4 ; 26), “Аинбо” (1 ; 12), “Тома” (8 ; 1040). Укупно 2092 посетиоца 
На 7. Међународном фестивалу кратког филма “Кратка форма” у категоријама: мини филм (53), кратки филм 
(23) и филмско стваралаштво деце и омладине (24) приказано је 100 филмова које потписују аутори из 25 
земаља света. 
У 14 такмичарских пројекција приказани су само филмови оцењени као дела високог уметничког и 
професионалног домета снимљени током 2020/21. године. Фестивал је посетило више од 1000 
посетилаца. 
 
Културни центар Горњи Милановац у септембру је започео упис нових чланова у Драмску радионицу 
и Инклузивни дечији хор „Распевани цветићи“. 
Програм је осмишљен на модеран начин, кроз вежбе покрета, пантомиме, вежбе говора и импровизације, а 
основни циљ је да на забаван и креативан начин уведе децу у свет позоришта. Циклус радионица се 
подудара са школском годином – почиње у септембру и траје до краја јуна. 
Радионицу воде Валентина Нађ дипломирани вајар и Слађна Попов, музички педагог. 
Инклузивни дечији хор “Распевани цветићи” покренут је 2012. године , у оквиру пројекта „Школа културе“. 
Пројекат је реализован у сарадњи са пријатељима из Норвешке. Циљ пројекта је да се дугорочно унапреди 
рад са децом ометеном у развоју, инвалидном децом и децом из маргинализованих и осетљивих друштвених 
група и да им се обезбеди, једнако право на образовање и доступност образовања и васпитања, без 
дискриминације и издвајања деце. То значи, да у хору, заједно са осталом децом основношколског узраста, 
певају и малишани са посебним потребама који имају афинитета према музици. 
Хорско певање код деце буди интересовање према музичкој уметности, подстиче их да правилно реагују на 
музику, развија им слух, осећај за ритам, као и вокалне способности и ритмичност. Кроз заједнички рад, деца 
се међусобно друже, поштују и постају свесна да је код хорског певања сваки појединац једнако важан. Деца 
из хора међусобно остварују бољу комуникацију, друже се, играју и заједнички решавају проблеме, што се 
позитивно одражава и на свест околине. 
Диригент хора је Слађана Попов, музички педагог. 
У септембру је објављен и конкурс за 16. Међународни бијенале уметности минијатуре. 
Пријавни формулари су послати на више од е - маил 2000 адреса 
Отварање излозбе је предвиђено за 23. април 2022. године. Рок за достављање радова је 31. октобар 2021. 
године. Место отварања је Модерна галерија Културног центра, а поставка ће трајати најмање два месеца. 
Конкурс је отворен за све пунолетне који се баве уметничком делатношћу и који прихватају услове учешћа. 
Уметници задржавају потпуну слободу избора теме и технике и на конкурс могу да пријаве највише два рада 
и то искључиво у истој изложбеној категорији. 
За излагање ће бити прихваћени само оригинални радови, настали у последње две године, које Уметнички 
савет (Селекциона комисија) буде вредновао као дела високог уметничког и професионалног домета. 
Изложбене категорије су: сликарство, графика, скулптура, цртеж, примењена уметност, фотографија и 
интермедија. 
Календар манифестације: 
– Конкурс је отворен од 1. септембра до 31. октобра 2021. 
– Селекција радова: 13. и 14. новембар 2021. 
– Жирирање радова: 27. и 28. новембар 2021. 
– Рок за повратак одбијених радова: 31. јануар 2022. 
– Свечано отварање изложбе: 23. април 2022. 
– Изложба траје од 23. априла до 30. јуна 2022. 
Рок за повратак радова: 31. децембар 2022. године. Радови који се из одређених разлога врате организатору 
биће депоновани код организатора. Уколико се аутори не јаве у року од три године радови ће од стране 
стручне комисије бити распоређени у Збирку или Продајни фонд Бијенала. 



Уметнички савет: 
1. Божидар Плазинић, председник 
2. Сања Филиповић, заменик председника 
3. Ђорђе Станојевић, члан 
Међународни жири 16. Међународног бијенала уметности минијатуре: 
1. Бранимир Карановић, Србија, председник 
2. Луција Ђурашковић, Црна Гора, члан 
3. Александра Лазар, Енглеска-Србија, члан 
У случају спречености појединих чланова жирија, Културни центар, као организатор Бијенала задржава право 
да именије другог члана Међународног жирија. 
Награде Бијенала су: Гран при (1.500 евра) и седам равноправних награда у рангу прве награде (по 500 
евра) у свакој изложбеној категорији. Награде не морају бити додељене у свим изложбеним категоријама. 
Сви награђени радови улазе у Збирку Бијенала (новчана награда подразумева откуп рада). 
За радове у дводимензионалној техници максимално дозвољене димензије су 10×10 цм. Максималне спољне 
димензије, уколико постоји паспарту или рам, су 20×20 цм. За радове у три димензије, максимална 
дозвољена величина је 10х10х10 цм, са постаментом, рад не сме прелазити димензије 20х20х20 цм. 
Потписани радови, пријавни формулар и потврда о уплати партиципације (са именом и презименом учесника) 
достављају се најкасније до 31. октобра 2021. године на адресу: Међународни бијенале уметности минијатуре 
– Културни центар, Трг кнеза Михаила 1, п. фах 92, 32300 Горњи Милановац, Република Србија. 
Партиципација: 
Домаћи аутори плаћају партиципацију у нето износу од 1.000 динара. За ауторе из иностраних земаља 
партиципација, по пријави, износи (нето) 40 евра или 40 америчких долара. 
Правилник о раду 16. Међународног бијенала уметности минијатуре 
ПРАВИЛНИК О РАДУ 16. МЕЂУНАРОДНОГ БИЈЕНАЛА УМЕТНОСТИ МИНИЈАТУРЕ 
Пријавни формулар 
ПРИЈАВНИ ФОРМУЛАР 16. БИЈЕНАЛЕ 
 
Програми су реализовани у Горњем Милановцу (Модерна галерија, хол и башта испред Велике сале КЦГМ, 
(Дом културе), Свечана сала општине Горњи Милановац, Градски трг), Такову, Брђанима и Руднику. 
Пружањем стручне и техничке помоћи, Културни центар је учествовао и у реализацији šest програма које су 
организовали: Завод за трансфузију крви (Акција ДДК – 2х40), Удружење „Руднички видици“ (Колонија „На 
извору здравља“ - 300), ОШ „Краљ Александар (почетак школске године – 300), Здравствени тимови 
задужени за вакцинацију против ковида – 19 (започела је вакцинација трећом дозом дато – 3000 вакцина). 
Поводом Дана српског јединства, слободе и националне заставе који се празнује у Републици Србији и 
Републици Српској Културни центар је организовао програм у Београду - 1000. 

Табеларни приказ реализованих програма и броја посетилаца 

ПРОГРАМИ 
август 2021. године 

Наступи/поставке Посета 

Представе / извођење 8 750 

Изложбе 2 400 

Концерти 3 600 

Филмови (филмске вечери) / пројекције 23 (55) 3092 

Манифестације 3 900 

Књижевне вечери и трибине 6 370 

Разно 5 250 

УКУПНО 50 (82) 6362 

ОСТАЛО - УСЛУГЕ Наступи/поставке Посета 

Разно услуге 6 5200 

 
Програми које је Културни центар организовао - медијски су пропраћени. О активностима Установе 
извештавали су недељници: „Таковске новине““, електронски медији: ТВ „Телемарк“, и ТВ „Галаксија“, Радио 
Београд 2 као и портали: „Глас западне Србије“, „Преслидер“, ГМ инфо“, Мораваинфо и други. 
Програмске активности редовно су објављиване и на сајту Културног центра и ФБ страници Установе. 

Табеларни приказ заступљености у медијима 

       Заступљеност у медијима септембар 2021. година 

Локални недељници  („Таковске новине“, Чачански глас) 28 

Локалне радио и ТВ станице  (ТВГМ плус, ТВ Телемарк) 28 



Регионалне РТВ станице  (Галаксија) 28 

Национални листови  (Вечерње, Политика, Блиц, Правда....) 3 

Националне РТВ станице  (РТС, ПИНК, ПРВА, Б92, (РАДИО)) 2 

Агенције БЕТА, ТАНЈУГ 2 

Стручни часописи   (Арт магазин, филмски...) 1 

Портали (ГМ инфо, Показивач, Мораваинфо, Преслидер...) 18 

Веб страница КЦ 28 

Фејсбук 48 

 
Изложба филмских плаката 1945 – 1970: „Трагови једног времена“ 

 
„Трагови једног времена“ – изложба филмских плаката (1945 – 1970), која обухвата филмске плакате из 
фундуса и архиве Филмског центра Србије представљена је Модерној галерији Културног центра. 
 

 
За изложбу је одабрано 50 плаката филмова који су настали 40-их, 50-их и 60-их година прошлог века, и 
представљају значајна дела југословенске кинематографије, као што су „Скупљачи перја”, „Кад будем мртав и 
бео”, „Рани радови”, „Марш на Дрину”, „Капетан Леши” и многи други. 
У исто време, али у петак, 1. октобра Филмски центар Србије представиће своју издавачку делатност. 
Програм се реализује у оквиру 7. Међународног фестивала кратког филма „Кратка форма“. 
 
Вече за уживање уз лепе песме и драге пријатеље 
Солистички концерт Горана Миливојевића организован је у великој сали Културног центра Горњи Милановац. 



 
 
Свечана церемонија доделе награде „Мија Алексић – бити глумац“, Весни Тривалић, српској филмској, 
телевизијској, позоришној и гласовној глумици, уприличена је у уторак, 21. септембра 2021. године у 
великој сали Културног центра. 
Награда се додељује сваке године у оквиру манифестације „Дани Мије Алексића“ у част великог Мије, 
великана српског глумишта, рођеног у Горњој Црнући. 
Славном каријером – Мија Алексић је задужио завичај. У жељи да му се на адекватан начин одужимо, 
Општина Горњи Милановац и Културни центар кроз ову фестивалску манифестацију настоје да негују сећање 
на њега, и уједно да на будуће генерације пренесу тај невероватни животни и глумачки дух. 
Нема области уметничког стваралаштва у којој се Мија није опробао. Због тога “Дани Мије Алексића” у 
Горњем Милановцу из године у годину су сплет позоришне, филмске, ликовне, музичке и визуелне уметности. 
Управни одбор Установе за културу, уметност и ваншколско образовање, Културни центар Горњи 
Милановац, на предлог Ненада Јездића, Небојше Дугалића и Гордана Кичића претходних лауреата донео је 
Одлуку да Награда “Мија Алексић – бити глумац“,признање за изузетан допринос уметности глуме ове године 
припадне Весни Тривалић. 

 
Глумачку каријеру је започела 1986. године, да би се пет година касније прославила улогом Љиље у серији 
“Бољи живот”. Остварила је запажене улоге у филмовима “Ми нисмо анђели”, “Ране”, “Лајање на звезде”, 
“Живот је чудо” и “Стадо”, затим у драми “Октоберфест”, за коју је награђена “Златном ареном” на Филмском 
фестивалу у Пули, као и у серијама “Метла без дршке”, “Полицајац са Петловог брда” и “Вратиће се роде”. 
Њена највећа глумачка достигнућа су улога Бисеније „Бисе” Гавриловић у серији “Породично благо и 
Катарине „Цакане” Анђелић у “Отвореним вратима”. Континуирана популарност, упркос деценијској паузи, 
донела јој је 2018. године улоге у серијама “Сенке над Балканом” и “Жигосани у рекету”. 
После паузе од скоро 17 година Весна Тривалић је 2018. године поново стала на позоришне даске. У питању 
је била представа “Врат од стакла” ЈДП-а, у којој је, чим је крочила на сцену, поздрављена аплаузом и 
овацијама. Играла је са Секом Саблић, уз коју се често сматра најдаровитијом српском комичарком. За 
виртуозност у овом жанру Весна Тривалић је награђена са две “Статуете Ћуран” на Данима комедије. 
Свечану доделу награде Мија Алексић – бити глумац увеличао је квартет „Мистик Чело“, у саставу 
виолончелисткиње: Јасмина Мима Врбанић, Невена Бурсаћ, Марија Пудар и Сандра Грујић. 
На програму су била дела одабраних светских композитора. 
 7. Међународни фестивал кратког филма „Кратка форма“ - 1000 (14 пројекција) 
Међународни фестивал кратког филма „Кратка форма“ један од значајних светских фестивала у области 
краткометражне филмске уметности, од 22. септембра до 3. октобра2021. године, паралелно је реализован са 



манифестацијом „Дани Мије Алексића“. Покровитељи су били Министарства културе и информисања 
Републике Србије и општина Горњи Милановац. 
За 7. Међународни фестивал кратког филма „Кратка форма“ Селекционе комисије (Мини и кратки филм: 
Никола Јанковић, Рајко Радовић, Никола Полић и Коста Илић Филмско стваралаштво деце и омладине : 
Емилија Филиповић и Бобан Стефановић) су одабрале 100 филмова из 25 земаља који ће бити приказани у 
три такмичарске категорије: 
Прихваћени су само филмови оцењени као дела високог уметничког и професионалног домета снимљени 
током 2020/21. године. 
Фестивал је такмичарског карактера, а награде КРАТКЕ ФОРМЕ су: 
ГРАН ПРИ за најбољи филм у категоријама мини и краткифилм, награда за најбољи мини филм, награда за 
најбољи кратки филм, награда за најбољи анимирани филм, европски филм и српски филм. 
Уз признања додељиваће се и новчани део награде за: ГРАН ПРИ – најбољи филм у категоријама мини и 
кратки филм (500 евра), за најбољи филм у категорији мини и кратки филм (по 300 евра), као и за најбољи 
српски филм (300 евра). Награде се исплаћују ауторима. 
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). 
Одлуке о наградама у такмичарским категоријама доносе чланови жирија на јавном жирирању. 

Ове године у саставу жирија су: Марија Вулић, Србија, Мирољуб Стојановић, Србија, Грег де Кјур, Сједињене 
Америчке Државе (Мини и кратки филм), односно Исидора Вулић, Србија, Властимир Стевановић, Србија, 
Бошко Ђорђевић, Србија ( Филмско стваралаштво деце и омладине). 
 
Завршен 49. Сабор народног стваралаштва Србије 
Горњи Милановац у септембру је поново био престоница народне уметности. Ова манифестација, духа, 
културе и традиције пети пут за редом реализована је у граду под Рудником. 

Организатори сабора су Савез аматера Србије, Културни центар и Град Горњи Милановац а подршку је 
пружило Министарство културе и информисања Републике Србије. 
Идеја водиља Сабора је: прикупљање, чување, приказивање и обнављање традиционалних вредности, игре, 
песме, свирке, ношњи и обичаја појединих подручја Србије. 
Сабор је најважнија и најпрестижнија манифестација изворног народног стваралаштва и традиционалне 
културе у Србији. То је национална, свеобухватна и завршна Смотра изворног стваралаштва у области игре, 
песме, свирке, ношње и обичаја, на којој се представљају најбољи међу најбољима, одабрани током године, 



на регионалним и покрајинским саборима народног стваралаштва. На Сабору у Горњем Милановцу 
представљено је оно најрепрезентативније из богате ризнице традиционалне културе са простора Србије. 
На Сабору у Горњем Милановцу представили су се најбољи чувари традиције: играчи, певачи, вокални и 
инструментални солисти и групе народних свирача са аутентичним вредностима из својих средина. 
Учесници завршне манифестације народног стваралаштва Србије дошли су из: Малог Извора, Краљева, 
Јасенице, Севојна, Метовнице, Чонопље, Кличевца, Нове Вароши, Богатића, Крагујевца, Бачке Тополе, 
Ивањице, Илина, Прибоја, Ниша, Нове Пазове, Бољевца, Сивца, Сомбора, Горњег Милановца, Панчева, 
Рибашевине и Лепосавића.Свечане дипломе извођачима уручио је народни посланик и председник Савеза 
аматера Србије, Верољуб Арсић. 
Представа “Полицајци” у част Мије Алексића 
У оквиру манифестације “Дани Мије Алексића” коју заједнички организују општина Горњи Милановац и 
Културни центар, Милановачко позориште је у част великана српског глумишта Милосава Мије Алексића у 
Великој сали извело комедију “Полицајци” (текст Славомир Мрожек, превод Петар Вујичић), редитеља Бранка 
Кнежевића, који је осмислио сценографију и одабрао музику. 

 
Костимограф је Олгица Милуновић, мајстор сцене и реквизите је Милан Аћимовић. 
У представи играју: Иван Пантовић – шеф полиције, Предраг Лошић – полицијски наредник, 
провокатор, Бранко Кнежевић – затвореник, ађутант, Бранко Недељковић – генерал, Надица Симић – жена 
наредника, провокаторица и Ђорђе Петровић – полицајац. 

 
Интересантно је поменути да је представа “Полицајци” први пут на просторима некадашње Југославије 
изведена марта 1960. године у згради “Борбе”. Редитељ представе био је Бранко Плеша. 



Представа је пуних осам година била на репертоару, а улогу полицијског наредника , провокатора тумачио је 
Мија Алексић. Уз легендарног Мију наступили су током година и: Јовиша Војновић /Милутин Бутковић (Шеф 
полиције), Зоран Ристановић (Затвореник), Рахела Ферари / Бранка Петрић / Олга Познатов / Јелисавета 
Саблић (Жена каплара провокатора), Александар Стојковић / Ђорђе Пура (Генералисимус), Мирко 
Милосављевић / Сава Јовановић / Петар Стојковић / Никола Милић (Полицајац) 
 
Радионица: „Како се синхронизује цртани филм“ 
У оквиру 7. Међународног фестивала кратког филма Културни центар је организовао радионицу за децу  
„Како се синхронизује цртани филм“ 

 
Радионица је била намењена деци основног школског узраста од 9 до 15 година и посвећена је едукацији у 
области аудиовизуелне културе и уметности, чији су циљеви образовање и стицање вештина из области 
надсинхронизације и глуме пред микрофоном. Такође, циљ јој је био унапређење и развој у области цртаног 
филма у Србији. 
Тим који је реализовао радионицу „Како се синхронизује цртани филм“ сачињен је био од три члана: глумца и 
глумице – синхронизатора и тонског сниматеља и монтажера. 
У уводном делу полазницима радионице представљен појам и кратак историјат цртаног филма, историјат 
синхронизације на просторима Србије, како изгледа студио који се бави синхронизацијом, који послови се 
обављају у оквиру студија, као и шта је потребно да се успешно надсинхронизује један цртани филм. 
У даљем току радионице полазницима је приказан  цртани филм у оригиналној верзији. 
Након пројекције цртаног филма и дискусије о ликовима и радњи реализоване су вежбе из домена технике 
гласа и дикције, путем којих су се полазници припремити за процес синхронизације. 
Полазницима је такође представљено у којим студијима у земљи могу да се баве синхронизацијом цртаних 
филмова. 
Представа „Недозвани“ на Руднику 
Позоришна представа “Недозвани” (Најбоља представа 24. МЕФЕММИ – Сарајево, БиХ ; Награда „Млада 
Европа“ – 15. АКТЕРОТ НА ЕВРОПА РЕСЕН, Северна Македонија) коју је на сцену поставио прослављени 
редитељ Југ Радивојевић и која је светску премијеру имала новембра 2018. најпре у Горњем Милановцу 
(Србија), а потом и у Брчком (БИХ) , крајем септембра изведена је у Дому културе „Војислав Илић“ на 
Руднику. 
Драма Момчила Настасијевића „Недозвани“ смештена је у тридесете године 20. века. Осим те епохе, 
представа садржи много тога што привлачи пажњу данашњег гледаоца – интригу, љубав, драмски набој, 
сукоб, као и комичне ситуације у које ликови упадају. 
Улоге тумаче: Страхиња Блажић, Марија Стокић, Анита Стојадиновић, Александар Ристановић, Татјана 
Димитријевић и Иван Перковић. 
Сценски говор потписује Радован Кнежевић. Костиме су израдили Татјана Радишић и Татјана Ждиара 
(асистент костимографа). Фотограф је Сузана Јевремовић, а за фризуре и шминку потрудила се Маја Арсић. 
Продукцију представе потписује НАСтеатар. 



Реч редитеља: 
„Цео свој опус Момчило Настасијевић базирао је на теми добра и зла, на самој суштини човека – бити добар 
или лош човек, то је питање избора. Момчило нас подсећа да је човек склон паду, али и да је способан да се 
„вине у висину, у чистину“. Окупљала су браћа Настасијевић у својој кући уметнике и љубитеље уметности и 
чинили их бољим људима, јер су им својом уметношћу крепили душу. Уметност нам помаже да будемо бољи 
– и нама који стварамо и вама који нас гледате. То и јесте смисао позоришта. „Недозвани“ нас дозивају и 
призивају доброг и питомог човека.“ (Југ Радивојевић) 
Концерт „У једном селу крај реке Груже“ 
Поводом Дана српског јединства, слободе и националне заставе који се празнује у Републици Србији и 
Републици Српској, Културни центар Горњи Милановац у Великој сали организовао је концерт под називом „У 
једном селу крај реке Груже“. 

На концерту су наступити полазници Фолклориштанцета – које предводе уметнички руководиоци: Невена 
Јанковић и Марија Максимовић. 
 
Изложба „Поглед уназад“ 
Љиљана Стевановић уметница из Смедеревске Паланке представила је у галерији Дома културе на Руднику 
изложбу „Поглед у назад“. Овом изложбом ауторка је обележила 20 година свог уметничког трајања. 
 

 
Из Каталога 
Љиљана Стевановић припада невеликој групи уметника чије је стваралаштво нераскидиво везано не само за 
креативну страну њеног бића, већ и за саму суштину њене личности ‒ за оно што она јесте, њено постојање, 



емоције, ставове и убеђења … Могло би се чак рећи да уметност и живот не само да су, у Љиљанином 
случају, међусобно прожети и условљени, него су, један без другог, веома тешко разумљиви. 
Њен уметнички опус који сада можемо да сагледамо кроз трајање од двадесет година, наизглед је веома 
разнородан, а опет, ако се пажљивије загледамо и у њега удубимо, необично кохерентан. Колажи, асамблажи, 
објекти и инсталације, радови на платну и папиру, све изведено широким дијапазоном „уметничких“ и 
„неуметничких“ техника и материјала, кроз неочекиване поступке, комбинације и интервенције. Свако 
појединачно дело схваћено је као полигон на коме уметница решава задатак који сама себи поставља. То 
може бити однос према теми, када је могуће идентификовати почетни инпут/мотив у даљем поступку више 
или мање апстрахован или до чега се дошло у обрнутом, суштински асоцијативном поступку који може да 
резултира препознавањем појавног. Потпуна беспредметност у којој боје и површине попут музике стварају 
ритмове, хармоније и контрасте, представља поље којим ова уметница суверено влада. У односу према 
материјалу који понекад афирмише, а понекад негира, али по правилу користи да створи нове и необичне 
целине, код Љиљане нема ничег „класичног“ и „конвенционалног“. Унутрашње законитости њеног 
стваралачког универзума једини су критеријуми и мерила и у односу према значењу. Ове субјективне 
нужности односе примат над широко прихваћеним тумачењима, симболима и филозофским концептима које 
се за Љиљану испостављају као ограничавајуће и спутавајуће. 
На послетку, немогуће је не указати на фасцинантну коегзистенцију између усковитланог и експлозивног 
„креативног нереда“ који је резултат огромне, чак застрашујуће креативне дионизијске енергије и истовремене 
потребе за минимализмом, сведеношћу, ритмом и редом које форсира рационална, аполонијска страна 
Љиљанине личности. Овакве стваралачке „противречности“ себи може дозволити само уметник сигуран у 
себе, који брижљиво промишља свет и који је потпуно свестан укупности људске баштине и чврсто утемељен 
у модерној уметности. Љиљана Стевановић свакако припада овом одабраном друштву. 
др Ана Милошевић 
 
Промоција књига писама: “Извори”, “Реке”, “Растоке” 
Културни центар Горњи Милановац представио је  у Модерној галерији књиге писама: “Извори”, “Реке”, 
“Расроке”, ауторке Даре Радојевић. 
Књигу су представили ауторка и њени пријатељи: Даница Вучетић, Виктор Вујић, Татјана Рашић, Катарина 
Ђурић и Мина Адамовић. 
Програм је осмислила Славица Миливојевић. 
 
Расписан конкурс за 16. Међународни бијенале уметности минијатуре формулари су послати на више 
од е - маил 2000 адреса 
Културни центар Горњи Милановац расписао је конкурс за учешће на 16. Међународном бијеналу уметности 
минијатуре. Отварање излозбе је предвиђено за 23. април 2022. године. Рок за достављање радова је 31. 
октобар 2021. године. Место отварања је Модерна галерија Културног центра, а поставка ће трајати најмање 
два месеца. 



 
Конкурс је отворен за све пунолетне који се баве уметничком делатношћу и који прихватају услове учешћа. 
Уметници задржавају потпуну слободу избора теме и технике и на конкурс могу да пријаве највише два рада 
и то искључиво у истој изложбеној категорији. 
За излагање ће бити прихваћени само оригинални радови, настали у последње две године, које Уметнички 
савет (Селекциона комисија) буде вредновао као дела високог уметничког и професионалног домета. 
Изложбене категорије су: сликарство, графика, скулптура, цртеж, примењена уметност, фотографија и 
интермедија. 
Календар манифестације: 
– Конкурс је отворен од 1. септембра до 31. октобра 2021. 
– Селекција радова: 13. и 14. новембар 2021. 
– Жирирање радова: 27. и 28. новембар 2021. 
– Рок за повратак одбијених радова: 31. јануар 2022. 
– Свечано отварање изложбе: 23. април 2022. 
– Изложба траје од 23. априла до 30. јуна 2022. 
Рок за повратак радова: 31. децембар 2022. године. Радови који се из одређених разлога врате организатору 
биће депоновани код организатора. Уколико се аутори не јаве у року од три године радови ће од стране 
стручне комисије бити распоређени у Збирку или Продајни фонд Бијенала. 
Уметнички савет: 
1. Божидар Плазинић, председник 
2. Сања Филиповић, заменик председника 
3. Ђорђе Станојевић, члан 
Међународни жири 16. Међународног бијенала уметности минијатуре: 
1. Бранимир Карановић, Србија, председник 
2. Луција Ђурашковић, Црна Гора,  члан 
3. Александра Лазар, Енглеска-Србија, члан  
У случају спречености појединих чланова жирија, Културни центар, као организатор Бијенала задржава право 
да именије другог члана Међународног жирија. 
Награде Бијенала су: Гран при (1.500 евра) и седам равноправних награда у рангу прве награде (по 500 евра) 
у свакој изложбеној категорији. Награде не морају бити додељене у свим изложбеним категоријама. Сви 
награђени радови улазе у Збирку Бијенала (новчана награда подразумева откуп рада). 
За радове у дводимензионалној техници максимално дозвољене димензије су 10×10 цм. Максималне спољне 
димензије, уколико постоји паспарту или рам, су 20×20 цм. За радове у три димензије, максимална 
дозвољена величина је 10џ10џ10 цм, са постаментом, рад не сме прелазити димензије 20џ20џ20 цм. 
Потписани радови, пријавни формулар и потврда о уплати партиципације (са именом и презименом 
учесника) достављају се најкасније до 31. октобра 2021. године на адресу: Међународни бијенале уметности 
минијатуре – Културни центар, Трг кнеза Михаила 1, п. фах 92, 32300 Горњи Милановац, Република Србија. 
Партиципација: 



Домаћи аутори плаћају партиципацију у нето износу од 1.000 динара. За ауторе из иностраних земаља 
партиципација, по пријави, износи (нето) 40 евра или 40 америчких долара. 
Овде можете преузети ПРАВИЛНИК и ПРИЈАВНЕ ФОРМУЛАРЕ 16. Међународног бијенала уметности 
минијатуре: 
Правилник о раду 16. Међународног бијенала уметности минијатуре 
ПРАВИЛНИК О РАДУ 16. МЕЂУНАРОДНОГ БИЈЕНАЛА УМЕТНОСТИ МИНИЈАТУРЕ 
Регулатионс оф њорк оф тхе 16тх Интернатионал Биенниал оф Миниатуре Арт 
16тх ИНТЕРНАТИОНАЛ БИЕННИАЛ ОФ МИНИАТУРЕ АРТ, Регулатионс оф њорк 
Пријавни формулар 
ПРИЈАВНИ ФОРМУЛАР 16. БИЈЕНАЛЕ 
Апплицатион форм 
16тх ИНТЕРНАТИОНАЛ БИЕННИАЛ ОФ МИНИАТУРЕ АРТ, тхе апплицатион форм 
 
Представе НАСТеатра у Брђанима и Такову 
У оквиру пројекта НАСТеатра “Децентрализација културе”, који је делимично подржан од општине Горњи 
Милановац, представе: „Живот оца Тодора“ и урнебесна комедија “Светозар 3.” у којима главне улоге тумачи 
наш суграђанин Иван Перковић, 9. и 10. септембра изведене су у Брђанима а потом и у Такову 

 
Милановачко позориште гостује на Руднику 

Милановачко позориште у сарадњи са компанијом Рудник и флотација “Рудник” од 11. до 18. септембра 2021. 
године за мештане Рудника и запослене у компанији реализовало је Дане комедије на Руднику. На 
репертоару су биле представе: “Полицајци”, “Једночинке” и “Мила” и “Госпођина мајка је умрла” 
 
Представа за децу „Морско – бродска заврзлама“ 
Едукативни театар из Суботице на Платоу испред зграде Културног центра (некадашња зграда „Старог суда“) 
извео је позоришну представу за децу ’’МОРСКО-БРОДСКА ЗАВРЗЛАМА’’. 



 
Представа је настала по мотивима текста „Уплакана Катарина“, Зорана Ћосића и део је редовног репертоара 
Порозишта младих од 2013. године. 
Кроз љубавну причу у којој бродски чистач заслужује руку капетанове ћерке својим поштењем, храброшћу и 
честитошћу, деца добијају поуку о правим вредностима у животу. 
Представа је одиграна преко 600 пута и добила је више награда. 
Драматургија и режија: Небојша Савић 
Дизајн и израда лутака: Марија Малбаша 
Сценографија: Владимир Илић 
Продуцент: Нинослав Мичић 
Музика: Ненад Савић 
Играју: Саша Стојковић и Драган Којић 
 
Промоцију књиге „Антипедагогија“ 
Културни центар Горњи Милановац представио је књигу „Антипедагогија“, аутора Миодрага Даниловича. 

 
Реч је о књизи кратких проза која се најпре појавила на ауторовом блогу и фејсбук страници. Велико 
интересовање које је побудила на социјалним мрежама, разлог што је „Антипедагогија“ прешла пут од 
дигиталног до штампаног облика. 
Књигу је објавио горњомилановачки „Графопринт“. 
Због чега ова књига има баш тај назив, и шта је то антипедагошко у њеном садржају, а шта у самом 
Даниловићевом писању? Какав је то свет ауторових јунака ? Шта поборници официјелне културе и чувари 
чистоте јавног мњења могу да осете у сусрету са тим светом? Да ли је књига шамар јавном мњењу, или су 
поводи књиге дубљи, засновани на једној широј, хуманистички, интонираној рефлексији актуелног тренутка? 
На ова, али и бројна друга питања говорили су: Александра Бојовић, проф. српског језика и књижевности, 
Емилија Караџић, дизајнер издавачке куће „Графопринт“ и Миодраг Даниловић, аутор књиге.  
 
Промоција књиге “Свануће” 
Књижевно друштво “Запис” у сарадњи са Музејом рудничко – таковског краја и Културним центром 
представило је  у Норвешкој кући књигу “Свануће”, аутора Милана С. Марковића. 



О књизи су говорили: Сања Перовановић, рецезент, Илија Шаула, издавач и Миодраг Јакшић, књижевник. 
Стихове је читала: Мина Марковић, Ана Марковић, Марко Петровић, Јелена Комненовић и аутор књиге. 
Музичка подршка био је  Ненад Станкић. 

 
 
Ин Гогов забавник – септембар 
„Цртани лик мог детињства била је тема „Ин Гоговог забавника“ – летње ликовне радионице коју је 
реализовао Културни центар у септембру на платоу испред зграде Старог суда Радионица је била 
прилагођена младима узраста од 4 до 104 године, који су портрете стварали различитим ликовним 
техникама. Радионицу су водиле Валентина Нађ, уредник дечјег програма, Небојша Гојковић, педагог и 
Невена Чаворовић, дизајнер. 
Радови настали у оквиру радинице представљени су јавности. 

 
Радионица сликања текстилним бојама 
Ликовна радионица „Ин Гогх“ је покренута фебруара 2003. године. У оквиру свог програма, током септембра 
организовала је сликанје текстилним бојама. 
Подсећамо, програм радионице, осим рада са класичним материјалима, подразумева и рад са материјалима 
који не улазе у планове часова ликовне културе. У радионици деца сликају и на старим ципелама, праве 
портрете и маске у техници папир машеа, праве скулптуре од делова старих и поломљених играчака, тканице 
од папира, а сликају и по својим лицима… Овога пута учешће у раду узело је око 50 малишана који су 
сутрадан за своје родитеље организовали модну ревију. Око 80 посетилаца. 
 



 
Упис деце у Драмску радионицу и Инклузивни дечији хор 
Културни центар Горњи Милановац започео је упис нових чланова у Драмску радионицу и Инклузивни дечији 
хор „Распевани цветићи“. 
Информације: 032/711-118 или 065/571-51-35 

 
Драмска радионица је почела са радом у марту 2004. године. Програм је осмишљен на модеран начин, кроз 
вежбе покрета, пантомиме, вежбе говора и импровизације, а основни циљ је да на забаван и креативан начин 
уведе децу у свет позоришта. Циклус радионица се подудара са школском годином – почиње у септембру и 
траје до краја јуна. Кроз радионицу је прошло скоро три стотине деце, која су учествовала у реализацији 
већег броја представа у продукцији Културног центра. 
Радионицу воде Валентина Нађ дипломирани вајар и Слађна Попов, музички педагог. 
Инклузивни дечији хор “Распевани цветићи” покренут је 2012. године , у оквиру пројекта „Школа културе“. 
Пројекат је реализован у сарадњи са пријатељима из Норвешке. Циљ пројекта је да се дугорочно унапреди 
рад са децом ометеном у развоју, инвалидном децом и децом из маргинализованих и осетљивих друштвених 
група и да им се обезбеди, једнако право на образовање и доступност образовања и васпитања, без 
дискриминације и издвајања деце. То значи, да у хору, заједно са осталом децом основношколског узраста, 
певају и малишани са посебним потребама који имају афинитета према музици. 
Хорско певање код деце буди интересовање према музичкој уметности, подстиче их да правилно реагују на 
музику, развија им слух, осећај за ритам, као и вокалне способности и ритмичност. Кроз заједнички рад, деца 
се међусобно друже, поштују и постају свесна да је код хорског певања сваки појединац једнако важан. Деца 
из хора међусобно остварују бољу комуникацију, друже се, играју и заједнички решавају проблеме, што се 
позитивно одражава и на свест околине. 
Диригент хора је Слађана Попов, музички педагог. 
 
Промоција књиге “Покорно јављам – небески рапорти” 
Удружење радника уметника Србије и Црне Горе и Културни центар Горњи Милановац представили су књигу 
“Покорно јављам – небески рапорти”, аутора Милоша Милошевића Шика. 
Из рецензије проф. др Предрага Јашовића: 
…Милошевић је уметничком формом, за коју је познато да не трпи фактографичност, па према томе, ни сама 
не може бити фактографска, саопштио историјски садржај са историјском тачношћу. Колико је нама познато, 
то до данас у поезији није учињено, нарочито то није у оволиком обиму. Ова песничка збирка представља 
лирски запис о двадесет и осам трагичних судбина сељака из Грабовца. Зато бисмо рекли да ова збирка 
представља својеврсни меморијални лирски споменик, заједничку лирску гробницу свим несрећницима. Ова 
песничка збирка је истовремено лирска монографија страдања, епитаф и споменик. Зато је јединствена. 



Убеђења смо да ће песничка збирка “Покорно јављам” остати заувек упамћена, не зато што бележи смрт већ 
зато што слави живот, који није иживљен. 
Из приказа Давида Кецмана, књижевног критичара: 
… Мноштво је књига и поезије и прозе, романа и драма на српском језику са ратном тематиком, о људима и 
догађањима из оног трагично-суновратног времена и годинама после Другог светског рата. Мноштво 
књижевних остварења са таквом тематиком и жанровски веома различитим, али дела таквог и садржаја из 
истог времена, таквог жанровског јединства и лирске уједначености, таквог концепта, надасве таквог 
ауторског погледа књигом остварен као поглед са свих страна, а највише из душе оног који и у себе и све(т), 
како на земљи тако и на небу, гледа треном потоњим, оним треном што је иза живота, Пост мортем, такве 
књиге као што је „Покорно јављам“ (Небески рапорти) Милоша Милошевића Шике (1959. у Трстенику) не 
имасмо… 

 
 
Промоција књиге „Дневник једног невремена“ 
Културни центар Горњи Милановац представио је у петак, 17. септембра у Модрној галерији књигу „Дневник 
једног невремена“ коју потписује Александра Ћурчић. Реч је о првој књизи ауторке која није књижевница, али 
јесте неоткривени таленат када је у питању писање сатиричних прича. Књига је освојила читалачку публику и 
покупила похвале критичара и познавалаца писане речи. Потврда томе је  што је књига након изласка из 
штампарије у скоро комплетном тиражу распродата. 
Одакле долазе инспирације за писање прича, шта нам се догађа и зашто, побуна здравог ума и послушнички 
менталитет, живот обичног грађанина, само су неке од тема о којима је било речи на промоцији. 
 
Током септембра за децу Горњег Милановца организована је радионица за децу „Позоришни бонтон“ 
Радионица је била подељена у више сегмента и поред занимљивог упознавања са свим правилима лепог 
понашања у позоришту, деца су имала прилику да покажу и своју креативну и глумачку страну. Заједно су 
савладали појмове као што су бонтон, редитељ, разводник, шаптач и увиђали шта јесте, а шта није 
примерено понашање у позоришту. 

Почиње 7. Међународни фестивал кратког филма „Кратка форма“ 
Међународни фестивал кратког филма „Кратка форма“ један од значајних светских фестивала у области 
краткометражне филмске уметности, од 22. септембра до 3. октобра2021. године, паралелно ће са 
манифестацијом „Дани Мије Алексића“, а под покровитељством Министарства културе и информисања 
Републике Србије, по седми пут бити реализован у Горњем Милановцу. 
За 7. Међународни фестивал кратког филма „Кратка форма“ Селекционе комисије (Мини и кратки филм: 
Никола Јанковић, Рајко Радовић, Никола Полић и Коста Илић Филмско стваралаштво деце и омладине : 
Емилија Филиповић и Бобан Стефановић) су одабрале 100 филмова из 25 земаља који ће бити приказани у 
три такмичарске категорије: 
 
 
 
 
 



ТАКМИЧАРСКЕ КАТЕГОРИЈЕ Број филмова 

Мини филм(1 – 15 минута) 53 

Kратки филм (15 – 50 минута) 23 

Филмско стваралаштво деце и омладине (до 15 минута) 24 

Прихваћени су само филмови оцењени као дела високог уметничког и професионалног домета снимљени 
током 2020/21. године. 
Фестивал је такмичарског карактера, а награде КРАТКЕ ФОРМЕ су: 
ГРАН ПРИ за најбољи филм у категоријама мини и краткифилм, награда за најбољи мини филм, награда за 
најбољи кратки филм, награда за најбољи анимирани филм, европски филм и српски филм. 
Уз признања додељиваће се и новчани део награде за: ГРАН ПРИ – најбољи филм у категоријама мини и 
кратки филм (500 евра), за најбољи филм у категорији мини и кратки филм (по 300 евра), као и за најбољи 
српски филм (300 евра). Награде се исплаћују ауторима. 
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). 
Одлуке о наградама у такмичарским категоријама доносе чланови жирија на јавном жирирању. 
Ове године у саставу жирија су: Марија Вулић, Србија, Мирољуб Стојановић, Србија, Грег де Кјур, Сједињене 
Америчке Државе (Мини и кратки филм), односно Исидора Вулић, Србија, Властимир Стевановић, Србија, 
Бошко Ђорђевић, Србија ( Филмско стваралаштво деце и омладине). 
 

СРЕДА, 22. септембар 2021. 
Фестивал КРАТКА ФОРМА: Прва такмичарска пројекција, мини и кратки филм / Велика сала КЦГМ у 17 
Фестивал КРАТКА ФОРМА: Друга такмичарска пројекција, мини и кратки филм / Велика сала КЦГМ у 19 ч 
Филм: Сенг Чи и легенда о десет прстенова, режија: Дестин Даниел Цреттон / Велика сала КЦГМ у 20:30 ч 
 

ЧЕТВРТАК, 23. септембар 2021. 
Фестивал КРАТКА ФОРМА: Трећа такмичарска пројекција, мини и кратки филм / Велика сала КЦГМ у 17 ч 
Фестивал КРАТКА ФОРМА:Четврта такмичарска пројекција, мини и кратки филм / Велика сала КЦГМ у 18:30 
Филм: Тома, режија: Драган Бјелогрлић / Велика салаКЦГМ у 20:00 часова 
 

ПЕТАК, 24. септембар 2021. 
Радионица: Како се синхронизује цртани филм 
Анимирани филм: Звездани пси: Тропска авантура, режија: Инна Евланникова / Велика сала КЦГМ у 15 
часова 
Фестивал КРАТКА ФОРМА: Пета такмичарска пројекција, мини и кратки филм / Велика сала КЦГМ у 17 ч 
Филм: Маре, режија: Андреа Штака / Велика сала КЦГМ у 18:15 часова 
Филм: Тома, режија: Драган Бјелогрлић / Велика салаКЦГМ у 20 часова 
 

СУБОТА, 25. септембар 2021. 
Радионица: Како се синхронизује цртани филм Мастер клас: Марија Шкаричић, глумица 
Анимирани филм: Звездани пси: Тропска авантура, режија: Инна Евланникова / Велика сала КЦГМ у 15 ч 
Филм: Тријумф, режија: Еммануел Цоурцол Велика салаКЦГМ у 17 часова 
Фестивал КРАТКА ФОРМА: Шеста такмичарска пројекција, мини и кратки филм Велика сала КЦГМ у 19 часова 
Филм: Тома, режија: Драган Бјелогрлић / Велика салаКЦГМ у 20:30 часова 
 

НЕДЕЉА, 26. септембар 2021. 
Анимирани филм: Звездани пси: Тропска авантура, режија: Инна Евланникова / Велика сала КЦГМ у 15 ч 
Филм: Тријумф, режија: Еммануел Цоурцол /Велика салаКЦГМ у 17 часова 
Фестивал КРАТКА ФОРМА: Седма такмичарска пројекција, мини и кратки филм / Велика сала КЦГМ у 19 ч 
Филм: Тома, режија: Драган Бјелогрлић / Велика салаКЦГМ у 20 часова 
 

ПОНЕДЕЉАК, 27. септембар 2021. 
Анимирани филм: Звездани пси: Тропска авантура, режија: Инна Евланникова / Велика сала КЦГМ у 17 ч 
Фестивал КРАТКА ФОРМА: Осма такмичарска пројекција, мини и кратки филм / Велика сала КЦГМ у 19 ч 
Филм: Тома, режија: Драган Бјелогрлић / Велика салаКЦГМ у 20:30 часова 
 

УТОРАК, 28. септембар 2021. 
Солистички концерт Горана Миливојевића: Чупо и пријатељи Велика сала КЦГМ у 20 часова 



 
СРЕДА, 29. септембар 2021. 
Фестивал КРАТКА ФОРМА: Девета такмичарска пројекција, мини и кратки филм / Велика сала КЦГМ у 19 ч 
Филм: Тома, режија: Драган Бјелогрлић / Велика салаКЦГМ у 20:30 часова 
 

ЧЕТВРТАК, 30. септембар 2021. 
Фестивал КРАТКА ФОРМА: Прва такмичарска пројекција, Филмско стваралаштво деце и омладине / Велика 
сала КЦГМ у 16 часова 
Анимирани филм: Хотел Трансилванија – Чудовишни љубимци, режија: Дерек Дрyмон, Јеннифер Клуска 2Д, 
синхронизован на српски / Велика сала КЦГМ у 17 часова 
Отварање изложбе: Траг у једном времену – Филмски плакат Модерна галерија Културног центра у 18 ч 
Фестивал КРАТКА ФОРМА: Десета такмичарска пројекција, мини и кратки филм / Велика сала КЦГМ у 19 
часова 
Филм: Тома, режија: Драган Бјелогрлић / Велика салаКЦГМ у 20 часова 
 
ПЕТАК, 1. октобар 2021. 
Фестивал КРАТКА ФОРМА: Друга такмичарска пројекција, Филмско стваралаштво деце и омладине Велика 
сала КЦГМ у 16 часова 
Анимирани филм: Хотел Трансилванија – Чудовишни љубимци, режија: Дерек Дрyмон, Јеннифер Клуска 2Д, 
синхронизован на српски / Велика сала КЦГМ у 17 часова 
Представљање издавачке делатности Филмског центра Србије Модерна галерија Културног центра у 18 ч 
Фестивал КРАТКА ФОРМА: Једанаеста такмичарска пројекција, мини и кратки филм Велика сала КЦГМ у 19 
Фестивал КРАТКА ФОРМА: Јавно жирирање, деца и омладина Модерна Галерија Културног центра у 20 ч 
Филм: Тома, режија: Драган Бјелогрлић Велика сала Културног центра у 20:30 часова 
 

СУБОТА, 2. октобар 2021. 
Радионица: Како се гледа филм: мала школа бонтона 
Анимирани филм: Хотел Трансилванија – Чудовишни љубимци, режија: Дерек Дрyмон, Јеннифер Клуска 2Д, 
синхронизован на српски / Велика сала КЦГМ у 17 часова 
Фестивал КРАТКА ФОРМА: Дванаеста такмичарска пројекција, мини и кратки филм Велика сала КЦГМ у 19 ч 
Фестивал КРАТКА ФОРМА: Јавно жирирање, мини и кратки филм Велика сала КЦГМ у 21 час 
 
Награде 7. Међународног фестивала кратког филма „Кратка форма“ 
Проглашењем најбољих филмских остварења представљених на Краткој форми, жавршен је 7. Међународни 
фестивал кратког филма у Горњем Милановцу. 
На фестивалу су приказани само филмови, настали у периоду 2020/21. године, оцењени као дела високог 
уметничког и професионалног домета. 
Фестивал је организовао Културни центар, под покровитељством општине Горњи Милановац и Министарства 
културе и информисања Републике Србије. 
Због актуелне епидемијолошке ситуације изазване корона вирусом жирирање је одржано путем видео линка. 
Фото: КЦГМ 
Жири 7. Међународног фестивала кратког филма “Кратка форма” за такмичарске категорије мини и кратки 
филм у саставу: Марија Вулић, Србија, Мирољуб Стојановић, Србија, Грег де Кјур, Сједињене Америчке 
Државе, после одгледаних филмова је донео следеће одлуке о наградама: 
 
Гран при за најбољи филм у категоријама мини и кратки филм: 
БЕЛО ОКО, Томер Шушан /Израел 
 



Награда за најбољи филм у категорији мини филм 
ПАС,  Мухамед Хасан Јасаи /Иран 
 

Награда за најбољи филм у категорији кратки филм филм: 
ЈУЛИ 96, Мишел Јакоб/ Белгија 
 

Награда за најбољи анимирани филм 
ВЕЛИКИ РОБОТ, Војин Васовић / Србија 
 

Награда за најбољи европски филм 
СТОЛИЦА, Италија 
 

Награда за најбољи српски филм 
ИЗГУБЉЕНИ ДАНИ, Јована Аврамовић /  Србија 
 

Посебна признања 
СТАНДБРОК,  Оскар Бернасер / Шпанија 
 

Уз признања, награђеним ауторима припашће и новчани део награде: 
ГРАН ПРИ – најбољи филм у категоријама мини и кратки филм (500 евра), 
За најбољи филм у категоријама мини, односно кратки филм (по 300 евра), као и 
За најбољи српски филм (300 евра). 

 
Фото: КЦГМ 
Жири 7. Међународног фестивала кратког филма “Кратка форма”за такмичарску категорију деце и омладине 
у саставу: Исидора Вулић, Властимир Стевановић, и Бошко Ђорђевић, сви из Србије, после одгледаних 
филмова је донео следеће одлуке о наградама: 
 

Гранд-при за најбољи филм у категорији филмског стваралаштва деце и младих: 
ДОМЕ СЛАТКИ ДОМЕ, Моа Виласмил, ВБУ / Шведска 
 

Најбољи филм у категорији филмског стваралаштва деце (до 15 година старости): 
ОД ДРУГАРСТВА НЕМА ЛЕПШЕГ ЦАРСТВА, група аутора | група аутора, ШАФ Врање / Србија 
 

Најбољи филм у категорији филмског стваралаштва младих (15-19 година старости): 
ШТА СЕ ДЕШАВА ПОСЛЕ СМРТИ?, Ана Магнусон, ВБУ / Шведска 
 

Посебна признања 
ПЕВАЈУЋЕ МАШИНЕ, група аутора | група аутора, ШАФ Чаковец / Хрватска 
за дизајн карактера 
 
АРБИТАР, Дyлан Михаел, Фресх Филм / Ирска 
за визуелни идентитет 
 
Film Festival: ISFF Short Form 
https://shortform.org.rs 
7. фестивал Кратка Форма ... СЕДМИ МЕЂУНАРОДНИ ФЕСТИВАЛ КРАТКОГ ФИЛМА"КРАТКА ФОРМА" ... 
Расписан конкурс за Седми фестивал кратког филма “Kраткаформа”. 
 
7. Međunarodni festival kratkog filma “KRATKA FORMA 2021” 
https://www.kcgm.org.rs › 7-medjunarodni-festival-krat... 
7. Međunarodni festival kratkog filma “KRATKA FORMA 2021”. Kulturni centar Gornji Milanovac . 
Počinje 7. Međunarodni festival kratkog filma „Kratka forma 
https://gminfo.rs › pocinje-7-medjunarodni-festival-krat... 



22.09.2021. — Za 7. Međunarodni festival kratkog filma „Kratka forma“ Selekcione komisije (Mini i kratki film: Nikola 
Janković, Rajko Radović, … 
 
Nagrade 7. Međunarodnog festivala kratkog filma Kratka forma 
https://gminfo.rs › nagrade-7-medjunarodnog-festivala-... 
пре 2 дана — Proglašenjem najboljih filmskih ostvarenja predstavljenih na Kratkoj formi, žavršen je 7. Međunarodni 
festival kratkog filma u Gornjem ... 
 
The International Short Film Festival SHORT FORM - Festhome 
https://festhome.com › festival 
Преведи ову страницу 
Medjunarodni Festival Kratkog Filma KRATKA FORMA (7). The International Short Film Festival SHORT FORM. 
Deadlines. 10 Mar 2021. Call for entries. 
 
Festival "Kratka forma": Glavna nagrada izraelskom reditelju 
https://nova.rs › kultura › festival-kratka-forma-glavna-... 
пре 5 сати — Proglašenjem najboljih filmskih ostvarenja predstavljenih na "Kratkoj formi", završen je 7. Međunarodni 
festival kratkog filma u Gornjem ... 
 
Festival „Kratka forma“: Glavna nagrada izraelskom reditelju 
https://naslovi.net › nova › festival-kratka-forma-glavn... 
пре 4 сата — Žiri 7. Međunarodnog festivala kratkog filma “Kratka forma” za takmičarske ... ostvarenja 
predstavljenih na "Kratkoj formi", završen je 7. 
 
7. Kratka forma 2021, GM | SEEcult.org 
http://www.seecult.org › content › 7-kratka-forma-202... 
Kratka forma 2021, GM. Kulturni centar Gornji Milanovac, Trg Kneza Mihaila 1, Gornji Milanovac. 7. KRATKA 
FORMA - međunarodni festival kratkog filma 2021 ... 
 
Kulturni Centar Gornji Milanovac - Glartent 
https://www.glartent.com › Serbia › Gornji Milanovac 
Takmičarske projekcije otvaraju 7. Međunarodni festival kratkog filma “KRATKA FORMA”Međunarodni festival 
kratkog filma „Kratka forma“, sedmi po redu, ... 
 
Osvojili smo nagrade | ŠAF 
http://saf.co.rs › osvojili-smo-nagrade 
СРЕБРНИ ВИТЕЗ анимираном филму “АНИМИРАНИ БУКВАР” на 7. Фестивалу ЗЛАТНИ 
ВИТЕЗ, фестивал ... Фестивал кратког филма “КРАТКА ФОРМА”, ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 2011. 
 
INFO LIDER - nepristrasno, objektivno, blagovremeno 
https://info-lider.com 
Nagrade 7. Međunarodnog festivala kratkog filma Kratka forma ... Proglašenjem najboljih filmskih ostvarenja 
predstavljenih na Kratkoj formi, žavršen je 7. 
 
Nagrade 7. Međunarodnog festivala kratkog filma Kratka forma FOTO KCGM. FOTO KCGM. 
 
Internacionalni filmski festival, Novi Sad, Srbija - Cinema City 
https://m.cinemacity.org › ... 
Festival Uhvati film od 21. do 27. septembra u Novom Sadu. 21/09/2015 11:07. U toku jeMeđunarodni festival 
kratkog filma "Kratka forma". 16/09/2015 04:37. 
 
G.Milanovac | Страна 4 | ČA Glas 
https://www.caglas.rs › region › g-milanovac › page 
Međunarodni festival kratkog filma Kratka forma jedan od najznačajnijih svetskihfestivala u oblasti kratkometražne 
filmske umetnosti biće održan od 23. do ... 
 
Весна Тривалић, драмска уметница добитник награде „Мија Алексић – Бити глумац“ 
Весна Тривалић у серији „Сенке над Балканом“ (фотографија Александра Летића) 
Општина Горњи Милановац и Културни центар заједнички организују манифестацију ДАНИ МИЈЕ 
АЛЕКСИЋА, у част великана српског глумишта Милосава Мије Алексића, који је рођен у Горњој Црнући 
(Горњи Милановац). 



 
Мија Алексић је славном глумачком каријером задужио завичај да му се на адекватан начин одужи и да кроз 
фестивалску манифестацију стално обнавља сећање на њега, а уједно да на будуће генерације пренесе тај 
невероватни животни и глумачки дух који га је пратио и који је укорењен у културном наслеђу српског народа, 
рекао је Драган Арсић, директор Културног центра на конференцији за медије одржаној данас (31. август 
2021. године) у Свечаној сали општине Горњи Милановац и додао: 
– 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. 
Лауреат награде “Мија Алексић – бити глумац” за 2021. годину је Весна Тривалић, глумица. 
Награда се додељује глумцу као признање за изузетан допринос уметности глуме, саопштено је на 
конференцији за медије одржаној у Свечаној сали општине Горњи Милановац. 
Фото: преузето са Фан странице Весне Тривалић 
Весна Тривалић (Београд, 13. март 1965.) је српска филмска, телевизијска, позоришна и гласовна глумица. 
Уписала је Факултет драмских уметности у Београду 1984. године, те се сматра једним од припадника 
такозване генерације Дванаест величанствених. Глумачку каријеру је започела 1986. године, да би се пет 
година касније прославила улогом Љиље у серији “Бољи живот”. Остварила је запажене улоге у филмовима 
“Ми нисмо анђели”, “Ране”, “Лајање на звезде”, “Живот је чудо” и “Стадо”, затим у драми “Октоберфест”, за 
коју је награђена “Златном ареном” на Филмском фестивалу у Пули, као и у серијама “Метла без дршке”, 
“Полицајац са Петловог брда” и “Вратиће се роде”. Њена највећа глумачка достигнућа су улога Бисеније 
„Бисе” Гавриловић у серији “Породично благо и Катарине „Цакане” Анђелић у “Отвореним вратима”. 
Континуирана популарност, упркос деценијској паузи, донела јој је 2018. године улоге у серијама “Сенке над 
Балканом” и “Жигосани у рекету”. Весна је 2018. године први пут стала на позоришне даске после паузе од 
скоро седамнаест година. У питању је била представа “Врат од стакла” Југословенског драмског позоришта, у 
којој је, чим је крочила на сцену, поздрављена аплаузом и овацијама. Играла је поред Секе Саблић, уз коју се 
често сматра најдаровитијом српском комичарком, док је за виртуозност у овом жанру награђена и са две 
“Статуете Ћуран” на Данима комедије. Весну Тривалић за овогодишњег лауреата награде “Мија Алексић – 
бити глумац” предложили су носиоци овог вредног признања : Ненада Јездића, Небојше Дугалића и Гордана 
Кичића, што је Управни одбор Културног центра Горњи Милановац и усвојио. 
Весни Тривалић награда ће бити уручена током манифестације “Дани Мије Алексића”. У договору са 
уметницом накнадно ћемо саопштити термин свечаног уручења награде. 
 
Vesna Trivalić, dramska umetnica dobitnik nagrade - GMinfo 
https://gminfo.rs › vesna-trivalic-dramska-umetnica-do... 
пре 2 дана — Laureat nagrade “Mija Aleksić – biti glumac” za 2021. godinu je Vesna Trivalić, glumica. Nagrada se 
dodeljuje glumcu kao priznanje za ... 
 
Vesni Trivalić nagrada „Mija Aleksić“ - Naslovi.net 
https://naslovi.net › vesni-trivalic-nagrada-mija-aleksic 
пре 3 сата — Vesnu Trivalić za ovogodišnjeg laureata nagrade „Mija Aleksić – biti glumac“ predložili su nosioci ovog 
vrednog priznanja Nenad Jezdić, ... 
 
Весна Тривалић овогодишњи добитник награде "Мија ... 
https://www.rtrs.tv › vijesti › vijest 
пре 22 сата — Глумица Весна Тривалић добитница је награде "Мија Алексић - битиглумац" за 2021. годину, 
коју додјељују Општина Горњи Милановац и ... 



 
Vesna Trivalić ovogodišnja dobitnica nagrade “Mija Aleksić ... 
http://moravainfo.rs › Okrug › Gornji Milanovac 
пре 2 дана — GORNJI MILANOVAC – Proslavljena glumica Vesna Trivalić četvrti je laureat nagrade “Mija Aleksić – 
biti glumac“. 
 
Весни Тривалић награда „Мија Алексић“ - Sputnik 
https://rs.sputniknews.com › Вести 
пре 22 сата — Награда „Мија Алексић – бити глумац“ за изузетан допринос уметности глуме за 2021. ... Весна 
Тривалић - Sputnik Србија, 1920, 01.09.2021. 
 
Vesna Trivalić dobitnica nagrade “Mija Aleksić” - Nova 
https://nova.rs › kultura › vesna-trivalic-dobitnica-nagr... 
пре 2 дана — Vesna Trivalić dobitnica je nagrade “Mija Aleksić - biti glumac” za 2021. godinu. Istaknutu glumicu su 
za ovo priznanje predložili prethodni ... 
 
Kultura (m) - TIME.rs 
https://time.rs › kultura 
Glumica Vesna Trivalić ovogodišnji dobitnik nagrade Mija Aleksić ... Glumica Vesna Trivalićdobitnica je nagrade "Mija 
Aleksić - biti glumac" za 2021. 
 
Vesna Trivalić dobitnica nagrade "Mija Aleksić" - Dnevni list ... 
https://www.danas.rs › Kultura 
пре 21 сата — Glumica Vesna Trivalić dobitnica je nagrade "Mija Aleksić - biti glumac" za 2021. godinu, koju 
dodeljuju Opština Gornji Milanovac i ... 
 
FCS 
http://www.fcs.rs 
пре 10 сати — Laureat nagrade „Mija Aleksić – biti glumac” za 2021. godinu je Vesna Trivalić, glumica. Nagrada se 
dodeljuje glumcu kao priznanje za izuzetan doprinos ... 
 
časopis borba 
https://casopisborba.rs 
ВЕСНА ТРИВАЛИЋ ОВОГОДИШЊИ ДОБИТНИК НАГРАДЕ „МИЈА АЛЕКСИЋ-БИТИГЛУМАЦ“ 01/09/2021; Нова 
сезона “Вечери балета и моде” 31/08/2021; ЗАВРШЕНА 12. 
 
RTV Doboj: Vijesti iz Doboja 
https://rtvdoboj.org 
пре 19 сати — Glumica Vesna Trivalić dobitnica je nagrade “Mija Aleksić – biti glumac” za 2021. godinu, koju 
dodjeljuju Opština Gornji Milanovac i… 
 
Termo - TIM doo Novi Sad - Kompanije 
https://novisad.kompanije.co.rs › termo-tim-doo-novi-sad 
... Glumica Vesna Trivalić dobitnica nagrade "Mija Aleksić" · Ustao narod iz okoline Bora, najavljuju bolkadu uprave 
grada i Ziđina. 
 
„Dani Mije Aleksića“ u Gornjem Milanovcu | Info lider 
https://info-lider.com › Kultura 
пре 2 дана — „Dani Mije Aleksića“ u Gornjem Milanovcu ... Laureat nagrade “Mija Aleksić – biti glumac” za 2021. 
godinu je Vesna Trivalić. 
Vesna Trivalić dobitnica nagrade "Mija Aleksić" - Kultura - Danas 
https://www.danas.rs › kultura › vesna-trivalic-dobitnic... 
пре 21 сата — ... dobitnica je nagrade "Mija Aleksić - biti glumac" za 2021. godinu, ... centar na manifestaciji "Dani 
Mije Aleksića", saopšteno je danas. 
 
filmski septembar i oktobar: kratka forma i dani mije ... - YouTube 
https://www.youtube.com › watch 
AboutPressCopyrightContact usCreatorsAdvertiseDevelopersTermsPrivacyPolicy & SafetyHow YouTube ... 
пре 2 дана · Отпремио/ла GM Press 
 
Glumica Vesna Trivalić dobitnica nagrade "Mija Aleksić" - 021 



https://www.021.rs › Info › komentari 
пре 23 сата — ... glumac" za 2021. godinu, koju dodeljuju Opština Gornji Milanovac i milanovački Kulturni centar na 
manifestaciji "Dani Mije Aleksića". 
 
Počeli “Dani Mije Aleksića“ - GMinfo 
https://gminfo.rs › poceli-dani-mije-aleksica 
27.09.2020. — Otvaranjem ove izložbe počinje manifestacija Dani Mije Aleksića. Izložba „MijaAleksić – biti glumac“ 
nastala je 2013. godine povodom 90 ... 
 
Filmski septembar i oktobar: Kratka forma i Dani Mije Aleksića 
https://cacanskevesti.com › vesti › filmski-septembar-i-... 
пре 2 дана — Filmski septembar i oktobar: Kratka forma i Dani Mije Aleksića ... medije povodom realizacije 
manifestacija „Dani Mije Aleksića 2021“ koja ... 
 
Category: Kultura - GM Press 
http://gmpress.rs › category › kultura 
... načelstva održana konfierencija za medije povodom realizacije manifestacija „Dani Mije Aleksića 2021“ koja se 
ove godine održava od 21. septembra. 
 
Gornji Milanovac - GM Press 
http://gmpress.rs › category › gornji-milanovac 
... načelstva održana konfierencija za medije povodom realizacije manifestacija „Dani Mije Aleksića 2021“ koja se 
ove godine održava od 21. septembra. 
 
Vesna Trivalić dobitnica nagrade “Mija Aleksić” - Nova 
https://nova.rs › kultura › vesna-trivalic-dobitnica-nagr... 
пре 2 дана — 202115:54 > 16:03. Podeli: ... Vesna Trivalić dobitnica je nagrade “Mija Aleksić- biti glumac” za 2021. 
godinu. ... Dani Mije Aleksića . 
 
GMinfo.rs - Posts | Facebook 
https://www.facebook.com › gminfors › posts 
Kulturni centar Gornji Milanovac danas je (31. avgusta 2021. godine) u ... za medije povodom realizacije 
manifestacija: „Dani Mije Aleksića 2021“ i 7. 
 
Tema: Mija Aleksić - Telegraf.rs 
https://www.telegraf.rs › teme › mija-aleksic 
Najnovije vesti vezane za temu Mija Aleksić. ... 97 godina od rođenja velikana srpskog glumišta: Počeli Dani Mije 
Aleksića u Gornjem Milanovcu. 
 
Vesna Trivalić ovogodišnja dobitnica nagrade “Mija Aleksić ... 
http://moravainfo.rs › Okrug › Gornji Milanovac 
пре 2 дана — Ona je dobitnica ovog prestižnog glumačkog priznanja za 2021, koje se doddeljuje u okviru 
manifestacije “Dani Mije Aleksića“ u Gornjem ... 
 
Glumica Vesna Trivalić dobitnica nagrade "Mija Aleksić" 
https://naslovi.net › 2021-09-01 › radio-021 › glumica-... 
пре 14 сати — ... "Dani Mije Aleksića" u čast glumca Milosava Mije Aleksića. ... dobitnica je nagrade "Mija Aleksić - 
biti glumac" za 2021. godinu, ... 
 
Весна Тривалић овогодишњи добитник награде "Мија ... 
https://www.in4s.net › Култура 
пре 3 сата — ... Тривалић награда ће бити уручена током манифестације "Дани Мије Алексића", ... је награде 
„Мија Алексић – бити глумац“ за 2021. годину, ... 
Svečana premijera filma u Domu kulture Čačak i u okviru ... 
https://www.nedeljnik.rs › Vesti › Kultura 
пре 2 дана — Svečana premijera filma u Domu kulture Čačak i u okviru manifestacije “Dani Mije Aleksića” U 
Gornjem Milanovcu. Biznews. -. 31/08/2021. 
 
Весни Тривалић награда „Мија Алексић“ - Sputnik 
https://rs.sputniknews.com › Вести 



пре 22 сата — Награда „Мија Алексић – бити глумац“ за изузетан допринос ... награда ће бити уручена током 
манифестације „Дани Мије Алексића“ у част ... 
 
Kalendar Događaja - Srbija 
https://www.serbia.travel › kalendar 
septembar 2021. „DANI MIJE ALEKSIĆA“. Mija Aleksić je slavnom glumačkom ka 
 
7. Međunarodni festival kratkog filma “KRATKA FORMA 2021” 
https://gminfo.rs › 7-medjunarodni-festival-kratkog-fil... 
пре 2 дана — 7. Međunarodni festival kratkog filma “KRATKA FORMA 2021” ... za medije povodom realizacije 
manifestacija: „Dani Mije Aleksića 2021“ i 7. 
 
Весна Тривалић у ГМ: Враћам се са породицом у Србију 

 
 

– Следеће године, након шеснаест и по година, моја породица и ја, враћамо се у Србију, што ће бити 
један нови почетак за мене и у професионалном смислу, – изјавила је синоћ за ГМИнфо наша 
прослављена глумица и добитница овогодишњег признања „Мија Алексић – Бити глумац“, коју 
додељују Културни центар, милановачка општина и претходни лауреати за изузетан животни 
допринос филмској и позоришној уметности. Весни Тривалић ово признање уручили су на сцени Дома 
културе син Мије Алексића, Велибор Алексић, председник општине Дејан Ковачевић и директор 
Културног центра, Драган Арсић  Велибор Алексић, Весна Тривалић, Дејан Ковачевић; фото: ГМИнфо 

– Дубину Мијиног стваралаштва спознала сам од својих професора, колега који су играли са њим, који су га 
гледали. Он је одлазио у старост, а да то нико није приметио. Зато што је одлазио млад и насмејан, – рекла је 
Тривалић у свом обраћању милановачкој публици. – Од како сам уписала Факултет драмских уметности, до 
данашњег дана, имала сам богат и узбудљив живот. Највећу захвалност дугујем свом професору, Влади 
Јевтовићу, који ме је примио на класу и одредио живот. И ја сам данас срећан човек зато што радим оно што 
волим, – поручила је и додала: 

 
Весна Тривалић; фото: ГМИнфо 
– Упознала сам Мију Алексића. Треабло је да играм уз њега у представи “Избирачица”. Њему здравље 
нажалост није дозволило да остане са нама до краја. Али се добро сећам прве читалачке пробе. И добро се 
сећам да се ничег не сећам од тога шта сам читала. Јер кретала је магија, у десет ујутру, под неонским 
светлима, он је све нас претворио у публику, – сећа се Тривалић. 



 
Весна Тривалић; фото: ГМИнфо 
Она се овом приликом захвалила својим класићима са којима је одрастала, стасавала у послу и животу, 
захвална на љубави и смеху; затим свим својим професорима, нарочито Љиљани Мркић Поповић, 
професорки дикције, с којом и даље ради. 

 
Весна Тривалић; фото: ГМИнфо 
– Захваљујем се свим глумцима са којима сам радила, свим редитељима, свим писцима чије сам комаде 
играла, јер сам кроз њихове мудрости спознала и људе, и друштво, и време, које год да је било. Да сам 
кренула неким другим путем, то сама не бих умела, –истакла је Тривалић. – Захваљујем се свима који су иза 
сцене и камере, јер ништа без њих не може. Све што је било иоле добро да сам урадила, њихова је заслуга. 
Оно што није било добро, било је до мене. Захваљујем се публици; хвала вам што нас волите, што нам се 
дајете, што нас побољшавате и чините да напредујемо. Да вас нема, ниједан разлог не би постојао да се 
бавимо овим послом, – рекла је Тривалић и додала: 

 
Лазар Николић, Драган Арсић, Велибор Алексић, Весна Тривалић, Дејан Ковачевић; фото: ГМИнфо 
– Захваљујем се Вама, господине Дејане, Бобану, Драгану, Горњем Милановцу. Захваљујем се Ненаду 
Јездићу, Небојши Дугалићу и Гордану Кичићу што су мене изабрали за ово признање. Мом рођеном брату 
Воји, који ме је са четири године одвео у биоскоп да из ложе, са црвеним плишаним завесама, гледам филм 
”Камени цвет”, који је од тог тренутка све отоплио у мени и открио да постоји један паралелни свет, који 
досадан или тужан дан може да ти закити, маштом. И ја се њоме увелико и даље користим, колико умем у 
овим годинама. Захваљујем се Мији Алексићу што је био тако велики да ја вечерас, у Горњем Милановцу, 
примам награду, која носи његово име, – нагласила је на крају уз буран аплауз у великој сали Дома културе. 
Манифестација „Дани Мије Алексића“ отпочела је 2017. године, као последица великог интересовања, али и 
потенцијала, које је измамила у Милановцу и другим градовима Србије и региона, детаљна изложба о 
његовом животу и стваралаштву, а по замисли уредника филмског програма Културног центра, Бобана 
Стефановића. 



 
Дејан Ковачевић; фото: ГМИнфо 
– Када смо пре четири године успоставили ”Дане Мије Алексића”, водили смо се за нас једном великом 
ствари, а то је чињеница да је Мија Алексић рођен на територији општине Горњи Милановац, – подсетио је у 
свом обраћању председник општине Дејан Ковачевић. – Водили смо се тиме да он, као једно велико глумачко 
име, не сме бити заборављен, пре свега од нас, потомака тог времена, који и даље овде живимо. 
Успостављањем овакве манифестације и доделом награде, која носи јегово име, мислим да смо направили 
један искорак и у самој уметности. Јер награду, као што знате, додељују глумци својим колегама, што значи 
да се увек бирају најбољи од најбољих. Честитам госпођи Весни Тривалић на овој награди, желим да је с 
поносом носи и проноси име Мије Алексића у Србији и свету, – изјавио је Ковачевић. 

 
Квартет „Мистик Чело“; фото: ГМИнфо 
На синоћњој додели признања „Мија Алексић – Бити глумац“ наступио је женски гудачки квартет „Мистиц 
Целло“ са обрадама нумера из чувених домаћих и страних филмова. Тривалић је с породицом до 2018. 
стално, а касиније долезећи на представе и снимања у Србију, скоро седамнаест година живела у Дубаиу. 
Како је рекла за ГМИнфо, професионалну каријеру у Србији наставиће радом на пројектима који буду 
проналазили њу, јер се одувек препуштала инстинкту и избору редитеља. 
М.Мијатовић/ГМИнфо.рс 

 
Vesna Trivalić dobitnica nagrade "Mija Aleksić" - Dnevni list ... 
https://www.danas.rs › Kultura 
01.09.2021. — Glumica Vesna Trivalić dobitnica je nagrade "Mija Aleksić - biti glumac" za 2021. godinu, koju 
dodeljuju Opština Gornji Milanovac i ... 
Vesni Trivalić uručena nagrada „Mija Aleksić - biti glumac“ 
https://nova.rs › kultura › vesni-trivalic-urucena-nagrad... 
23.09.2021. — Nagrada “Mija Aleksić – biti glumac” uručena je našoj poznatoj glumici Vesni Trivalić na svečanosti u 
Kulturnom centru Gornjeg Milanovca. 
 
Vesna Trivalić dobitnica nagrade “Mija Aleksić” - Nova 
https://nova.rs › kultura › vesna-trivalic-dobitnica-nagr... 
31.08.2021. — Vesna Trivalić dobitnica je nagrade “Mija Aleksić - biti glumac” za 2021. godinu. Istaknutu glumicu su 
za ovo priznanje predložili prethodni ... 
 



Nagrada “Mija Aleksić-biti glumac” uručena Vesni Trivalić 
https://mediaportal.rs › 2021/09/23 › nagrada-mija-alek... 
23.09.2021. — Nagrada “Mija Aleksić-biti glumac” uručena Vesni Trivalić ... nagrade poznata i priznata 
glumica Vesna Trivalić između ostalog je rekla: 
 
Vesna Trivalić dobitnica nagrade „Mija Aleksić – Biti glumac“ 
https://www.fcs.rs › vesna-trivalic-dobitnica-nagrade-mi... 
01.09.2021. — Vesna Trivalić dobitnica nagrade „Mija Aleksić – Biti glumac“ ... Milosava Mije Aleksića, koji je rođen u 
Gornjoj Crnući (Gornji Milanovac). 
 
Vesna Trivalić ovogodišnja dobitnica nagrade “Mija Aleksić 
https://moravainfo.rs › Okrug › Gornji Milanovac 
31.08.2021. — GORNJI MILANOVAC – Proslavljena glumica Vesna Trivalić četvrti je laureat nagrade “Mija Aleksić – 
biti glumac“. Ona je dobitnica ovog ... 
 
Kocert kvarteta MISTIK CELLO u čast Vesne Trivalić laureata ... 
https://gminfo.rs › kocert-kvarteta-mistik-cello-u-cast-v... 
20.09.2021. — Svečana ceremonija dodele nagrade „Mija Aleksić – biti glumac“, Vesni Trivalić, srpskoj filmskoj, 
televizijskoj, pozorišnoj i glasovnoj ... 
 
Веснa Тривалић добитница награде „Мија Алексић - Glas ... 
http://www.glaszapadnesrbije.rs › Vesna-Trivalic-dobitn... 
22.09.2021. — Обраћајући се присутнима приликом уручења награде позната и призната глумица Весна 
Тривалић између осталог је рекла:. 
 
Vesni Trivalić uručena nagrada “Mija Aleksić – biti glumac“ 
https://moravainfo.rs › Okrug › Gornji Milanovac 
23.09.2021. — GORNJI MILANOVAC – Glumici Vesni Trivalić uručena je nagrada “Mija Aleksić – biti glumac“ za 
2021. godinu, koju dodeljuju Opština Gornji ... 
 
Весни Тривалић награда „Мија Алексић“ - Sputnik 
https://rs.sputniknews.com › Вести 
01.09.2021. — Весна Тривалић - Sputnik Србија, 1920, 01.09.2021 ... Весну Тривалић за овогодишњег лауреата 
награде „Мија Алексић – бити глумац“ предложили ... 
 
Nagrada „Mija Aleksić-biti glumac” uručena Vesni Trivalić 
https://naslovi.net › glas-zapadne-srbije › nagrada-mija-... 
23.09.2021. — Nagrada „Mija Aleksić-biti glumac” uručena Vesni Trivalić. Glas Zapadne Srbije pre 2 minuta. Gornji 
Milanovac - Nagrada „Mija Aleksić – biti ... 
 
Glumica Vesna Trivalić dobitnica nagrade „Mija Aleksić” - K-013 
https://www.k-013.com › News › KULTIVATOR 
01.09.2021. — Glumica Vesna Trivalić dobitnica je nagrade "Mija Aleksić - biti glumac" za 2021. godinu, koju 
dodeljuju Opština Gornji Milanovac i ... 
 
Govor Vesne Trivalić na dodeli nagrade "Mija Aleksić 
https://www.instagram.com › ... 
21.09.2021. — 0 Likes, 0 Comments - Milan Aksentijevic (@milan.aksentijevic_tv) on Instagram: “Govor Vesne 
Trivalić na dodeli nagrade "Mija Aleksić - Biti ... 
 
Весна Тривалић овогодишњи добитник награде „Мија ... 
https://www.opstinasokolac.net › 2021/09/02 › vesna-tr... 
02.09.2021. — Глумица Весна Тривалић добитница је награде „Мија Алексић – бити глумац“ за 2021. годину, 
коју додјељују Општина Горњи Милановац и ... 
Весни Тривалић награда“Мија Алексић” - БОРБА 
https://casopisborba.rs › ДОГАЂАЈИ 
19.09.2021. — Драмска уметница Весна Тривалић четврти је лауреат награде “Мија Алексић – бити глумац”, 
признања које се додељује у оквиру манифестације ... 
 
Regionalne Vesti | Srbija 
https://www.regionalnevesti.net 



VESNA TRIVALIĆ DOBITNICA NAGRADE MIJA ALEKSIC BITI GLUMAC 23 09 2021. 23/09/2021. Ovogodišnja 
dobitnica nagrade „Mija Aleksić – biti glumac“ je Vesna ... 
 
Kulturni Centar Gornji Milanovac - Glartent 
https://www.glartent.com › Serbia › Gornji Milanovac 
Svečana ceremonija dodele nagrade „Mija Aleksić – biti glumac“, Vesni Trivalić, srpskoj filmskoj, televizijskoj, 
pozorišnoj i glasovnoj glumici, ... 
 
Kultura i Zanimljivost | Novine Toronto 
https://www.novine.ca › vesti › kultura-i-zanimljivost 
Glumica Vesna Trivalić ovogodišnji dobitnik nagrade Mija Aleksić · Otvorena audio izložba 'Jasenovac.Logor smrti, 
zemlja živih'. 
 
gm press - Gornji Milanovac - FindGlocal 
http://www.findglocal.com › ... › Media Companies 
Vesna Trivalić: Ovaj trenutak čuvaću uz sebe, da mi bude oslonac i putokaz ... Vesna Trivalić, ovogodišnji je dobitnik 
nagrade "Mija Aleksić biti glumac" 
 

Извештај за 4. квартал (1. октобар – 31. децембар 2021. године) 
Придржавајући се Наредбе о мерама за спречавање и сузбијање заразне болести КОВИД - 19, Културни 
центар - Горњи Милановац од 1. октобра до 31. децембра 2021. године организовао је самостално или у 
сарадњи са другим институцијама културе 85 програма, односно 186 ако се рачунају и репризна извођења 
представа и пројекције филмова. Реализовано је:  10 представа (11 извођења), 6 изложби, 10 концерата,  5 
манифестације и 5 књижевних вечери. Приказано је 45 филмова (145 филмских пројекција). Осталих 
програма реализовано је пет. Програме је видело 13.839 посетиоца. 

Табеларни приказ програма и посетилаца у периоду октобар - децембар 2021. године 
ПРОГРАМИ 

4. квартал 2021. 
Октобар Посета Новембар Посета Децембар Посета УКУПНО ПОСЕТА 

Представе 4 750 3 330 3 (4) 700 10 (11) 1780 

Изложбе 1 300 3 600 2 750 6 1650 

Концерти 1 200 2 90 7 3200 10 3490 

Филмске вечери (пројекције) 13 (46) 3193 16 (58) 2450 16 (41) 831 45 (145) 6474 

Манифестације 2 110 1 20 1 50 4 180 

Књижевне вечери и триб. 2 30 1 50 2 100 5 180 

Разно 4 35 / / 1 50 5 85 

УКУПНО 27 (60) 4618 26 (68) 3540 32 (58) 5681 85 (186) 13839 

ОСТАЛО - УСЛУГЕ Наступи Посета Наступи Посета Наступи Посета Укупно Посета 

Разно услуге 6 4433 11 7000 9 2805 26 14238 
 
 

Програми су реализовани у Горњем Милановцу (Модерна галерија, Хол испред велике сале КЦГМ,  Свечана 
сала Општине Горњи Милановац и велика сала КЦГМ, Градски трг,  Руднику (Дом културе „Војислав Илић“ и 
Центар дечјих летовалишта), Враћевшници и Мећавнику. 
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 26 програма које су организовали: општина Горњи Милановац, образовне институције, 
установе у области културе, удружења грађана, невладине организације и предузећа. Ове програме видело је 
14.238 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“ ... Медијске агенције „Танјуг“ и „Бета“, такође су извештавале о активностима 
Установе. 
Програмске активности редовно су објављиване и на сајту Културног центра и ФБ страници Установе. 
 

 
 



Табеларни приказ заступљености у медијима октобар - децембар 2021 

       Заступљеност у медијима Октобар Новембар Децембар УКУПНО 

Локални недељници  („Таковске новине“) 16 11 17 44 

Локалне радио и ТВ станице  (ТВ Телемарк) 16 11 17 44 

Регионалне РТВ станице  (Галакција, Канал 9, РТК, АРТ, НТВ) 16 16 17 49 

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

Националне РТВ станице  (РТС, ПИНК, ПРВА, Б92, (РАДИО)) 2 1 / 3 

Агенције БЕТА, ТАНЈУГ / / / / 

Стручни часописи   (Арт магазин, филмски...) / / / / 

Преслидер Мораваинфо, Регионалне вести 16 16 15 47 

Веб страница КЦ 16 16 17 49 

Фејсбук 32 32 30 94 

 
Октобар 2021. године 
Културни центар Горњи Милановац је у октобру реализовао 24 програма (57 рачунајући и репризне 
пројекције филмова). Програме је видело 4.618 посетилаца. 
  

Реализоване су: четири представе („Када бих ја био велики“ - 200 (Драмски студио „Враголани“, СМ. 
Паланка), „Балкански шпијун“ - 200 (Народно позориште, Београд), “Кроз тамнички прозор – Поруке српском 
народу из логора Дахау, Св. Владика Николај” - 250 (Милановачко позориште) и Двојезична позоришна 
представа ,,Ветар у тапетама“ - 100), изложба (“Позоришни портрети“, аутора Бојана Николића – 300) и 
концерт ансамбла “Наракорд” - 200. Реализоване су: две манифестације (Дечја недеља у Горњем 
Милановцу – 10 и ГЛУМИЈАДА у Горњем Милановцу - 100). и две књижевне вечери (Промоција издавачке 
делатности ФЦС – 10 и промоција књиге: „КАЛИБАР 35“ - 20). Приказано је и 13 филмова (пројекција 46): 
“Аинбо“ (3;27), “Авантуре породице Биг Фут” (2;8), “Мали шеф” (2;21), “Тома” (18;2502), “Није време за 
умирање“(4,198), „Пуцњи у Марсеју“(3;13), „Божији човек“(3;172), „Дина“(3;94), „Непоправљиви Рон“(3;31), 
„Ноћ вештица убија“(2;54), „Викторија 15“ (1;51), “Викенд са ћалетом“(1;13), „Једини излаз“ (1;9). Укупан број 
посетилаца филмских пројекција је 3.193. 
Културни центар је поводом Дана домаћег филма угостио Иконију Јефтић, продуценткињу филма „Викторија 
15“ (Разговор о филму) – 5. 
Сваког уторка и четвртка у терминима од 18 и 20 сати врата су била отворена за полазнике дечјег хора 
и драмске радионице. 
Крајем октобра продужен је рок за пријем радова за 16. Међународни бијенале уметности минијатуре. 
Програми су реализовани у Горњем Милановцу (Модерна галерија, хол испред Велике сале КЦГМ, (Дом 
културе), Свечана сала општине Горњи Милановац), и Руднику. 
 

Пружањем стручне и техничке помоћи, Културни центар је учествовао и у реализацији програма које су 
организовали: Завод за трансфузију крви (Акција ДДК – 2х40), „Руднички видици“ (манифестација „Кад се 
руке сложе, све се може – 300 и концерт на Руднику -150), Република Србија и општина Горњи Милановац 
(Свечано полагање заклетве подофиција Војске Србије – 1000), Здравствени тимови задужени за вакцинацију 
против ковида – 19 током октобра вакцинисали су 527 грађана (првом дозом). Другу дозу примило је 441, а 
трећу 1935 грађана. Током октобра започела је и вакцинација грађана против сезонског грипа. Вакцину је 
примило 677 грађана Укупно вакцинисано 2903 

Табеларни приказ реализованих програма и броја посетилаца 

ПРОГРАМИ 
октобар 2021. године 

Наступи/поставке Посета 

Представе / извођење 4 750 

Изложбе 1 300 

Концерти 1 200 

Филмови (филмске вечери) / пројекције 13 (46) 3193 

Манифестације 2 110 

Књижевне вечери и трибине 2 30 

Разно 4 35 

УКУПНО 27 (60) 4618 

ОСТАЛО - УСЛУГЕ Наступи/поставке Посета 

Разно услуге 6 4433 
 



Програми су представљени - медијски су пропраћени. Извештавали су недељници: „Таковске новине“, 
електронски медији: ТВ „Телемарк“ и ТВ „Галаксија“, Радио Београд 2, као и портали: „Глас западне Србије“, 
„Преслидер“, ГМ инфо“, “ГМпрес“ Мораваинфо и други. Програмске активности објављиване су и на сајту                                                                                   
Табеларни приказ заступљености у медијима 

       Заступљеност у медијима октобар 2021. година 

Локални недељници  („Таковске новине“, Чачански глас) 16 

Локалне радио и ТВ станице  (ТВГМ плус, ТВ Телемарк) 16 

Регионалне РТВ станице  (Галаксија) 16 

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

Националне РТВ станице  (РТС, ПИНК, ПРВА, Б92, (РАДИО)) 2 

Агенције БЕТА, ТАНЈУГ / 

Стручни часописи   (Арт магазин, филмски...) / 

Портали (ГМ инфо, Показивач, Мораваинфо, Преслидер...) 16 

Веб страница КЦ 16 

Фејсбук 32 

Дечја недеља у Горњем Милановцу 
Горњи Милановац се и ове године придружио градовима Србије у обележавању “Дечје недеље“. 
Манифестација се сваког октобра реализује у циљу побољшања положаја детета у Србији. “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. 
У том светлу, овогодишња “Дечија недеља” се одржава под слоганом, чија инспирација су стихови песме 
“Дете”, Љубивоја Ршумовића: „Дете је дете да га волите и разумете“. 

Културни центар је за своје најмлађе суграђане организовао низ програма.   
 
Представа: „КАДА БИХ ЈА БИО ВЕЛИКИ” 
Престава је рађена у маниру комедије забуне, у којој заплет и дечја игра почињу темом за писмени задатак. 
Дечак решава да замени улоге брата и сестре улогама маме и тате, а како то зна само његова сестра, 
дешавају се бројне комичне ситуације. 
Редитељ представе: Раде Михаиловић Аутор текста: Саво Шкобић Сценографија: Миомир Јелић 
Костимографија: Мијана Радојковић Деца учесници: Лана Гајић, Срна Аранђеловић, Софија Лукић, Огњен 
Петровић, Ања Петровић, Димитрије Новаковић 
Драмски студио „Враголани“ ради у оквиру Културно-уметничког друштва „Гоша“, које је реосновано 1977. 
године, и до данас је извео више целовечерњих представа нешто самостално, а нешто у сарадњи са 
Градским позориштем. 
КУД „Гоша“ у свом саставу има више секција – фолклорни ансамбл са своје четири поставе, народни 
оркестар, групе певача, солисте, сликаре, песнике. Носилац је великог броја признања и награда у Србији. 
Кад се руке сложе, све се може 
Удружење стваралаца ликовне и примењене уметности и традиционалних заната „Руднички видици“ на 
Руднику је од 2. до 12. октобра реализовало пројекат „Кад се руке сложе, све се може.“ Манифестација је 
реализована по пети пут, а програмом су биле обухваћене: изложбе, промоције књига, пројекције 
документарних филмова, радионице и други програми за децу, а први пут је организована и Ликовна колонија 
„Рудничка краљица“, у хотелу „Краљица“. 
У раду колоније су учествовали: Слободанка Боба Николић из Београда, Ана Стојановић, Љиљана 
Стевановић и Богољуб Јанаћковић из Смедеревске Паланке, Милош Попетров из Новог Сада, Радомир 



Аранђеловић из Чачка и Марија Марић, Милан Бојовић, Борко Шаиновић, Александар Павловић и Љубиша 
Станковић из Горњег Милановца. 
Радови настали у оквиру дечијих радионица (израде макета авиона, обликовања глинамола,  накита, 
прављења миришљавих сапуна, бакротиска, сликања на папиру и дрвету и 3Д штампе) били су изложени 12. 
октобра на платоу испред Дома културе „Војислав Илић“ на Руднику и њиховом продајом прикупљен је део 
средства за лечење Срне Драгојевић. 
Целокупан програм употпунили су гости манифестације: Живанка Васић песникиња, КУД из Топонице код 
Кнића. Слађана Бушић и другари из Радио Београда… 

 
Позоришна представа: „Балкански шпијун“ 
У оквиру манифестације „Дани Мије Алексића“, Културни центар Горњи Милановац организује 8. октобра 
2021. године организовао је гостовање позоришне представе „Балкански шпијун“, Народног позоришта у 
Београду. 
Реч је о трагикомедији Душана Ковачевића, коју је на сцену поставила Татјана Мандић Ригонат. 
Композиторка је Ирена Поповић Драгови, сценограф Бранко Хојник, а костиме је урадила Ивана Васић. 
Сценски говор и покрет потписују др Љиљана Мркић Поповић, односно Анђелија Тодоровић. 
Улоге тумаче: Љубомир Бандовић (Илија Чворовић), Нела Михаиловић (Даница Чворовић), Катарина 
Марковић (Соња Чворовић), Милутин Милошевић (подстанар), Душанка Стојановић Глид (Ђура, Илијина 
сестра близнакиња) и Вања Милачић (радио-спикерка) 

 
Балкански шпијун је безвремено дело Душана Ковачевића. Комедија је написана давне 1983. године и у 
најкраћем би се могла описати као сатирична прича о појединцу и власти. У центру свега је човек који обузет 
непостојећим, погрешним идеалима свет око себе (па чак и најближе) посматра као неку врсту завере. Манија 
која постаје део њега доводи до театралних размишљања и поступака. 
Представљена издавачка делатност ФЦС-а 
У оквиру манифестације „Дани Мије Алексића“, Културни центар Горњи Милановац је представио и излагачку 
делатност Филмског центра Србије. Промоција је одржана у Модерној галерији где је дан раније 
представљена Изложба филмских плаката 1945 – 1970: „Трагови једног времена“. 



 
„Иако се Филмски центар Србије првенствено везује за суфинансирање производње домаћих филмова, 
издаваштво ове националне институције, у континуитету годинама објављује капитална дела из области 
седме уметности”, рекао је Бобан Стефановић, уредник филмског програма Културног центра. 
Филмски центар Србије је током 2020. године, објавио седам нових наслова. 
Међу објављеним насловима је и дело Кристофера Воглера „Пишчево путовање – митска структура за писце” 
једна од најтраженијих и најпродаванијих књига ФЦС-а у протеклој години. Веома важна су и дела Иване 
Кроње „Естетика авангардног И експерименталног филма: тело, род и идентитет”, Слободана Шијана „Писци 
у биоскопу” и Дарје Бајић „Културна политика и стимулација филмске производње у Србији”. 
Представљене књиге, као И друга капитална издања се по промотивним ценама могу купити у филмском 
уредништву Културног центра . 
 
Филм: „Пуцњи у Марсеју“ 
Филм „Пуцњи у Марсеју“ представљен је милановачкој публици. Реч је о остварењу Гордана Матића које баца 
ново светло на трагичан догађај који се збио 9. октобра 1934. године – убиство краља Александра у 
француском граду Марсеју. 
Филм „Пуцњи у Марсеју“ прати судски процес терористима који су били саучесници атентатора Владе 
Георгијева Черноземског, главног атентатора на Александра од Југославије и министра спољних послова 
Француске Луја Бартуа. 
Главни јунаци су тужиоци, адвокати, судије, оптужени и сведоци самог догађаја, чији је атентатор био Владо 
Черноземски, припадник ВМРО, који је са четири метка на убио краља Александра. Кроз реконструкцију и 
драматизацију правог процеса, али и кроз оно што је изостављено током суђења испричана је судска драма 
најближа истини о самом суђењу. 
„Велика очекивања су била да ће се током суђења доћи до открића ко је заправо стајао иза убиства. Тројица 
терориста, Звонимир Поспишил, Мијо Краљ и Иван Рајић оптужени су за саучесништво у атентату. Ипак, 
током промена које се дешавају у Европи између атентата и почетка суђења уноси неспокој и бојазан од 
могућност да ће убице бити ослобођене јер позадина целог процеса је тајновита и диригована од самог врха 
како француске тако и нове југословенске власти. Убиство краља је један од најважнијих догађаја у српској 
историји, а око атентата кружиле су многе приче и легенде“, наводи се у опису филма. 
Филм „Пуцњи у Марсеју“ написао је и режирао Матић, док је на сценарију радио и Владимир Андрић. Душан 
Ивановић је директор фотографије, а филм је монтирао Александар Поповић. У филму глуме: Тихомир 
Станић, Владимир Алексић, Светозар Цветковић, Гордан Кичић, Страхиња Блажић, Ђорђе Ђоковић, Никола 
Шурбановић, Никола Милојевић, Владан Живковић, Давид Тасић Даф, Марко Марковић и други. 
Пројекат „Пуцњи у Марсеју“ је у јуну 2017. године подржан од стране Филмског центра Србије. Матић је 
директор Филмског центра Србије од јула 2019. године. 
 
Премијера представе: “Кроз тамнички прозор – Поруке српском народу из логора Дахау” 
Уз одобрење Светог синода СПЦ и благослов Владике жичког господина Јустина током октобра премијерно је 
изведена монодрама: “Кроз тамнички прозор – Поруке српском народу из логора Дахау”. 
“Свети Владика Николај Велимировић, кроз поруке и поуке размишља о судбини српског народа на основу 
онога што нас је кроз историју снашло и шта нас очекује. 
Кроз хришћанско учење Свети владика Николај размишља и о дносу европских народа према српском. 



Представу је на сцену поставио редитељ Милановачког позоришта Бранко Кнежевић, који и тумачи улогу 
Владике. Костим потписује Биљана Кнежевић, мајстор сцене је Милан Аћимовић, а мајстор светла и тона 
Горан Драгутиновић. 

 
 
Због епидемиолошке ситуације број карата је био ограничен. 
Премијером представе “Кроз тамнички прозор – Поруке српском народу из логора Дахау”, Милановачко 
позориште започело је позоришну сезону 2021/2022. 
 
Промоција књиге: „КАЛИБАР 35“ 
Одабрани прикази и огледи из новије историје ратног и патриотског филма. 
Културни центар Горњи Милановац представио је у Модрној галерији књигу КАЛИБАР 35 – Одабрани прикази 
и огледи из новије историје ратног и патриотског филма коју су недавно објавили Драги Ивић и Данко 
Боројевић. 
Реч је о књизи која је за нешто више од месец дана привукла велику пажњу јавности. О њој се дискутује на 
порталима орузјеонлине.цом и милитарyфорум. 
Реч рецензента, др Милана Мицића 
Филмска уметност је магија 20. века. Утицај филма на свест, мишлјење и емоцију човека 20. столећа видлјив 
је а промене у вредностима, етици и естетици 20. века које је креирала филмска уметност били су трајне у 
модерном развитку светске цивилизације. 
Двадесети век донео је човеку те епохе трагично искуство два светска рата , као и множине локалних ратних 
сукоба који су тектонски мењали свет. Нјихово окончање доводило је до промишлјања цивилизације о њима, 
о њиховој суштини, карактеру и боли коју су доносили, а простори промишлјања била су уметности, 
друштвене науке, медицина, природне науке итд. 
Тумачења ратних збивања постајала су део градње друштава која су преживела рат, а њихова „култура 
сећања“ од простора до простора и од тренутка до тренутка претварала се у културу одабраних сећања или 
сам заборав. 
Филм као накнадна визуелизација рата градио је емотивни однос према својој теми, формирао колективне 
ставове и мишлјења, залазио дубоко у полје емоционалног, обликовао слику рата као простора најчешће 
патње или хероизма, а ређе сложених и контраверзних лјудских емоција и односа. Ратни филм читао се од 
стране маса као узбудлјиво штиво рата а државе које су контролисале филмску индустрију користили су га 
као средство државне и друштвене пропаганде и начин да се формира пожелјна слика прошлости и 
садашњости. Друштва која су проживела, и преживела рат, посматрала су га путем филма као низ из њега 
одабраних фрагмената пожелјних по колективну свест друштва. 
Посматрање пре свега совјетског, руског, па југословенског и америчког ратног филма у студији Калибар 35 у 
себи садржи описе начина на који је путем филмске уметности формирано колективно памћење 20. века на 
ратна искуства и збивања. 
Огледи и прикази ратних филмова писани су слободно, отворено, промишлјањем аутора које се не може 
свести само на приказ одређеног филмског дела већ је то питање о самој суштини историје, о епохи која 
гради филм, о филмском језику који филмском делу даје или одузима квалитет, о естетици филма и његовом 
урастању у „културу сећања“ одређеног друштва у датом времену. 



 
Студија Калибар 35 суптилно уочава мноштво филмских деталја са вишезначним и слојевитим значењима, 
указује на њих, што доприноси питкости текста, формирању штива занимлјивог за читање не само публици 
филмофила и филмских критичара, истовремено уносећи у текст карактер, знање и искуство аутора које га 
очитава , пре свега, као страсног и посвећеног филмофила, склоног интелектуалном читању филмске 
уметности и његовом превођењу у полје дублјег промишлјања лјудске и цивилизацијске судбине, смислу и 
величини лјудског трајања и дела. 
Изложба фотографија: ”Позоришни портрети”, аутора Бојана Николића. 
Кроз фотографије на овој изложби слави се глумачка професија, таложи богато позоришно искуство људи 
који су се аутору нашли у фокусу и заинтригирали његово око током десетогодишњег рада.“Позоришна 
фотографија је од пуког документарног записа, временом прерасла у категорију својеврсне уметности. То 
потврђује и ова изузетна изложба ,,Позоришни портрети“, аутора Бојана Николица, која је испуњена радовима 
насталим од 2010. до 2019. и обухвата портрете око 60 глумаца у 44 представе, професионалних и 
аматерских позоришта, који јасно показују да фотографија може да буде стваралачки чин за себе. Николић је 
очигледно, да употребимо речи Бранислава Нушића, позоришни човек. Он то показује и као организатор 
културних догађања у Центру за културу Пожаревац, и као руководилац Велике сцене Позориста ,,Миливоје 
Живановиц“ и као глумац, и – како ова изложба показује – позоришни фотограф.Његове фотографије су 
огледало одличног познавања саме сржи театарске уметности, али и драгоцени дар за осећај тренутка, за 
израз лица, покрет тела, драмски врхунац. Аутор мајсторски уочава карактеристична психолошка стања лика 
који глумац тумачи и приближава га посматрачу, изванредним осећањем за драматику, за израз, за суптилно 
осећање глумца. На његовим портретима овековечени су тако тешко ухватљиви тренуци који често промакну 
и најпажљивијем гледаоцу скривеном у мраку позоришне дворане. 

 
Уједно, Николићева дела представљају и својеврсну, драгоцену хронику богатог и значајног театарског зивота. 
Позорисни чин је немогуће сацувати. Позоришни уметници су једини ствараоци чије дело је осуђено на 
пролазност, на, како је то говорио Ели Финци ,,зивот двочасовни“. Срећом, постоје љубитељи позоришта који 
чине све да сачувају макар неке фрагменте, неке драгоцене тренутке. Бојан Николић је несумњиво један од 
њих.” написала је у каталогу изложбе Мирјана Одавић, музејски саветник Музеја позоришне уметности 
Србије. 
ГЛУМИЈАДА у Горњем Милановцу 
Захваљујући вишегодишњој успешној сарадњи Културног центра Горњи Милановац са Дечјим културним 
центром Београд, који је организатор и домаћин Глумијаде – међународног фестивала (ревијалног карактера) 
на коме се представљају школе глуме за децу од 5 до 19 година из Србије и региона, као и учешћем драмске 
групе из Горњег Милановац 2021. године на овом фестивалу, Глумијада је гостовала у граду под Рудником. 



 
Глумијада, као манифестација је усмерена на развијање креативног размишљања и вештине комуникације 
код деце и младих, као и на побуђивање интересовања за позориште и књижевност код свих узраста. На 
Глумијади се одржавају и радионице за децу које се баве темама важним за драмске и медијске професије: 
глас, покрет, сценографија, костим, музика, режија, филм, ТВ, Yоутубе и нови медији. 
Гостовање у Горњем Милановцу је био део међународног пројекта културне сарадње МЛАДО ПОЗОРИШТЕ У 
ПОКРЕТУ (YОУНГ ТХЕАТЕР ОН ТХЕ МОВЕ), подржаног од Министарства културе Републике Србије и 
суфинансираног средствима фонда Креативна Европа. 
Идеја је била да се прошире резултати пројекта и презентује ИМПРО МОВЕ техника рада са децом и 
младима, педагозима, васпитачима, наставницима, средњошколским професорима и колегама који се баве 
образовањем деце на креативан начин, као и ђацима милановачких школа. 
Активности, су трајале један радни дан (6 сати), и састојале су се од четири сесије: теоријског увода, обуке у 
Импро Мове техници базиране на драмској педагогији, педагогији савременог сценског покрета и радионици 
са ђацима. 
Радионицу су водили уметнички педагози: др Пол Мареј, Тијана Кесић Стаменковић, Ивана Табори 
Обрадовић и Драгана Станисављевић. За уводно предавање и завршно обраћање, питања и одговоре, 
задужен је био продуцент ДКЦБ Далибор Стојановић. 
Сваки од учесника је добио  сертификат о присуству. 
Радионице су документоване камером и фотоапаратом. 
Радионица су реализоване уз поштовање свих епидемиолошких и хигијенских мера које прописује Установа 
Културни центар и Кризни штаб за спречавање ширења епидемије корона вируса. 
Сајт о самом фестивалу: 
хттпс://њњњ.глумијада.цом/о-фестивалу 
 
Концерт: Ансамбл “Наракорд” 
Ансамбл „Наракорд“ један од најстаријих ансамбала староградског мелоса у Србији одржао је у Горњем 
Милановцу. 

 
 



Ансамбл „НАРАКОРД“ 
„Велика културна баштина нашег народа заслужује да се негује на достојан начин, не крњећи лепоту и 
разноликости вечних песама. Брижљиво одабраним аранжанима, ансамбл „Наракорд“ се представља 
чистоћом и бриљантношћу гласова. Он уједињује староградске и народне песме Србије и других наших 
крајева, снагом и једноставношћу својствено аутентичном традиционалном стилу.“ Ɖорђе Кангрга 
Ансамбл „Наракорд“ носи звање једног од најстаријих ансамбала староградског мелоса у Србији и синоним је 
за квалитетну и лепу нову градску песму. Основао га је београдски прегалац поменутих музичких праваца и 
доктор стоматологије Ђорђе Кангрга, давне 1975. године. 
У свом скоро четрдесетогодшњем постојању, ансамбл „Наракорд“ одржао преко 400 солистичких концерата у 
земљи и иностранству: „све од Аљаске до Аустралије“, гостовао је у многим телевизијским и радио емисијама 
и на музичким фестивалима. Само у београдском Дому синдиката одржао је четири солистичка концерата, 
које је снимила РТС. 
„Наракорд“ је снимио готово све изворне народне песме из Србије и преко 100 најпознатијих староградских. 
Неке од његових легендарних нових градских песма су: „Песме смо певали старе“, „Хеј Сомборе“, 
„Фијакерист“. Занимљиви су његови препеви у новим аранжманима познатих италијанских канцона, руских и 
украјинских народних песама, као што су нумере: „О соле мио“, „Дњепр широки“, „Каљинка“, циганска нумера 
„Аманге романе“ из филма “Цигани лете ка небу“. 
Половином, 1976. године ансамбл снима свој деби албум „Кажи ми, кажи“ за продукцију грамофонских плоча 
Радио телевизије Београд (ПГП РТБ) а касније четири албума за Загребачки „Југотон“. 
На Вечерима староградске песме у оквиру фестивала „Београдско пролеће“, осваја четири награде, а 
побеђује 1983. године са песмом Боре Ђорђевића „Кад испијем своје пиће“. 
Кроз ансамбл „Наракорд“ прошао је огроман број музичара и певача. Сталним подмлађивањем чланства, у 
трагању за најспособнијима, ансамбл је изнедрио велики број данас познатих еминентних извођача. 
По смрти оснивача Ђорђа Кангрге 2005. године, вођење ансамбла преузима дугогодишњи члан, вокални 
солиста и гитариста Мирослав Мика Марковић. 
2006. године „Наракорд“ објављује албум под називом: „А живот тече даље“. 
„Раније се староградска музика пазила, а Скадарлија је била као колевка за ансамбле те врсте. До ње се није 
могло доћи тек тако. Да би ансамбл уопште ушао у Скадарлију, морала је да се прође аудиција коју је водио 
Ɖорђе Караклајић, познати композитор и уредник у Радио Београда. Ако ниси био добар, није било шансе да 
се провучеш. Чак су и добри оркестри морали да иду на додатно „пеглање“, да исправе недостатке, да би 
могли да засвирају у некој од скадарлијских кафана.“, Ђорђе Кангрга. 
 
Двојезична позоришна представа ,,Ветар у тапетама“ 
Прва представа Македонске националне заједнице у Србији под називом ,,Ветар у тапетама”, аутора Зорана 
Митровића биће одиграна у петак, 22. октобра 2021. године у Великој сали Културног центра Горњи 
Милановац. 
Аутор Зоран Митровић, млади београдски глумац македонског порекла, по мотивима Мрожекове драме 
,,Емигранти“ из 1974. године написао је своју дуо драму, режирао је и у 
њој игра заједно са колегом Немањом Симићем. 
Основни циљ дуодраме „Ветар у тапетама“ је отварање питања културног идентитета младих људи са ових 
простора који су на „привременом“ раду у иностранству, кроз иновативни и комуникативни приступ. Два 
глумца воде публику кроз узбудљиву позоришну двојезичну авантуру испуњену комичним и сетним 
елементима, а сасвим природно и спонтано прикључује се и сам менталитет обичног човека – припадника 
српске и македонске националности. Посебну вредност овом комаду даје двојезичност, у самој драми и 
глумачкој интерпретацији. 
Представа је реализована уз подршку Националног савета македонске националне мањине, Фондације за 
отворено друштво и Министарства културе и информисања Србије. До сада је приказана у више градова 
Србије 
У Горњем Милановцу представа се приказује у оквиру пројекта „Ми свом граду“ Удружења Македонаца 
Моравичког округа. 
Почетак представе је у 19 часова, а улаз је слободан. 
Дан домаћег филма – документарни филм: ВИКТОРИЈА 15 
У оквиру програма “Дан домаћег филма”, а у организацији Филмског центра Србије и ДОК Србија, у петак, 29. 
октобра 2021. године у 26 градова Србије биће уприличене пројекције 12 домаћих документарних филмова. 
“Дан домаћег филма” има за циљ промоцију домаћих документарних филмова који нису имали широку 
биоскопску дистрибуцију, а заслужују да буду виђени. Након пројекције, гледаоци ће имати прилику да 
разговарају са неким од чланова ауторског тима. 
Викторија (15) је хеви метал бубњарка из малог српског града Смедерева. Њена интерсовања и амбиције 
испуњавају свој пун потенцијал током Рок кампа за девојчице 2017. године. Тамо стиче пуно пријатеља, а 
камп јој припрема велико изненађење које резултује међународном сарадњом и путовањем у иностранство 
током лета 2019. године. Након свега тога, она се враћа у свој родни град због почетка нове школске године, и 



то је помало погађа. Али, сећање на њено искуство на Исланду је мотивише да настави са свирањем 
бубњева, као и похађањем школе и других активности. 
Режија и монтажа: Мина Петровић 
Продуценткиње: Иконија Јефтић, Јована Караулић 
Копродуцент: Миодраг Поповић 
 
Новембар 2021. године 
Културни центар Горњи Милановац је у новембру реализовао 26 програма (68 рачунајући и репризне 
пројекције филмова). Програме је видело 3.540 посетилаца. 
Реализоване су: три представе (Опера за децу „Бастијен и Бастијана“ (НП Београд) -100, представа за децу 
„Успавана Штрецилија“ (Драмска радионица КЦГМ) - 130, Зијах А. Соколовић „Лијево – десно глумац“ - 100), 
три изложбе („Крхотине у песку времена – запис о сликама Владе Мирковића“ - 350, изложба слика 
„Визуелна уметност“, Драгице Тасић – 150, и изложба Радмиле Јеремић Ћурчин – 100), два концерта 
(Заједно у интуитивном покрету (Трио „Покрет“ и трио „Фемина“) - 40, Дуо гитара Пецовић и Каначки – 50) и 
књижевно вече („Богиња језика“, Олга Луковић Пјановић - 50) . Током новембра обављено је селектовање и 
жирирање приспелих радова за 16. Међународни бијенале уметности минијатуре - 20. (На конкурс 16. 
Бијенала одазвало се 666 аутора из 26 земаља који су послали 1120 радова. Селекцију је прошло 387 аутора 
( 606 радова из 25 земаља).  Статистика – излагачке категорије: (Сликарство : 102 аутора / 167 радова, 
Графика : 68 аутора / 104 рада, Скулптура : 48 аутора / 73 рада, Цртеж : 61 аутора / 97 радова, Примењена 
уметност : 39 / 58, Фотографија : 32 / 51 и Интермедија : 37 аутора / 56 радова). 
Приказано је и 16 филмова (пројекција 58): „Божији човек“(5;99), „Породица Адамс“ (6;95), „Веном 2“ (2;113), 
„Последњи двобој“ (1;5), „Јужни ветар 2 – Убрзање“ (19;1655),  „Непоправљиви Рон“(2;16), „Нигде посебно“ 
(3;8), „Тереза 37“ (3;13), „Фабрика снова“ (4;44), „Моје слатко чудовиште“ (2;21), „Вечни“ (2;37), „Краљ Ричард“ 
(1;2), „Небеса“ (3;73), „Енканто“ (3;63) и „Гучијеви“ (1;53). За ученике француског језика организована је 
пројекција „Француски филм“ - 151. Укупан број посетилаца биоскопских пројекција је 2.450. 
У редовним терминима организован је рад дечјег хора и драмске радионице. 
Програми су реализовани у Горњем Милановцу (Модерна галерија, хол испред Велике сале КЦГМ, (Дом 
културе), Свечана сала општине Горњи Милановац), Руднику и Враћевшници. 
Пружањем стручне и техничке помоћи, Културни центар је учествовао и у реализацији програма које су 
организовали: Завод за трансфузију крви (Акција ДДК – 2х40), „НАСТеатар“ (представе „Упознај мог тату“ 
(продукција „Битеф театар“,  Рудник - 100 и „Живот оца Тодора“, продукција НАСТеатар, Враћевшница - 100), 
Библиотека „Браћа Настасијевић“ (Дани Настасијевића -  4х50), КУД „Шумадија“ (концерт – 200), ШОП-Парк 
(хуманитарни концерт „САЛСА-ПУНТО“ - 750), Здравствени тимови задужени за вакцинацију против 
ковида – 19 током новембра наставили су са вакцинацијом грађана. Првом дозом вакцинисано је 524 
суграђанина, другом 571, а трећом 4035. Вакцину против сезонског грипа примило је 450 људи. Укупно 
7.000 грађана 

Табеларни приказ реализованих програма и броја посетилаца 

ПРОГРАМИ 
новембар 2021. године 

Наступи/поставке Посета 

Представе / извођење 3 330 

Изложбе 3 600 

Концерти 2 90 

Филмови (филмске вечери) / пројекције 16 (58) 2450 

Манифестације 1 20 

Књижевне вечери и трибине 1 50 

Разно / / 

УКУПНО 26 (68) 3540 

ОСТАЛО - УСЛУГЕ Наступи/поставке Посета 

Разно услуге 11 7000 

Програми су представљени - медијски су пропраћени. Извештавали су недељници: „Таковске новине“, 
електронски медији: ТВ „Телемарк“ и ТВ „Галаксија“, Радио Београд 2, као и портали: „Глас западне Србије“, 
„Преслидер“, ГМ инфо“, “ГМпрес“ Мораваинфо и други. Програмске активности објављиване су и на сајту 

Табеларни приказ заступљености у медијима 

       Заступљеност у медијима новембар 2021. година 

Локални недељници („Таковске новине“, Чачански глас) 11 

Локалне радио и ТВ станице  (ТВГМ плус, ТВТелемарк) 11 

Регионалне РТВ станице (Галаксија) 16 

Национални листови (Вечерње, Политика, Блиц, Правда....) / 
Националне РТВ станице  (РТС, ПИНК, ПРВА, Б92, (РАДИО)) 1 

Агенције БЕТА, ТАНЈУГ / 



Стручни часописи   (Арт магазин, филмски...) / 

Портали (ГМ инфо, Показивач, Мораваинфо, Преслидер...) 16 

Веб страница КЦ 16 

Фејсбук 32 

Заједнички концерт: Трио „Покрет“ и трио „Фемина“ из Београда 
ЗАЈЕДНО У ИНТУИТИВНОМ МУЗИЧКОМ ПОКРЕТУ 
„Трио Покрет“ (Др муз. ум. Мадлен Стокић Васиљевић, виолина ;Др муз. ум, Милош В. Николић, кларинет и 
кавал и Др муз. ум, Маја Михић, клавир) и „Трио Фемина“ (Др муз. ум. Мадлен Стокић Васиљевић, виолина ; 
Мр Ивана Дакић, обоа и Др муз. ум, Маја Михић, клавир) у уторак, 2. новембра у Модерној галерији Културног 
центра одржали су заједнички концерт. 
На програму су била дела: Драгана Јовановића, Милана Стојадиновића-Милића, Милоша Раичковића, 
Светлане Максимовић, Исидора Жебељана и Ивана Бркљачића. 

БИОГРАФИЈА ТРИО „ПОКРЕТ“ 
Трио „Покрет“, чији су чланови виолинисткиња Мадлен Стокић Васиљевић (ФМУ), пијанисткиња Маја Михић 
(ФМУ) и кларинетиста Милош Николић (МШ „Мокрањац“, Београд), представља ансамбл који је за једанаест 
година свог постојања направио прекретницу у приступу камерној музици на српској музичкој сцени. Основан 
је 2010. године из потребе троје извођача да се у потпуности посвете музици савременог тренутка. У центру 
интересовања овог састава су дела савремених композитора. 
Након што је 2011. извео сва до тада написана дела из пера домаћих композитора за овај тип камерног 
ансамбла, Покрет је „покренуо“ и друге ауторе да напишу нова дела, од којих су многа управо и посвећена 
трију. Сва ова дела Покрет је изводио сукцесивно, убрзо по њиховом настанку. Извођењем актуелних 
композиција Трио Покрет доприноси животности и динамичности музичке сцене данас и обогаћује литературу 
за овај састав. Године 2012. Трио Покрет је за концерт у Коларчевој задужбини („Жива српска музика – 
премијере“) са премијерним извођењем осам нових дела добио награду „Концерт године“. 
Трио Покрет је имао велики број концерата у Београду, Новом Саду, Нишу, Чачку, Новом Кнежевцу са 
премијерним извођењем дела домаћих аутора. У сезонама од 2013. до 2019. године, трио „Покрет“ је 
остварио пројекте („Портрети“, „Сензибилитети“, „Пет година музичког кретања“, „Ретроспективе“, „Динамика 
покрета“, „Нови музички покрети“ и „Српска музика у покрету“) са премијерним извођењем дела нове музике. 
Трио је имао запажене концерте на Међународној трибини композитора у Београду 2012. и 2015. године. 
Концерт у септембру 2015. године уживо је емитован на телевизијском и радијском програму РТС3. У 
новембру 2016. Трио Покрет је имао веома успешан концерт у Риму што је престављало први излазак овог 
ансамбла ван граница земље. Године 2017. одржали су турнеју по земљама бивше Југославије са запаженим 
концертима у Скопљу, Загребу и Љубљани. Наступали су на фестивалима НИМУС, „Тисин цвет“ и „Скопска 
есен“. У лето 2018, наступили су на фестивалу „Луцци делла рибалта“ у Нарнију у Италији, а само месец 
дана касније У Минхену (Немачка), у Асколију (Италија) на значајном фестивалу „Нуови спази мусицали” и у 
Српском културном центру у Паризу (Француска). Значајан концерт, трио је имао новембра 2019. у Њујорку, 
САД (Тхе Натиолнал Опера Центер Америца, Плацидо Доминго Халл). Трио је био активан у медијској 
промоцији савремене музике. Поред концерата, трио је учествовао у снимању емисије „Ад либитум“ за РТС, 
изводећи дело Татјане Милошевић, као и емисије „Арт фантазија“ која је у целости била посвећена ансамблу. 
Радио емисија „Музика са поводом“ музиколога Донате Премеру је такође у целости била посвећена трију. 
Били су учесници ауторског концерта Владимира Тошића у великој дворани Коларчеве задужбине, и у сали 
Београдске филхармоније, као и на свечаности доделе награде „Златни беочуг“ Културно-просветне 
заједнице академику Дејану Деспићу. Трио је наступио и на концерту у оквиру докторског уметничког пројекта 
члана трија Милоша Николића. Значајан наступ, трио је имао и у Музеју Народног позоришта, почетком 2013. 
године, када им је додељена награда „Концерт године 2012“ часописа „Музика класика“. Марта 2018. године, 
учествовали су на Трибини „Нови звучни простори“ у организацији Центра за музичку акцију и Удружења 
композитора, изводећи и дискутујући о делу Срђана Хофмана „Кроз кутије звука“. Октобра 2019. године, били 
су позвани да наступе на свечаном отварању Прве интернационалне конференције „Психологија и музика“. 
На Међународној трибини композитора 2019. године, додељена им је престижна награда „Александар 
Павловић“ за најуспешнију промоцију домаће музике у земљи и иностранству током 2018. године. На 
иницијативу овог ансамбла савремена музика је обогаћена за готово четрдесет нових дела написаних за 
виолину, кларинет и клавир. 



БИОГРАФИЈА ТРИЈА „ФЕМИНА“ 
Београдски трио „Фемина“ чине др ум. Мадлен Стокић Васиљевић, професор виолине на Факултету музичке 
уметности у Београду, др ум. Маја Михић, професор упоредног клавира на Факултету музичке уметности у 
Београду и мр Ивана Дакић, 1.обоа Симфонијског оркестра РТС. 
Трио Фемина је оформљен 2016 године са жељом да публици представи несвакидашњи ансамбл који чине 
обоа, виолина и клавир. За само три године живе концертне активности, трио је забележио успешне концерте 
у Музичкој галерији Коларчеве задужбине, у Културном центру Новог Сада у оквиру Трибине младих, а 
гостовале су и у Крагујевцу и Србобрану. У Београду су још наступиле и у оквиру циклуса „Понедељком у 
Ђорђевићу“, као и у Галерији УЛУПУДС на отварању ликовне изложбе. Концерт у „Ђорђевићу“ забележен је и 
аудио у оквиру пројекта „Траг у времену“. Године 2019, наступиле су на концерту у оквиру „Обоа феста“. На 
репертоару трија налазе се дела савремених српских аутора Душана Радића, Милоша Раичковића, Исидоре 
Жебељан, Мирјане Живковић, Драгане Јовановић, Иване Стефановић, као и шири спектар музике 20. века 
аранжиране за овај ансамбл (Шостакович, Дебиси, Равел итд). 
 
Изложба слика: Крхотине у песку времена – запис о сликама Владе Мирковића 
Културни центар Горњи Милановац представио је 6. новембра 2021. године у Модерној галерији изложбу 
слика „Крхотине у песку времена: запис о сликама Владе Мирковића“. 
Влада Мирковић је рођен 1954. године у Горњем Милановцу. Образовао се у родном граду и Београду. Од 
1989, живи и ради као слободни уметник. Његове слике (преко седамдесет пет радова) налазе се у приватним 
колекцијама широм света: у Холандији, Француској, Швајцарској, Норвеској, УСА, Немачкој, Енглеској, Јужној 
Африци… 
Због мале годишње продукције (често само неколио слика) и продаје, није било лако организовати 
самосталне изложбе. Најзначајније су: Београд 1994, Горњни Милановац 1995, Женава 1996, Београд 1998, 
Чачак 1999, Краујевац 2002, Аранђеловац 2009… 
Учествовао је на многим групним изложбама широм Европе. 

 
 
Крхотине у песку времена: запис о сликама Владе Мирковића 
Сликар Влада Мирковић (1954) већ деценијама живи у својеврсном унутрашњем егзилу и робинзонском рају, 
у подножју планине Рудник. То нам, географски гледано, даје за право да га сматрамо својим земљаком и 
суграђанином, али, када је у питању његово сликарство, ствари стоје сасвим друкчије. У том погледу, у 
најбољем случају дало би се рећи да је он наш познаник, о чијем делу имамо тек понеко сазнање и 
магловито присећање. 
Разлози и поводи томе, колико год комплексни, у својој бити су једноставни. Највећи део Мирковићеве 
уметничке продукције трајно је удомљен у приватним и галеријским колекцијама чија би нас географија и 
својим најпростијим навођењем збунила, јер би се за њено пописивање и похођење, од Норвешке до Јужне 
Африке, и од Калифорније до крајњег истока нашег континента, морало утрошити много времена и 
средстава. Оваква, номадска судбина уметниковог дела, иде у корак са његовим трајним опсесијама, које се 
попут загонетки непрекидно понављају на његовим платнима. 



Своје генерацијско искуство Влада Мирковић стицао је на трагу широког, космополитског погледа на свет, 
својственог југословенском миљеу, који су догађаји на крају прошлог века обојили тамним тоновима. Своја 
лична искуства обликовао је у хазардној и страственој животној авантури која га је са терена политике 
одвукла у уметност, и која је, лишивши га илузија, код њега пробудила метафизичку глад према мистерији 
човековог битија, његовим дилемама и његовом усуду. Отуда не чуди што је као свој стваралачки мото узео 
потрагу за изгубљеним временом, и што се међу темама које га опседају појављују метафизичка путовања, 
онострано и носталгија према бесконачном. 
Такве садржаје пред нас доноси и ова изложба, која нам у неколико великих формата приказује Мирковићеву 
новију продукцију. При сусрету са овим сликама остајемо у чуду. То већином јесу познати, карактеристични 
мотиви Мирковићеве уметности, али сама величина слика и њихов слојевити свет изазива изузетно, готово 
религиозно поштовање дела пред којима треба скинути шешир, као кад се улази у цркву (Едвард Мунк). То су 
слике, које би се у неком другом времену, попут Каравађових, нашле у капели каквог храма, само што је у 
случају Мирковића, као и у случају Каравађовом, вера пре ствар страсти и ватрено чистилиште сумње 
(Достојевски), него пребивање у комфору непоколебаних убеђења. 
Централни мотив у сликарству Владе Мирковића је човек, али тој Божијој играчки недостаје лице, идентитет, 
и у великој партији живота, где нико не зна какву ће извући карту, нити какву ће судбинску улогу на концу 
одиграти, он је осуђен на прерушавање, маскирање, трајну недовршеност која носи печат коначне, фаталне 
неизбежности. Тог недовршеног створа, са празнином уместо лица које се крије иза маске, карактеришу 
астролошки, алхемијски, езотерични симболи, књиге и кутије, песак што струји у стакленим грлима клепсидри 
и простори и крајолици утонули у исти тај песак. Попут фатаморгана и снова из песка се дижу грађевине, 
куле, бродови, лавиринти, заумне завојнице пужевих кућица, алхемијски лабораторијуми и кабинети, али та 
сценографија и реквизитаријум као да остају по страни од било каквог археолошког интереса и тако скрајнути 
ишчезавају у дубини времена. Само повремено догоди се да пламен изненадног откровења опрљи 
Мирковићеве алхемичаре и ризничаре, чуваре тајни и маскиране протуве, и они се тада усуде да са нама, 
намерницима у свету његове слике, поделе своје одушевљење варљивим наговештајем изласка из 
непомичности – слутњом обећаног спаса. 
Влада Мирковић је сликар великих и тешких тема, искушења, уских и кривидавих стаза које се рачвају у 
лавиринте и нестају под песком, љубитељ духовитих парадокса и главосламајућих загонетки, ризничар 
крхотина и хроничар доба и светова који су ишчезли у понорима времена. Његови сапутници – међу 
сликарима бих издвојио Ђорђа Де Кирика, Рене Магрита, Карла Кару и Пола Делвоа, а међу књижевницима 
Мигела Де Сервантеса, Франца Кафку, Антонена Артоа, Семјуела Бекета и Хорхе Луиса Борхеса – уметници 
су који су увидели беду и апсурд човековог положаја у свету, али се, као ни Мирковић, нису повели за тим да 
се од човека одрекну, знајући да су сва велика раскршћа и лавиринти само израз човековог стања и истинска 
грађа уметности. 
Због тога ће овај новембар за многе међу нама остати упамћен управо по овој изложби, која без зазора може 
да понесе епитет културног догађаја сезоне. На њој ће се, бесумње, за оне који су се тек отиснули на пут 
уметничког стваралаштва, догађати откровења управо онако како Владине конструкције и крхотине израњају 
са дна, из песка изгубљеног времена. За нас, који смо трајали дуже и видели више, она ће бити још једно 
велико сведочанство о драми и лакрдији човековог усуда – утешни запис са пута по заборављеној земљи. 
Миодраг Даниловић 
Опера за децу: „Бастијен и Бастијена“ 
Једна од најкраћих опера славног композитора Волфганга Амадеуса Моцарта, једночинка “Бастијен и 
Бастијена” у продукцији Народног Позоришта Београд  изведена је 10. новембра 2021. године у великој сали 
Културног центра у Горњем Милановцу. 
Моцарт је ово дело написао када је имао само дванаест година и представља једно од његових првих 

остварења. Од малог Моцарта, оперу је наручио ексцентрични бечки доктор Франц Месмер 1768. године. 
 



„Бастијен и Бастијена“ је интерактивна представа за децу и као једно од првих Моцартових оперских дела 
идеална је за упознавање младе позоришне публике са опером. Бастијен и Бастијена играју љубавне игре 
које им смишља Колас, а да би проверили своју љубав користе чак и друштвене мреже које их пођеднако 
зближавају и удаљавају. У тој игри учествује и Колина која са публиком посматра представу и открива им 
тајне опере. 
Адаптација либрета ради приближавања заплета деци и младима, као и убацивање едукативних делова кроз 
лик Колине имају за циљ да на занимљив начин упознају најмлађу публику са овим позоришним жанром. 
Диригент је Стефан Зекић. Редитељ Ана Григоровић. Сценограф је Јасна Сарамандић, а костимограф 
Катарина Грчић Николић. 
Декор и костими урађени су у радионицама Народног позоришта у Београду. 
 
 
Изложба слика Драгице Тасић: “Визуелна уметност” 
Драгица Тасић, уметница из Београда представила је 13. новембра 2021. године у галерији Дома културе 
“Војислав Илић” на Руднику изложбу слика назива “Визуелна уметност”. 

 
То је трећа самостална изложба Драгице Тасић. Назив изложбе “Визуелна мисао” проистиће из погледа који 
као животна јединствена мисао у апстрактној уметности, наводи проматрача на размишљање на другачији 
начин,подстиче и оживљава мисли и перципира као целина. У суштини радови као делови стваралачке 
енергије дају различите фреквенције и на специфичан начин кореспондирају са проматрачем. 
“Драгицу Тасић обујмљују бројна интересовања, ипак, остала је поклоник светлости и боје, којима гради 
властиту визију света. Она се одважила, да из раног дела опуса, везаног за објективну стварност, учини 
искорак ка асоцијативном и апстрактном промишљају слике. Њени потоњи радови залазе у домен слободне 
перцепције, заправо, самосвојних односа међу површинама, при чему је пажња усмерена средишњем делу 
сликаног поља. Оно чини језгро, које сажима јасна, различито бојена сагласја у којима се одвија снажно 
садејство колористичких премиса. Активитет Драгице Тасић, прате уверљива сликарска ткања, обогачена 
спонтаним упливом линија и мрља, чије сопство прате наглашене, гестуалне изведенице, иманентне њеном 
начину садашњег казивања.” (Здравко Вучинић, ликовни критичар, сликар и историчар уметности). 
Драгица Тасић до сада је учествовала на више од сто колективних изложби. Излагала је у галеријама “Цвјета 
Зузорић”, “Сингидунум”, Кући краља Петра, Центру за културу “Влада Дивљан”, Центру за културу Мајданпек, 
затим Галерији 76, Галерији 73, Дворцу Ивановић, Центру за културу Пожаревац, Центру за културу Сопот, 
ноћној галерији Петак, у оквиру изложбе Арт Квадрат (Нови Сад, Голубац, Дом културе Грачаница, Дом 
културе “Јован Томић“ Нова Варош, Дом културе Прибој, Ариље, Краљево, Суботица, Зрењаним, Србобран, 
Мајданпек), галерија Академије 28, Центру за културу Бјељина РС и Балатону Мађарска. 
Члан је ликовног клуба Академије 28 у Београду. Учествовала је на двадесет три међународне ликовне 
колоније. За свој рад добила је неколико похвала, захвалница и награду из Балатона. 
Гости на изложби су Уна и Нина Лимановић које су излагале у кући краља Петра и на Академији 28 у 
Београду. 
 
Књига: “Богиња језика, Олга Луковић-Пјановић ” 
Културни центар Горњи Милановац представио је 12. новембра 2021. године у Модерној галерији књигу 
Драгослава Копривице “Богиња језика Олга Луковић Пјановић”. Књига говори о животном путу и делу 
јединствене српске и светске научнице. 



 
“Ако је српски језик чудо – а јесте, Олга Луковић-Пјановић, богиња језика која се њим бавила, чудо је од 
научнице. За њу наука није била неозбиљна игра. У њеној науци нема погодбених реченица. 
Била је и чудо као седмогодишња девојчица која напамет рецитује педесет строфа. Чудо од девојчета из 
Драгачева, најбољег ђака чачанске Гимназије. Чудо од класичног филолога, зналца осам живих светских 
језика и четири мртва – санскритског, етрурског, старо-грчког и старо-латинског. Сорбонски доктор. 
На Сорбони је одбранила докторат „Појам правде код Есхила и Софокла“. Реч правда на грчком се каже 
„Дика“. У ствари, то је српска реч, која је потпуно усмерила научницу на истраживање историје Срба и српског 
језика. Докторирала је на Сорбони код чувеног професора етимологије, Пјера Шантрена. И он је капитулирао 
пред овом витешком Србињанком. Иако језуита и лукави Латин, записао је својом руком на Олгином 
докторату „ДИКЕ“ ове речи: „Госпођо, ја се са Вама не слажем, али Вам дајем титулу доктора филологије, јер 
сте је заслужили.“ 
 
Представа: “Упознај мог тату” 
Продукција “Како вам драго”, уз подршку Дома омладине Београда, Секретаријата за културу и Удружења 
драмских уметника Србије, представила је 15. новембра 2021. године, од 19 сати, у сали Дома културе “ 
Војислав Илић” на Руднику представиће комедију „Упознај мог тату“ у режији Сташе Копривице (Алан Ејкборн, 
аутор текста). 
Реч је о напетој и динамичној комедији забуне која се бави механизмом опсесивног лагања. Јунаци ове приче, 
свако на свој начин, одбијају да се суоче са истином и проналазе најбизарније могуће начине да од ње 
побегну што даље. Кроз сукоб њихових личних верзија стварности, од којих ниједна није сасвим тачна, 
упознаћемо најтамније стране људске природе на један другачији и веома забаван начин. 
Улоге тумаче: Тијана Печенчић, Катарина Гојковић, Андреј Шепетковски и Андрија Даничић. 
Режија и адаптација: Сташа Копривица; костим: Даринка Михајловић; сценографија: Милица Станковић; 
музика: Ана Јошевски, Сташа Копривица. 
Представа је премијерно изведена марта, 2015. године у Дому омладине, Београду. У протеклих шест година 

улогу Џини тумачили су Нина Јанковић / Драгана Дабовић. 
О представи: 
Грег је млад и перспективан момак, решен да се ожени Џини, женом својих снова. Њихова веза је помало 
напета јер Џини има прилично бурну биографију и чини се да крије доста тога. Грег одлучује да све 



недоумице разјасни једном за свагда тако што ће без Џининог знања посетити њене родитеље и упознати се 
са њима. Оно што ће га тамо сачекати – нико није могао да предвиди. 
 
Концерт: Пецовић & Каначки – Гуитар Дуо 
У Модерној галерији Културног центра Горњи Милановац 17. новембра 2021. године пред публиком је био 
гитарски дуо у саставу Младен Пецовић и Немања Каначки. 
Концерт се реализује под покровитељством СОКОЈ-а, а улаз је слободан. 
МЛАДЕН ПЕЦОВИЋ, гитариста, композитор и аранжер познат је по аутентичном извођењу јазз стандарда и 
сопствених композиција, као и виртуозним владањем инструментом. Његова музика инспирисана је 
доживљајем свакодневних унутрашњих путовања, годишњих доба, страсти и симбола времена које носимо у 
себи. Широк инспиративни простор налази подлогу у комбинацији стилова од гипсy сњинга, аутентичног 
балкан јазз-а, до лаког јазз роцка. 
На овај начин ствара јединствен звук, комуникативан и прилагођен савременој публици коју већ годинама не 
оставља равнодушном. 
Наступа као дуо акустичних гитара (Бронза и Најлон) Пецовић/Каначки, са којим је имао успеха на јазз 
фестивалима и програмима. Такође, велики број наступа има и са својим триом у саставу: Басс, сет бубњева, 
гитара, и са квартетом: Бас, сет бубњева, гитара, клавијатуре. Прве награде на такмичењима Гуитар Арт 
Фест, Београд, 2011 (етно гитара), и Омис Гуитар Фест 2012 (електрична гитара). 
Издања (ЦД/ЛП): „Младен Пецовић“ (Метрополис Мусиц 2018), „Пецовић-Каначки: гуитар дуо“ (ПГП/РТС 2020) 
 
Представа за децу: „Успавана Штрецилија“ 
УСПАВАНА ШТРЕЦИЛИЈА, по тексту Тодета Николетића, у извођењу Драмске радионице на сцени велике 
сале Културног центра Горњи Милановац изведена је 17. новембра 2021. године. 
Представа обилује хумором и веома необичним, гротескним ликовима који се труде да буду страшни, јер су у 
питању вештице, вампир и мишеви, а њих се ипак нико не плаши. Срдибеба, његов отац Тоза Нервоза, 
дворски мишеви, несвакидашња принцеза Рада… пуни су мана, необичног су изгледа и у потрази за 
љубављу. Представу изводи млађа група Драмске радионице Културног центра која је вредно, преко лета 
увежбавала драмски текст једног од наших најбољих драмских писаца за децу Тодета Николетића. Представу 
потписује Слађана Попов (режија, адаптација текста и музика). Костиме, сценографију и шминку урадила је 
Валентина Нађ. 
Улоге тумаче: Милош Богичевић, Ива Бајић, Видак Ристић, Ленка Весовић, Виктор Гачановић, Неда 
Новаковић, Љубица Јосовић, Татајана Максимовић и Лена Илић. 
Намењена је деци узраста 5+ 

 
Изложба: Радмиле Јеремић Ћурчин 
Радмила Јеремић Ћурчин представила је 29. новембра 2021. године у Дому културе “Војислав Илић” на 
Руднику своје стваралаштво. 
Изложени радови рађени су техникама: колаж, уље на платну, акрил, комбинована техника. 
Биографија: 
Радмила Јеремић Ћурчин рођена је у Београду 1960 године, где живи и ствара. Економиста је по струци. Као 
припадник словеначке националне мањине ствара у оквиру Друштва Словенаца “Сава” у Београду где 
посећује ликовну радионицу “Слика и знање” коју воде Марија Вауда дипл. вајар и Никола Пилиповић, 
магистар сликарства. 
Члан је УЛУПУДС-а, секције сликапство и графика, УЛУ “Сергеј Јовановић”, АРТ Центра и Удружења 
ликовних стваралаца “Толмин” у Словенији. 
Радове је представљала у Србији, Федерацији БИХ и Словенији. 
Зијах А. Соколовић: “Лијево десно глумац” 



Зијах А. Соколовић, амбасадор добре волје развојног програма Уједињених нација (УНДП) за толеранцију и 
ненасилје, оснивач Театра “Салцбург – Загреб”, пројекта ЕУ за информисање и едукацију деце кроз форму 
театарске представе “Дрога – реци дроги НЕ” / “Демократија” / “Равноправност – жена и мушкарац” / “Насилје 
– за насилје нема оправдања”, добитник Златног венца Европске Уније, за најболји и најквалитетнији пројект 
ЕУ у едукацији деце 30. новембра 2021. године у великој сали Културног центра Горњи Милановац одржао је 
представу, предавање, теам буилдинг и радионицу назива “Лијево десно глумац”. 
Реч је о ауторском пројекту југословенског и босанскохерцеговачког глумца и режисера. Био је професор 
глуме на Брукнер универзитету у Линцу и гостујући професор на докторским студијама Академије Уметност у 
Београду. 
Зијах Соколовић је познат по многобројним филмским, телевизијским и позоришним улогама широм бивше 
СФРЈ, а за 53 године рада добио је 76 награда, међу којима је и “Златна арена у Пули – 1983 године” за улогу 
у филму “Задах тела”. 
 
16. Међународни бијенале уметности минијатуре (селекција и жирирање) 
На конкурс за 16. Међународни бијенале уметности минијатуре одазвало се 666 аутора са 1120 радова из 26 
земаља (Аустрија, Аустралија, Белгија, Босна и Херцеговина, Бугарска, Израел, Ирска, Италија, Јапан, Јужна 
Кореја, Мађарска, Северна Македонија, Мексико, Немачка, Пољска, Румунија, Словенија, Србија, Турска, 
Украјина, Француска, Хрватска, Црна Гора, Чиле, Швајцарска, Шведска ). 
Селекцију је прошло 387 аутора са 606 радова из 25 земаља - (Аустрија, Аустралија, Белгија, Босна и 
Херцеговина, Бугарска, Израел, Ирска, Италија, Јапан, Јужна Кореја, Мађарска, Северна Македонија, 
Мексико, Немачка, Пољска, Румунија, Словенија, Србија, Турска, Украјина, Хрватска, Црна Гора, Чиле, 
Швајцарска, Шведска). Из Србије - 303 уметника, 84 из иностранства. 
Статистика - излагачке категорије: 
Сликарство : 102 аутор / 167 радова 
Графика : 68 аутора / 104 рада 
Скулптура : 48 аутора / 73 рада 
Цртеж : 61 аутор / 97 радова 
Примењена уметност : 39 аутора / 58 радова 
Фотографија : 32 аутора / 51 рад 
Интермедија : 37 аутора / 56 радова 
 
Аутори који су прошли селекцију по категоријама: 
 
Сликарство: 
Аздејковић Ана, Србија 
Бандовић Лечић Татјана, Србија 
Бенчић Анета, Србија 
Бергqвист Аке, Шведска/Сњеден 
Богићевић Данијела, Србија 
Божовић Александра, Србија 
Борос П. Илона, Мађарска/Хунгарy 
Бранковић Тамара, Србија 
Брановачки Дуња, Србија 
Василијевић Тијана, Србија 
Веит Берг Јованка, Шведска/Сњеден 
Весић Милица, Србија 
Видојковић Јосиф, Србија 
Властелица Магдалена, Србија 
Вујовић Лидија, Србија 
Вучинић Ратко, Србија 
Вучковић Вељко, Србија 
Гвардиол Мила, Србија 
Гонзалез Леал Габриела, Мексико/Меџицо 
Денков Мирјана, Србија 
Димитријевић Бранко, Србија 
Дрљача Мирослав, БиХ/БХ 
Ђокић Душан, Србија 
Ђорђић Николић Стојанка, Србија 
Ђулизаревић Карановић Селма, Србија 
Ђуркај (Гјуркај) Схyqри, Шведска/Сњеден 
Живановић Гордана, Србија 



Зиројевић Лечић Босиљка, Србија 
Ивановић Гваљуми Невена, Србија 
Иенага Такасхи, Јапан 
Илић Јелена, Србија 
Јасен Томић Наташа, Србија 
Јелесијевић Слободан, Србија 
Јовановић Радосављевић Анита, Србија 
Јоцић Небојша, Србија 
Кањерић Матија, Србија 
Кнежевић Марија, Србија 
Кнежевић Момир, Србија 
Ковачевић Славомирка, Србија 
Којић Тијана, Србија 
Косић Никола, Србија 
Костић Душко, Србија 
Костић Ивана, Србија 
Крстић Даница, Србија 
Крстић Маргарета, Хрватска/Цроатиа 
Лилић Данијела, Србија 
Лилић Милица, Србија 
Лукић Јелена, Србија 
Љубинковић Зоркић Катарина, Србија 
Маес Фред, Белгија/Белгиум 
Мамула Милош, Србија 
Масникоса Гриша, Србија 
Микаелис (Мицхаелис) Биргит, Немачка/Германy 
Миленковић Иван, Србија 
Миловановић Јелена, Србија 
Миловић Драгана, Србија 
Милошевић Сибиновић Лепосава, Србија 
Митровић Даница, Србија 
Мићић Оливера, Србија 
Младеновић Јованка, Србија 
Момчиловић Милан, Србија 
Мошић Петар, Србија 
Неделков Дина, Србија 
Николић Теодора, Србија 
Нишчиор (Нисциор) Барбара, Пољска/Поланд 
Новаковић Бојан, Србија 
Оташевић Бојан, Србија 
Паунковић Александар, Србија 
Пејчиновић Дуња, Србија 
Петровић Весна, Србија, Чачак 
Петровић Весна, Србија, Земун 
Петровић Константинос, Србија 
Петровић Снежана, Србија 
Поповић Павле, Србија 
Радосављевић Зоран, Србија 
Раковић Бранко, Србија 
Ратковић Ђерђи, Србија 
Ристић Весна, Србија 
Санглард Јобин Елисабетх, Швајцарска/Сњитзерланд 
Сибиновић Марија, Србија 
Сибиновић Милош, Србија 
Сивицка (Цyњицка) Магдалена, Пољска/Поланд 
Симић Јелена, Србија 
Сироватка Маја, Србија 
Станковић Ивана, Србија 
Стипанић Дарија, Хрватска/Цроатиа 
Стошић Врањски Зоран, Србија 
Тодовић Зоран, Србија 



Тодор Зоран, Србија 
Тодоровић Пањета Адријана, БиХ/БХ 
Турковић Давуд, Србија 
Узелац Маринко, Србија 
Филиповић Сања, Србија 
Филиповић Теодора, Србија 
Хернандез Домингуез Енеида Мартина, Мексико/Меџицо 
Хојник Цветка, Словенија/Словениа 
Хоџић Џеко, БиХ 
Чолић Марија, Србија 
Шалинић Терзић Јелена, Србија 
 Шијачки Гордана, Србија 
 Шошић Марко, Хрватска/Цроатиа 
 Шпехар Иван, Србија 
 
Графика: 
 Агић Тамара, Србија 
 Баик Кумнам, Јужна Кореја/Соутх Кореа 
 Билyкивски Игор, Украјина/Украине 
 Бордес Пилар, Мексико/Меџицо 
 Боуллоса Мариса, Мексико/Меџицо 
 Буцхнер Виталиј, Немачка/Германy 
 Буцхнер Еуген, Немачка/Германy 
 Буцхнер Зоyа, Немачка/Германy 
 Булатовић Габријела, Србија 
 Васиљевић Катарина, Србија 
 Васић Марко, Србија 
 Вељашевић Владимир, Србија 
 Њилсон Ремус, Шведска/Сњеден 
 Гуцунски Сима, Србија 
 Димчић Богдан, Србија 
 Досковић Ања, Србија 
 Друсцовицх Таддеа, Словенија/Словениа 
 Ђокић Богољуб, Србија 
 Ђомђора (Џиомџиора) Марта, Пољска/Поланд 
 Ђурић Милица, Србија 
 Жигић Сања, Србија 
 Завишин Бојан, Србија 
 Зарић Катарина, Србија 
 Зеи Мирослав, Србија 
 Зељић Лидија, Србија 
 Зељић Ненад, Србија 
 Јанковић Ивана, Србија 
 Јовчић Душан, Србија 
 Јојић Немања, Србија 
 Карановић Дуња, Србија 
 Ковач Владимир, Србија 
 Кораћ Радмила, Србија 
 Ленић Бранко, Хрватска/Цроатиа 
 Мали Вукелић Ивана, Србија 
 Масаловић Милица, Србија 
 Матејић Велимир, Србија 
 Миљуш Душан, Србија 
 Митровић Јована, Србија 
 Мицић Теодора, Србија 
 Мц Цреарy Јамес, Ирска/Иреланд 
 Младеновић Александар Лека, Србија 
 Моралес Галициа Диана, Мексико/Меџицо 
 Николов Бранко, Бугарска/Булгариа 
 Нинов Иван, Бугарска/Булгариа 
 Ногуез Херрера Јорге Хумберто, Мексико/Меџицо 



 Павловић Никола, Србија 
 Пантев Евгениј, Македонија/Мацедониа 
 Пауновић Милана, Србија 
 Радоњић Ђуро, Србија 
 Радосављевић Никола, Србија 
 Рајковић Матија, Србија 
 Риос Олмос Вицтор Хуго, Мексико/Меџицо 
 Саурет Рангел Нуник, Мексико/Меџицо 
 Сивицки (Цyњицки) Лукасз, Пољска/Поланд 
 Симић Маја, Србија 
 Стефановић Б. Снежана, Србија 
 Стојановић Љиљана, Србија 
 Стојинов Невена, Србија 
 Талмор Лихие, Израел/Исраел 
 Тила Адориан Вица, Румунија/Романиа 
 Тодоровић Р. Драган, Србија 
 Томашевић Мирјана, Србија 
 Трајковић Татјана, Србија 
 Филиповић Мирјана, Србија 
 Флорес Ром Царлос, Мексико/Меџицо 
 Хернандез Цастилло Вицтор Мануел, Мексико/Меџицо 
 Христова Десислава, Бугарска/Булгариа 
 Чајкаш Нађа, Србија 
 
Скулптура: 
 Аландер Владимир, Србија 
 Батак Милена, Србија 
 Бацхиyски Емил, Бугарска/Булгариа 
 Беуковић Горан, Србија 
 Богдановић Зоран, Аустралија/Аустралиа 
 Војиновић Теодора, Србија 
 Вукша Марко, Србија 
 Ђошић Слободан, Србија 
 Живановић Славко, Србија 
 Јозовић Марко, Србија 
 Кабадаја Горски, Србија 
 Каљаловић Гордана, Србија 
 Каменова Михаела, Бугарска/Булгариа 
 Кнежевић Бојана, Србија 
 Луковић Матеа, Србија 
 Љешевић Љубо, Србија 
 Маринков Младен, Србија 
 Масникоса Сара, Србија 
 Мијић Јосип, Хрватска/Цроатиа 
 Милев Ивана, Србија 
 Миловић Вукашин, Србија 
 Михаиловић Милан, Србија 
 Михајловић Славиша, Србија 
 Момиров Жељка, Србија 
 Недељковић Продановић Борислава, Србија 
 Њерш Љерка, Хрватска/Цроатиа 
 Окиљевић Теофил, Србија 
 Павловић Станимир, Србија 
 Пауновић Маша, Србија 
 Петровић Вишња, Србија 
 Пyтлик Јосефине, Немачка/Германy 
 Поптсис Мице, Србија 
 Ракић Михаило, Србија 
 Росси Мадалина, Италија/Италy 
 Роце Борис, Хрватска/Цроатиа 
 Русалић Душан, Србија 



 Самарџић Ивана, Србија 
 Симовић Јован, Србија 
 Симоновић Снежана, Србија 
 Смиљанић Игор, Србија 
 Спировски Славчо, Македонија/Мацедониа 
 Стефановић Срђан, Србија 
 Схисхков Вентсислав, Бугарска/Булгариа 
 Тодоровић Томислав, Србија 
 Тртањ Дијана, Хрватска/Цроатиа 
 Хрануелли Петар, Хрватска/Цроатиа 
 Цветковић Златко, Србија 
 Шарић Милош, Србија 
 
Цртеж: 
 Алић Шобот Елма, БиХ/БХ 
 Бањац Наталија, Србија 
 Богићевић Александра, Србија 
 Белензада Милена, Србија 
 Васиљевић Јасмина, Србија 
 Војводић Јелена, Србија 
 Вучићевић Ксенија, Србија 
 Вучковић Жарко, Србија 
 Говедарица Никола, Србија 
 Гордић Александра, Србија 
 Грулкоњски Јарослањ, Пољска/Поланд 
 Гулан Ружић Јасна, Србија 
 Драшковић Миљана, Србија 
 Дудварски Владислава, Србија 
 Ђорђевић Соња, Србија 
 Жунић Марија, Србија 
 Ивановић Борис, Србија 
 Ивановић Исидора, Србија 
 Илић Јован, Србија 
 Јанковић Татјана, Србија 
 Јевтић Биљана, Србија 
 Јерлагић Леа, БиХ/БХ 
 Јовановић Игор, Србија 
 Јовановић Стефана, Србија 
 Јовчић Драгана, Србија 
 Цасимиро (Касимиро) Цруз Итзел, Мексико/Меџицо 
 Ковачевић Александра, Србија 
 Ковачевић Горан, Србија 
 Косановић Мира, Србија 
 Лакетић Тане, Србија 
 Марковић Ана, Србија 
 Марковић Драган, Србија 
 Милатовић Јелена, Србија 
 Милошевић Миланов Славица, Србија 
 Милутиновић Александра, Србија 
 Младеновић Драгана, Србија 
 Митровић Ивана Калина, Србија 
 Мицић Анђела, Србија 
 Мотеска Моника, Македонија/Мацедониа 
 Мрдаковић Маја, Србија 
 Надаждин Наташа, Србија 
 Недева Христина, Бугарска/Булгариа 
 Обрадовић Маја, Србија 
 Павличић Звонко, Србија 
 Пеинтнер Елмар, Аустрија/Аустриа 
 Поповић Марија, Србија 
 Премовић Снежана, Србија 



 Ранковић Марија, Србија 
 Ристић Кристина, Србија 
 Сивцевич Владимир Волођа, Србија 
 Симчић Ива, БиХ/БХ 
 Спасић Александар, Србија 
 Спасић Јован, Србија 
 Стилиновић Свен, Хрватска/Цроатиа 
 Суботин Николић Мирјана, Србија 
 Тодовић Вид, Србија 
 Томић Марина, Србија 
 Телетовић Алиса, БиХ/БХ 
 Фреи Марта, Словенија/Словениа 
 Хајзлер Габриела, Србија 
 Цамовић Аида, Србија 
 

Примењена уметност: 
 Бајић Синкевић Ружица, Србија 
 Бунyик Ерос Лили, Србија 
 Вида Порумб Зое, Румунија/Романиа 
 Влашковић Раденко, Србија 
 Војновић Михајло, Србија 
 Вранешевић Зоран, Србија 
 Глид Гордана, Србија 
 Грубић Бранка, Србија 
 Девић Сања, Србија 
 Ђурђевић Миња, Србија 
 Ђуричић Милена, Србија 
 Јанковић Јована, Србија 
 Јевдић Драган, Србија 
 Јовановић Драган, Србија 
 Ковјенић Сyлвиа, Србија 
 Крстић Милица, Србија 
 Лакетић Анђела, Србија 
 Личина Тања, Србија 
 Ловренчић Љубица, Хрватска/Цроатиа 
 Мандић Сун, Србија 
 Милићевић Јулија, Србија 
 Недељковић Драган, Србија 
 Опалић Милица, Србија 
 Пановић Александра, Србија 
 Парента Сузана, Србија 
 Петровић Јасмина, Србија 
 Радовановић Гордана, Србија 
 Сибиновић Петар, Србија 
 Спасојевић Светлана, Србија 
 Станојловић Марија, Србија 
 Стевановић Зорка, Србија 
 Стефанесцу Валентина, Румунија/Романиа 
 Танасковић Миња, Србија 
 Тодоровић Ружица, Србија 
 Тодоровић Стефан, Србија 
 Цетин (Ћетин) Алмали Нургин, Турска/Туркеy 
 Хинић Јелена, Србија 
 Чаворовић Невена, Србија 
 Шчука Ана, Словенија/Словениа 
 
Фотографија: 
 Аврамовић Милица, Србија 
 Адорјани Гyоргyпал Река, Румунија/Романиа 
 Виллавиценцио Пастен Јуан Доминго, Чиле/Цхиле 
 Вучићевић Вучковић Бранка, Србија 



 Горн Беттина, Немачка/Германy 
 Драшовић Илија, Србија 
 Ђуровић Љиљана, Србија 
 Ђуровић Олга, Србија 
 Јанкулоски Роберт, Македонија/Мацедониа 
 Карановић Бранимир, Србија 
 Кликовац Лука, Србија 
 Лазаревић Весна, Србија 
 Марјанов Јован, Србија 
 Марковић Милан, Србија 
 Мијаиловић Владимир, Србија 
 Милићевић Велимир, Србија 
 Одановић Ђорђе, Србија 
 Пештерац Војислав, Србија 
 Радовановић Раденко, Србија 
 Радовановић Сања, Србија 
 Радовић Жељко, Србија 
 Рашић Зоран, Србија 
 Савановић Алекса, Србија 
 Сретовић Радовић Љиљана, Србија 
 Стојановић Марко, Србија 
 Сцхлотфелдт Илвие, Немачка/Германy 
 Тошев Росен, Бугарска/Булгариа 
 Тошић Дарко, Србија 
 Трајковић Даница, Србија 
 Шарки Фадил, Србија 
 Шелмердин (Схелмердине) Јована, Србија 
 Шикић Весна, Србија 
Интермедија: 
 Анђелковић Драгољуб, Србија 
 Ацовић Дејан, Србија 
 Баумерт Љубица, Немачка/Германy 
 Божић Ђанино, Хрватска/Цроатиа 
 Бојанић Соња, Србија 
 Весић Весна, Србија 
 Деспотовски Горан, Србија 
 Дукић Милица, Србија 
 Здравковић Викторија, Србија 
 Илић Татјана, Србија 
 Јанковић Милица, Црна Гора/Монтенегро 
 Јовановић Лена, Србија 
 Киллер Лаура, Немачка/Германy 
 Кузмановић Бранка, Србија 
 Лиздек Радмила, Србија 
 Лилић Анита, Србија 
 Мандић Божидар, Србија 
 Матијашевић Јелена, Србија 
 Митић Изабела, Србија 
 Митровић Максимовић Маја, Србија 
 Морариу Даниела/Морариу Доминика, Србија (уметнички пар) 
 Недељковић Вукша Тамара, Србија 
 Олујић Гордана, Србија 
 Пyтлик Андреас, Немачка/Германy 
 Радовић Павле, Србија 
 Ранковић Владимир, Србија 
 Танасковић Сара, Србија 
 Тешовић Ленка, Србија 
 Томашевић Лела, Србија 
 Томић Вицковић Александра, Србија 
 Тончић Ања, Србија 
 Трајковић Попивода Јелена, Србија 



 Ћосић Љуба, Србија 
 Ћосић Маринковић Александра, Србија 
 Ујхази Адриенн, Србија 
 Шебез Цвета, Србија 
Децембар 2021. године 
Културни центар Горњи Милановац је у децембру реализовао 32 програма (58 рачунајући и репризне 
пројекције филмова и представа). Програме је видело 5.681 посетилац. 
Реализоване су: три представе (четири извођења) (Представа за децу „Успавана Штрецилија“ (Драмска 
радионица КЦГМ, два извођења) – 300 , Представа: “Североисток” (продукција Битеф Театар) - 200  Мини 
мјузикл за децу: „Две новогодишње јелке“ (режија: Моника Ромић) - 200 ), две изложбе (Минијатурни 
бијенале 9 – 700 и Продајна изложба слика са Цветног сликарског сабора у Враћевшници - 50), седам 
концерта (“Моцарт, Бетовен и њихови ривали” - 80, Јован Маљоковић Бенд – 200 трио “Алмаз”- 70, наступ 
квартета „Мистик чело“ приликом пријема председника општине Дејана Ковачевића – 100, КУД „Шумадија“ - 
200, Новогодишњи концерт групе „Галија“ - 2500 и концерт ученика Музичке школе – 50), две књижевне 
вечри (Промоција књиге „Мој пут на кров свијета“, аутор: Драгутин Шлаги Вујовић – 50 и промоција летописа 
„21. год“ - 50).  Општина Горњи Милановац и Културни центар Горњи Милановац последњег дана 2021. године 
организовали су Свечани дочек. 
За најмлађе суграђане Новогодишњи програм је организован у великој сали Културног центра, а од 22 сата, 
на Тргу кнеза Михаила група “Галија” одржала је Новогодишњи концерт (За ову манифестацију ангажовано је 
око 50 људи, а број посетилаца је укалкулисан у програме). 
Приказано је и 16 филмова (пројекција 41): „Енканто“ (1,17), „Гучијеви“ (2;122), „Мој син“ (1,2), „Келти“ (3;25), 
„Десет у пола“ (3;22), „Меда са севера“ (5;67), „Спенсер“ (3;43), „Није лоше бити човек“ (6;136), „Прича са 
западне стране“ (2;9), „Чаролија месеца“ (3;27), „Певајмо“ (5;88), „Божији човек“(1;32), „Тома“ (1;25), „Тријумф“ 
(2;6), „Спајдермен“ (2;186) и „Матрикс“ (1;24). Укупан број посетилаца биоскопских пројекција у децембру је 
831. 
У редовним терминима организован је рад дечјег хора, драмске и ликовне радионице. 
Програми су реализовани у Горњем Милановцу (Модерна галерија, хол испред Велике сале КЦГМ, (Дом 
културе), Свечана сала општине Горњи Милановац), Руднику (Дом културе „Војислав Илић“ и Центар дечјих 
летовалишта) и Мећавнику. 
Пружањем стручне и техничке помоћи, Културни центар је учествовао и у реализацији програма које су 
организовали: Завод за трансфузију крви (Акција ДДК – 2х40), Милановачко позориште (представа 
„Пепељуга“ (Рудник - 50 и наступ за децу са посебним потребама - 50), ТВГМ Плус (Снимање Новогодишњег 
програма – 100), Удружење „Руднички видици“ (Годишња скупштина - 30), ПУ „Сунце“, (реализација представе 
за децу „Пепељуга у чаробној ноћи“ у извођењу васпитача ПУ „Сунце“ - 500 (три извођења)). Здравствени 
тимови задужени за вакцинацију против ковида – 19 током децембра наставили су са вакцинацијом 
грађана. Првом дозом вакцинисана су 192 суграђанина, другом 384, а трећом 1.308. Вакцину против 
сезонског грипа примило је 111 људи. Укупно 2.805 грађана. 

Табеларни приказ реализованих програма и броја посетилаца 

ПРОГРАМИ 
децембар 2021. године 

Наступи/поставке Посета 

Представе / извођење 3 (4) 700 

Изложбе 2 750 

Концерти 7 3200 

Филмови (филмске вечери) / пројекције 16 (41) 831 

Манифестације 1 50 

Књижевне вечери и трибине 2 100 

Разно 1 50 

УКУПНО 32 (58) 5681 

ОСТАЛО - УСЛУГЕ Наступи/поставке Посета 
Разно услуге 9 2805 

Програми су медијски пропраћени. Извештавали су недељници: „Таковске новине“, електронски медији: ТВ 
„Телемарк“ и ТВ „Галаксија“, као и портали: „Глас западне Србије“, „Преслидер“, ГМ инфо“, “ГМпрес“ 
Мораваинфо и други. Програмске активности објављиване су и на сајту 

Табеларни приказ заступљености у медијима 

       Заступљеност у медијима децембар 2021. година 

Локални недељници („Таковске новине“, Чачански глас) 17 

Локалне радио и ТВ станице  (ТВГМ плус, ТВТелемарк) 17 
Регионалне РТВ станице (Галаксија) 17 

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

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



Агенције БЕТА, ТАНЈУГ / 

Стручни часописи   (Арт магазин, филмски...) / 

Портали (ГМ инфо, ГМ прес, Показивач, Мораваинфо, Преслидер...) 15 

Веб страница КЦ 17 

Фејсбук 30 

Концерт: “Моцарт, Бетовен и њихови ривали” 
Угледни ансамбл “Круг” окупљен око идеје Катарине Алексић, виолинисткиње и концертмајстора 
Симфонијског оркестра Радио-телевизије Србије у оквиру концертног серијала „Европа, у гостима“, у среду, 1. 
децембра 2021. године у Модерној галерији Културног центра одржао је концерт класичне музике под 
називом “Моцарт, Бетовен и њихови ривали”. 

 
Окосницу ансамлба уз Катарину Алексић чине и: Ивана Дакић – обоа, Марина Поповић – виола и Томаш 
Покшивински – виолончело. 
Интересантно је да поставка ансамбла није фиксна, већ представља један „круг“ музичара, који реализују 
концерте у оквиру међународне сарадње у актуелном епидемиолошком тренутку. До сада, Ансамбл “Круг“је 
одржао више концерата у Београду, а потом и у Пољској, уз подршку Министарства културе и информисања 
Републике Србије, као и малобројних установа културе и спонзора “Хенкел” и “Принцеза Паф”. 
На концерту у Горњем Милановцу, публика је имала прилику да чује одабрана дела: Моцарта, Салијерија, 
Хумела и Бетовена. 
Отворен Минијатурни бијенале 9 
Минијатурни бијенале 9, најавна манифестација 16. Међународног бијенала уметности минијатуре 2. 
децембара 2021. године свечано је отворен у Модерној галерији Културног центра. 
Поставку чини око 900 изабраних дела, које потписује исто толико младих аутора, узраста од 5 до 19 година. 
Радови су рађени различтитим техникама, али у формату идентичном као и за Међународни бијенале 
уметности минијатуре (10×10 цм). 

 



Основна идеја Минијатурног бијенала је придати већу озбиљност и значај уметничком изражавању деце, а 
све у циљу да она интегришу своју машту и истраже могућности свог стваралаштва, речено је приликом 
отварања. 
Жеља нам је била да подстакнемо децу, да и она на свој начин упознају минијатуру, као један од начина 
ликовног и примењеног изражавања. 
До сада на сваком дечјем бијеналу учествовало је више од хиљаду малишана не само из Горњег Милановца 
већ и из градова који су били гости манифестације. 
Кроз пројекат Минијатурни бијенале – путујућа изложба, који је подржало Министарство културе, радови 
малишана представљени су у бројним градовима Србије, истакнуто је на отварању изложбе. 
У име организатора манифестације децу су поздравили: Драган Арсић, директор Културног центра и 
Валентина Нађ, уредник дечјег програма. 
Из Каталога 
“Пред вама није никакво чудо, пред вама је 9. Минијатурни Бијенале, манифестација по свему нарочита и 
посебна. Нарочита је по томе што већ петнаест година неуморно траје, а посебна по ономе, што нам и ове 
године чини част, а то су радови наших гостију (416!) из Београда (Средња уметничка школа), Краљева 
(Средња уметничка школа), Ниша (Средња уметничка школа), Прељине (Основна школа), Ужица (Средња 
уметничка школа), Чачка (Средња уметничка школа, Машинско-саобраћајна школа, смер текстилни кројач, 
Основна школа “Филип Филиповић” и атеље “Простор”). У такмичарском делу који чине ђаци основних и 
средњих школа и полазници ликовних радионица са територије општине Горњи Милановац, учешће је узело 
чак 1212 ученика, голем број који је жирију (Невена Чаворовић, Бранка Вучићевић Вучковић и Миодраг 
Даниловић) задао велике главобоље, па је поред девет награда за заступљене категорије изречено и 13 
похвала за најуспелије радове. 
Такође је, и овога пута, компанија “Металац” стала иза наше манифестације и подржала спонзорством прву 
награду за госте, што у перспективи даје много ширу основу за рад на нашој изложби, о чему сведочи 
чињеница да је у овој категорији похваљено 10 учесника. 
За крај једно скромно признање. Аутор овог текста, и после деветогодишњег искуства у раду на овој изложби, 
има да констатује само једно: непрекидна изненађеност и одушевљење не само да не јењавају, већ и 
подмлађују. А знате ли зашто? Зато што и времена великих осека и криза, поред свих мука и искушења, 
траже могућност за игру и цветање, и то најчешће тамо где се чини да их уопште нема, у наивном али силном 
наговештају неког бољег доба! По свему што овде видесмо оно ипак долази.” (Миодраг Даниловић) 
НАГРАДЕ: 
КАТЕГОРИЈА 1 – 3 РАЗРЕД 
Наталија Рацић, 3. разред – 1 награда ОШ „Свети Сава“, Горњи Милановац / Ментор: Александра Милићевић 
Вук Јанковић, 2. разред – 2 награда ОШ „Свети Сава“, Горњи Милановац / Ментор: Славица Михајловић 
Вук Перовић, 3. разред – 3 награда ОШ „Десанка Максимовић“, Горњи Милановац / Ментор: Весна Ивановић 
Похвала: 
Софија Дамњановић, 2. разред ОШ „Краљ Александар И“, Горњи Милановац / Ментор: Драгана Ковачевић 
КАТЕГОРИЈИ 4 – 6 РАЗРЕД 
Николина Гајић, 6. разред – 1 награда ОШ „Арсеније Лома“, Рудник / Ментор: Силвија Митровић 
Ива Бајић, 5. разред – 2 награда ОШ „Свети Сава“, Горњи Милановац / Ментор: Јована Јанковић 
Јакша Васић, 6. разред – 3 награда ОШ „Краљ Александар И“, Горњи Милановац / Ментор: Зоран Маринковић 
Похвала: 
Калина Драговић, 5. разред ОШ „Краљ Александар И“, Горњи Милановац, одељење Брђани / Ментор: Дејана 
Дамљановић 
Ана Каличанин, 5. разред ОШ „Краљ Александар И“, Горњи Милановац / Ментор: Зоран Маринковић 
КАТЕГОРИЈА 7 – 8 РАЗРЕД 
Сава Нешовић, 8. разред – 1 награда ОШ „Сава Сава“, Горњи Милановац / Ментор: Драгана Бакић 
Ива Аџић, 8. разред – 2 награда ОШ „Краљ Александар И“, Горњи Милановац / Ментор: Зоран Маринковић 
Кристина Милинковић, 8. разред – 3 награда ОШ „Свети Сава“, Горњи Милановац / Ментор: Драгана Бакић 
Похвала: 
Матеја Матовић, 8. разред ОШ „Таковски устанак“, Таково / Ментор: Душан Јелесијевић 
КАТЕГОРИЈА ГОСТИ: 
Награда компаније “Металац” најбољем гостујућем аутору. 
Нина Цвијовић, Уметничка школа Ужице, / Ментор: Маријана Ћурчић. 
Похвала: 
Софија Себић, Уметничка школа Краљево, Ментор: Силвија Митровић 
Филип Златојевић, Уметничка школа Краљево, Ментор: Силвија Митровић 
Сара Стоименов, Уметничка школа Ниш, Ментор: Драгана Николић 
Ања Крстић, Уметничка школа Ниш, Ментор: Оливера Станковић Петровић 
Сандра Митић, Уметничка школа Ниш, Ментор: Оливера Станковић Петровић 
Тара Ранђеловић, Уметничка школа Ниш, Ментор: Данка Степић Брковић 



Јована Марић, Уметничка школа Чачак, Ментор: Софија Воиновић 
Теодора Ђурђић, Уметничка школа Чачак, Ментор: Снежана Добросављевић 
Миса Вуковић, Уметничка школа Чачак, Ментор: Снежана Добросављевић 
Ана Божичковић, Школа за дизајн Београд, Ментор: Катарина Јаковљевић 
ПОХВАЛЕ ЗА КОЛЕКЦИЈЕ: 
Учитељице: 
Весна Мишковић, ОШ „Краљ Александар И“, Горњи Милановац 
Мила Мишковић, ОШ „Краљ Александар И“, Горњи Милановац 
Зорица Ристовић, ОШ „Краљ Александар И“, Горњи Милановац 
Данијела Пешић, ОШ „Свети Сава“, Горњи Милановац 
Светлана Марковић, ОШ „Свети Сава“, Горњи Милановац 
Јелена Дабић, ОШ „Свети Сава“, Горњи Милановац 
Јасмина Крстовић, ОШ „Свети Сава“, Горњи Милановац 
Јелена Солујић, ОШ „Свети Сава“, Горњи Милановац 
Љиљана Максић, ОШ „Десанка Максимовић“, Горњи Милановац 
Маријана Васојевић, ОШ „Арсеније Лома“, Угриновци 
Поставка Минијатурног бијенала 9. била је изложена у Модерној галерији до 28. децембра 2021. године. 
 
Представа: “Североисток” 
Драма “Североисток”, Торстена Бухштајнера, коју је на сцену поставила редитељка Јана Маричић у 9. 
децембра 2021. године је изведена у великој сали Културног центра Горњи Милановац. 
Комад је настао по истинитим сведочењима преживелих у талачкој кризи у Москви 2002. године, када је група 
чеченских терориста упала у једно позориште и захтевала да Руси повуку своје трупе из места Грозног. 
Чеченка, Рускиња из публике и Летонка која је спасавала жртве, износе своја потресна сећања и поново их 
проживљавају. Ове приче креирамо суптилним позоришним језиком, инсистирајући на истинитости и 
тананости људских осећања, а не на политичком контексту догађаја. Тероризам је сувише важна и присутна 
појава да бисмо га само површно осуђивали – ми признајемо његову присутност на целој планети и бавимо 
се сложеним механизмима страха. 
Улазнице (бесплатне) су преузимане у Културном центру. 

Фото: Битеф Театар 
Реч редитељке: 
ТЕРОРИЗАМ И ПОЗОРИШТЕ 
Тринаест месеци након Једанаестог септембра, на супротној страни планете, одиграо се још један 
спектакуларни терористички напад. Група чеченских фундаменталиста упала је у московско позориште 
„Дубровка“ и прекинула извођење руског националног мјузикла “Нордост“ заточивши притом 850 талаца. Око 
40 до зуба наоружаних мушкараца и жена дало је рок од недељу дана руској влади да повуче своје снаге из 
Грозног и оконча Други чеченски рат, пре него што почну да пуцају у таоце или активирају бомбе којима су 
опасани. Ни не размотривши овај захтев, руске војне и полицијске снаге су четвртог дана талачке кризе 
пустиле нервни гас (до данас неразјашњеног састава) у позоришну салу и успавале већину присутних. 
Неколико терориста је успело да побегне, а укупан број жртава је 170. Осим путем бројних медија, 
председник Путин обратио се грађанима и преко билборда на којима је неколико недеља стајало: ,,Нисмо 
успели све да спасемо. Опростите нам. Сећање на жртве треба да нас уједини.“ 
Један од позоришних комада насталих по мотивима овог догађаја је “Нордост” Торстена Бухштајнера. Три 
жене – Чеченка, Рускиња из публике и Летонка, која је у својству лекарке ушла у салу на интервенцију, говоре 
о том догађају неколико месеци након што су га преживеле. Но, ово није рашомонска структура у којој 
различити актери имају различите личне истине, већ склоп индивидуалних доживљаја који се слива у једну, 
заједничку истину: неподношљиви бол због губитка најближих, који свој излаз налази у мржњи према 
другоме. 
Будући да је истина врхунски захтев феноменологије, може се рећи да је “Нордост” склоп чулних и менталних 
феномена, доживљаја “света” његових ликова, што је типично за позориште Станиславског. Ипак, Бухштајнер 



креира реплике по документаристичкој грађи, дакле објективни “свет по себи” суочава са драстичним 
позицијама у које смешта своје ликове. Тако овај текст садржи извесну виталност очитану у његовој 
отворености да буде промењен, али и да изврши промену на другог у контексту хетерогених субјеката који 
међусобно утичу једни на друге. Дакле, не може се рећи да је уметност глумца да рекреира проживљено 
довољан пут у редитељском третману “Нордост-а”. Снага трауматичног искуства учешћа у терористичком 
чину измиче когнитивним механизмима аутора и ставља пред њега захтев за заиграним успостављањем 
ситуација у којима се ослобађа – афект. 
… 
Доминантна, а ипак екстремна реакција на савремени тероризам је утапање у политички дискурс о 
непознатим и ужасним опасностима која прете из иностранства, о хистерији од масовног уништења, о 
накарадном конструкту “рат против терора”, и о “одбрани нашег начина живота” од страних непријатеља и 
њихових терористичких агената. Такав дискурс не иде у прилог суштинској борби против тероризма, већ 
напросто престрављује грађане. А престрављеност и изазивање панике је управо и циљ терориста. Њихов 
политички циљ није убијање људи, већ публицитет који им убијања обезбеђују и који потом деморалише 
људе… Терористички напади се неће претворити у рат, они се пре могу третирати као проблем јавног реда и 
мира. Стварна опасност тероризма лежи у несагледивом страху, који власти и доминантни медији само 
потпирују. 
На позоришту као инфериорном медију је зато да преузме другачију улогу. Устукнувши пред телевизијом, 
филмом и дигиталним медијима, где је све театрализовано до крајњих граница, позориште постмодерне је 
успоставило извесну емоционалну дистанцу у односу на догађаје – ироничан однос према савремености и 
генерални песимизам према могућности било какве друштвене промене. Међутим, бити ироничан према 
глобалном страху од тероризма чини се готово немогућим. Пре свега, тако нешто би било некоректно (и то не 
у позитивном смислу који подразумева уметничку храброст), а затим лажно и неуверљиво, с обзиром на 
релативно млади живот ове нове врсте страха на Западу. Један од могућих путева страха је пут разумевања 
и саосећања са појединачним субјектима. То није бесловесни активизам као говор у име другог, као ни 
малограђанско сажаљење над страним и далеким појавама. Поставити гледаоца пред проблем да успостави 
неки однос према ономе што се догађа у његовој присутности када више нема сигурног одмака, не сугерисати 
му природу и садржај тог односа, већ га суочити са афектом, може бити нови пут савременог позоришта. 
У том смислу, однос између ових жена, које су могле да остану на супротним странама у недоглед 
распирујући мржњу према Другоме, трансформише се и ставља их у исто поље. Две преживеле жртве 
тероризма добијају шансу за успостављање новог односа. Бухштајнер тиме не сугерише утопистички исход, 
нити успоставља виктималну идеологију као ново поље сигурности; он отвара врата бесконачном броју 
могућих наратива које не можемо да предвидимо из позиција досадашњег искуства. 
Зато је, у ширем контексту, важно не сводити афект на искључиво утробне процесе глумаца или невидљиве 
таласе који струје између ликова, већ уочити његову моћ да трансформише физиолошке, психолошке, 
аутобиографске и друштвене односе између људи. А тако можда и упише неко ново значење ономе што 
данас препознајемо као – страх. 
Јана Маричић 
Целокупан ауторски текст Јане Маричић можете прочитати у часопису „Сцена” (Стеријино позорје, Нови Сад), 
број 1/2018. 
 
Концерт: Јован Маљоковић Бенд 
Познати српски џез саксофониста, композитор и аранжер Јован Маљоковић 10. децембра 2021. године 
одржао је концерт у великој сали Културног центра Горњи Милановац. 
Један од најплоднијих аутора у Србији те вечери је представио нумере са свог новог албума „Река живота“. 
Због епидемијских мера, број улазница је ограничен, а бесплатне улазнице преузимане су у Културном 

центру. 
Биографија: 



Јован Маљоковић је познати српски џез саксофониста, композитор и аранжер. Његова каријера траје већ 
пуних шест деценија. Рођен је у Ваљеву, 27. 01. 1943. године. У родном граду завршио је гимназију и музичку 
школу. По доласку у Београд, 1961. године, уписује Филолошки факултет (Одсек за југословенску и светску 
књижевност) и Средњу музичку школу “Славенски”. У то време, главно стециште београдских џезера је био 
клуб “Еуридика” на Врачару. Ту су свирали Василије Белошевић, Др Миша Радисављевић, Раде Миливојевић 
Нафта, Саша Радојичић… “Имао сам велику срећу што сам могао да свирам са таквим мајсторима и да 
уједно стичем велика знања од њих,” каже Маљоковић. Убрзо након тога, стиже један веома важан позив – од 
Миодраг Тодоровоћа и Наде Кнежевић, за гостовање у Норвешкој и Шведској. Маљоковић одлази на ту 
турнеју. Следећих месеци турнеја се наставља по Западној Немачкој, у клубовима са искључиво америчком 
публиком. То ће бити једна од стилских прекретница у Маљоковићевом поимању џеза. 
Шест година касније, враћа се у Београд и оснива Јован Маљоковић секстет. Одмах крећу снимања сасвим 
нове и свеже музике каква се тада код нас још није свирала. У тада најпопуларнијој џез емисији, такмичарског 
карактера, коју је на ТВ Београд водила Илди Ивањи, осваја прво место и његове снимке почињу све 
учесталије да емитују на радију и телевизији. Негде у то време стиже још један важан позив – од Младена 
Мазура, за наступ на чувеном Љубљанском фестивалу на Крижанкама. Ту Маљоковић наступа са великом 
италијанском звездом на алт саксофону Едијем Буснелом. Проглашени су тада за најбољи би-бап састав. 
Чланови тог састава били су и Милош Крстић (клавир), Михаило Блам (контрабас) и Миодраг Ђино 
Маљоковић (бубњеви). Потом Маљоковић са Милошем Петровићем и његовом групом Јаззy одлази на Њест 
– Ост Јазз фестивал у Нирнбергу. По повратку снимају албум “Београдски танго” који ће бити проглашен џез 
албумом године у Југославији. Долази још једна велика сарадња – са Лалом Ковачевим и његовим саставом 
Балкан Импрессионс. Са њима обилази готово све европске џез фестивале. И Лалин албум на којем је 
Маљоковић био солиста бива проглашен за албум године. 
Маљоковић је наступао на 16 великих турнеја по СССР-у и тада одсвирао више од 500 концерата са 
звездама тог времена – Радмилом Караклајић и Ђорђем Марјановићем. Маљоковић је наступао и на великој 
европској турнеји светске звезде Ивана Реброва. Једно велико искуство у Маљоковићевој каријери била је и 
четворогодишња сарадња са Гораном Бреговићем и његовим Оркестром за свадбе и сахране. Са својим 
оркестром – Балкан Салса Банд, Маљоковић је наступао на свим домаћим и бројним џез фестивалима у 
Европи. Један је од најплоднијих џез аутора у Србији. До сада је објавио дванаест ауторских албума. Музика 
коју свира је веома препознатљива. То је фини спој џеза и традиционалне музике. 
Маљоковић је од свог првог албума користио балканску музику у својим џез композицијама. “Етно музика је 
нарочит вид комуникације међу разноликим културама. То је могућност за људе широм света да се боље 
разумеју. Као што свака регија има своју специфичну кухињу, она има и свој специфичан музички сос”, рекао 
је Маљоковић у једном интервјуу. 
Јован Маљоковић и његов Балкан Салса Банд представљали су Србију на бројним европским џез 
фестивалима. Издвајају се наступи на Роттњеил Јазз Фестивал (Немачка), Фестивалима култура у Бечу и 
Луксембургу, Фестивалу Ђанго Рајнхард (Француска) и, наравно, на престижном Монтреуџ Јазз фестивалу 
(Швајцарска), где је око 2000 људи крај концерта дочекало на ногама. 
Маљоковић је један од оснивача и 32 године је био уметнички директор Ваљевског џез фестивала. Готово сви 
значајнији џез музичари из бивше Југославије наступали су на овом фестивалу. Посебну пажњу увек је 
поклањао промоцији младих џезера. 
Маљоковићев саксофон обојио је бројне албуме наших познатих поп и рок извођача. Оливер Мандић, 
Здравко Чолић, Бијело дугме, Вампири, Пилоти… само су неки од њих. Компоновао је музику за позориште и 
телевизију. Маљоковић је и данас, са несмањеним жаром, активан на културној сцени Србије. 
Одржана је прва Конференција Мреже киноприказивача Србије 
05. децембар 2021. | Аутор: Ђорђе Бајић | ФЦС 
Конференција Мреже киноприказивача Србије „Видимо се у биоскопу!“ одржана је на Мећавнику, у 
Дрвенграду, од 3. до 5. децембра 2021. године. Конференцији су присуствовала 24 колективна члана, 11 
појединачних чланова, укупно 35, као и представници дистрибутера: Блитз филм, МЦФ, Тарамоунт и Делиус 
филма, представник Белдоцс филм фестивала и представници Филмског центра Србије. Редовна скупштина 
Мреже киноприказивача Србије одржана је 4. децембра 2021. године, у амфитеатру „Ноам Чомски“ који је део 
Културно-спортског центра „Проклета авлија“. 



 
Најзначајније достигнуће Конференције је упознавање и повезивање чланова мреже први пут у новијој 
историји српске кинематографије, размена искустава, примера добре праксе, разматрање заједничких 
проблема, доношење одлука које ће оснажити, како саму Мрежу, тако и њен утицај у земљи и региону. 
Донети су следећи закључци: 
Повезивање мреже са мрежама у региону и шире; 
Подршка Филмског центра Србије у виду савета и сваке друге помоћи за функционисање Мреже и 
појединачних чланова (Конкурс за стимулације, предидигитализацију и дигитализацију, Медиа програм и 
РеАцт); 
Тежња дистрибутера да се у сврху појачања медијске кампање и маркетиншког промовисања филмова што 
више користе дигитални материјали (визуали за све платформе) као и то да се за потребе различитих медија 
наменски користе џинглови, спотови – сви расположиви материјали. Такође, сугестија дистрибутера је та да 
приказивачи што раније најаве своје репертоаре како би имали довољно времена за благовремену и 
адекватну медијску кампању везану за, у том тренутку атрактивне филмске наслове; 
Колеге које су прошле кроз процес аплицирања на Цоллеборате то Инновате програм у оквиру Еуропа 
Цинемас конкурса понудиле су помоћ свим чланицама мреже који желе да аплицирају на исте, а закључено је 
и да се организује едукација за чланове мреже за писање пројеката; 
Организовати едукације за кинооператере за руковање савременом дигиталном технологијом за приказивање 
филмова како би се избегли проблеми у раду; 
Организовање едукације за програмирање који би похађали уредници филмског програма. 
У сарадњи са дистрибутерима квартално ће се издавати публикација о свим насловима који ће бити 
приказивани у наредном периоду, као и да се направи професионална база података реномираних филмских 
радника, али и студената режије, продукције и других. 
У наредном периоду циљ Мреже је повезивање са сличним мрежама у региону, рад са децом и младима кроз 
радионице, а посебно рад на едукацији нове филмске публике, при чему би велика пажња била посвећена и 
дебитантским остварењима. Нису заборављене ни друге старосне категорије публике, а посеба пажња биће 
посвећена старијој популацији. 
Наставак одржавања пројекта „Како се гледа филм – мала школа бонтона“ и други програми који су 
организовани под окриљем мреже. 
Да се уз помоћ локалне самоуправе и начелника школских управа покуша да се најмлађи гледаоци (од 4. до 
8. разреда основне школе, као и од 1. до 4. године средње школе) организују кроз редовне посете културним 
центрима. 
За све програме Мреже, неопходно је да се благовремено обезбеде сви материјали за дату манифестацију, 
како би се остварио што већи ефекат; 
У складу са буџетом Мреже у наредном периоду ће бити донет план о активностима које ће бити спроведене 
у 2022.години. 
Подсећамо… Циљеви Мреже киноприказивача Србије су: умрежавање киноприказивача и заступање 
заједничких интереса, унапређење и развој киноприказивача и киноприказивачке делатности у Србији, 
повећање броја гледалаца, едукација и развој филмске публике, едукација у области аудиовизуелне културе, 
размена знања, искустава, примера добрих пракси и информација између Страна потписница, креирање, 
развој и размена филмских и других програма и обогаћивање културне понуде, промовисање аудиовизуелног 
стваралаштва и киноприказивачке делатности,подстицање националне и међународне сарадње, заједнички 
развој, аплицирање и реализација пројеката из области културе, јачање и развој организационих, 
програмских и техничких капацитета киноприказивача, праћење, едукација и увођење нових технологија у 
киноприказивачкој делатности – са посебним освртом на дигиталне медије и креативне индустрије. 



 
Конференција је у потпуности постигла циљ, одржана је у правом тренутку и да је дала снажан стимуланс 
развоју како Мреже, тако и приказивачке делатности у Србији. Стога би конференција требало да постане 
традиционална и да се одржава сваке године јер на најбољи могући начин у директном контакту и 
комуникацији свих наведених учесника отвара значајна питања и даје смернице за даљи рад и оснаживање 
киноприказивачке делатности у Србији – стоји у саопштењу Мреже. 

Конференција и Скупштина су одржане уз спровођење свих мера прописане од стране надлежних органа, а у 
циљу сузбијања циркулације коронавируса. 
Фото: Ива Чолић, Ђорђе Бајић, приватна архива 
 
Концерт: Трио “Алмаз” 
Трио “Алмаз” у саставу: Кристина Ашковић, Љубица Дамчевић и Јована Николић одржао је концерт 16. 
децембра 2021. године у у Горњем Милановцу у Модерној галерији Културног центра. 

 
Биографије 
Кристина Ашковић има иза себе богату концертну каријеру. Дипломирала је на одсеку за соло певање 
Факултета музичке уметности у Београду у класи професора Николе Мијаиловића, а током и након 
школовања усавршавала се код других изузетних уметника. Освојила је награде на бројним међународним и 
регионалним такмичењима соло певача, али као посебно искуство истиче чувено светско такмичење „Марија 
Калас“, где је била полуфиналиста. Имала је низ солистичких концерата широм Србије, Грчке, Немачке, 
Русије и других земаља Европе. Акценат ставља на соло песме српских, руских и других словенских 
композитора, али су на њеном репертоару редовно и стари мајстори италијанске, немачке и шпанске соло 
песме, као и оперске арије и дуети из разних епоха и земаља. Бавила се хорским певањем и била 
ангажована у хору РТС-а и хору Ансамбла „Станислав Бинички“. Од њених новијих наступа, свакако се 
издваја концерт „Што се боре мисли моје“, који је одржала са пијанистом Петром Марковићем на прошлом 
БЕЛЕФ-у. 
Љубица Дамчевић је завршила је мастер студије виолине на Факултету музичке уметности у Београду у класи 
проф. Марије Шпенглер. Завршила је средњу музичку школу у класи проф. Кристине Ашковић на одсеку за 



соло певање. Током школовања остварила је значајне успехе на такмичењима и одржала велики број 
концерата у значајним салама Београда. По завршетку студија почиње њена делатност у позоришту, као 
композиторке и виолинисткиње, али и као перформерке и глумице. Била је ангажована у бројним позоришним 
трупама: Мимарт, Хлеб театар, Три гроша, Ле студио а посебно се издваја делатност у ДАХ театру. 
Компоновала је музику за представе и филмове. Остварила је значајне улоге у бројним представама. Године 
2013. постаје чланица квинтета „Тангуанго“. Поред педагошке делатности у музичкој школи “др Војислав 
Вучковић”, активна је и као оркестарски музичар. Члан је Земунског камерног оркестра, а од 2018. године 
постаје члан “Балинт Касза Верди Орцхестра” са седиштем у Грацу, Аустрија. 
Јована Николић је на Факултету музичке уметности у Београду дипломирала у класи проф. Невене Поповић. 
Паралелно се усавршавала у класи Еугена Инђића. Студирала је на “Хоцхсцхуле фур Мусик” у Карлсруе-у у 
класи проф. Михаел Удеа и проф. Маркус Станге-а где је завршила редовне и мастер студије и студије за 
камерну музику. Добитник је бројних награда на националним и интернационалним такмичењима као солиста 
и камерни музичар (Лауреат републичких такмичења , конкурса у Стрези , Косицама, Паризу, такмичења “ 
Карл Черни ” у Прагу итд..). Године 2006. осваја заједно са виолинисткињом Мари Клодин Пападопулос прву 
награду на такмичењу камерних дуа „Фреундескреис“, друго место на такмичењу “Фелиџ Менделссохн 
Бартхолдy Преис” у Берлину. Као добитницима те награде омогућено им је учешће на летњем фестивалу у 
Монтепулћану (Тоскана). Године 2016-2017 била је ангажована као клавирски сарадник на “Хоцхсцхуле фур 
Мусик” у Хамбургу. 
Живи у Београду и ради као клавирски сарадник у Музичкој школи за таленте у Ћуприји. 
Мини мјузикл за децу: ДВЕ НОВОГОДИШЊЕ ЈЕЛКЕ 
Мини мјузикл за децу: “Две новогодишње јелке”, који је према тексту Радмиле Кнежевић на сцену поставила 
редитељка Моника Ромић у среду, 22. децембра 2021. године изведен је на великој сцени Културног центра у 
Горњем Милановцу. 

 
Уочи преласка Старе у Нову годину, две новогодишње јелке – Баба Јела и Јелена Јеца праве пометњу, 
заврзламе и смицалице. Која ће остати на новогодишњој столици, дочекати Деда Мраза и блистати у 
новогодишњој ноћи, са поклонима испод себе, остаје да откријемо. Уз помоћ пахуљице и наступом на 
новогодишњем „Еуро-Ново-сонгу“ покушавају да освоје децу и Деда Мраза у ког су заљубљене обе. Која ће 
јелка добити новогодишње место, а која Деда Мразову љубав, видећемо до краја новогодишње приче. 
У представи играју: Моника Ромић, Игор Лазић Нигор и Нена Ивановић. 
Костим потписује Јелена Милић. Композитор је Зоран Обреновић, а фотографије је урадио Сале Јанчевић. 
Вођа технике: Војислав Савић, а аранжман потписује Група МВП. 
Реч аутора: 
„Кроз представу пуну песме и плеса, на забаван начин едукујемо децу о очувању јелки, истичући праве 
вредности у животу, као што је пријатељство. Поред забаве изузетно нам је важна едукација деце и сваком 
нашом представом гледамо да их нечему научимо. Овом представом приближавамо деци појмове – љубав, 
пријатељство и очување животне средине. Деци поручујемо да је веома важно да насмејани корачају кроз 
живот и да проблеме решавају са што позитивнијим ставом.“ 



 
Пре мини мјузикла: “Две новогодишње јелке” уприличена је презентација полазника Балетске школе 
националне фондације за игру из Горњег Милановца и Београда. 
 
 
Драгутин Шлаги Вујовић: МОЈ ПУТ НА КРОВ СВИЈЕТА 
Једна прича о сну сваког алпинисте – о успону на Монт Еверест и о искуствима са других експедиција. 
Књига “Мој пут на кров свијета”, Драгутина Вујовића представљена је 20. децембра 2021. године у холу 
велике сале Културног центра. 
“Мој пут на кров свијета”, Драгутина Вујовића, једног од хероја са Монт Евереста, је књига која има елементе 
и романа, и дневника и монографије, у којој су сажети фрагменти са многобројних похода, с акцентом на 
историјску 2010. када се аутор, заједно са Марком Блечићем и Ђорђијем Вујичићем нашао на крову свијета. 

 
Књига Драгутина Вујовића је велико изненађење и крупно остварење. Изненађење је у томе што се овај 
врсни планинар, који је непосредно активан и у овој и сродним ђелатностима (члан је Горске службе 
спашавања, инструктор оријентиринга) одлучио и на ову врсту ђелатности – да сачини и објави ово обимно 
ђело. А да је крупно остварење, читаоци се могу увјерити кад уђу у његове садржајне, изражајне и исходишне 
квалитете и остварења.” (Проф. др Живко Ђурковић) 
 
Летопис „21. год“ 
Поводом славе Светог Јована Дамаскина, књижевно друштво “Запис”, представило је 17. децембра у 
Модерној галерији Културног центра зборник удружења за 2021. годину. 
Назив летописа је „21. год“. 
Чланови „Записа“ на књижевној вечери казивали су своје објављене радове. 

Продајна изложба слика у Парохијском дому 



Сестринство манастир Враћевшница и Културни центар Горњи Милановац с Божијим благословом и 
благословом Владике жичког господина Јустина уприличили су 23. децембра 2021. године у великој сали 
Парохијског дома у Горњем Милановцу продајну изложбу слика. Реч је о уметничким делима која су стварана 
на овогодишњем Цветном сликарском сабору у Враћевшници. 
Сав приход од продаје слика намењен је за потребе манастира Враћевшница - највеће манастирске светиње 
у горњомилановачкој општини. 
У програму је учествовао дечји хорић Културног центра “Распевани цветићи”. 

Концерт ученика Музичке школе 
Ученици МШ „Др Војислав Вучковић“ из Чачка, одељење у Горњем Милановцу одржали су 24. децембра 
2021. године у Модерној галерији Културног центра Новогодишњи концерт. 

 
Представа “Успавана Штрецилија” на Руднику 
Представа “Успавана Штрецилија”, по тексту Тода Николетића, а у извођењу Драмске радионице Културног 
центра на сцени Дома културе “Војислав Илић” на Руднику изведена је 27. децембра 2021. године. Након 
представе уручени су новогодишњи пакетићи малишанима којима су родитељи запослени у компанији 
“Рудник и флотација – Рудник”. 
Представа обилује хумором и веома необичним, гротескним ликовима који се труде да буду страшни. 
Смрдибеба, његов отац Тоза Нервоза, дворски мишеви, несвакидашња принцеза Рада…ликови су ове 
представе. Необичног су изгледа, мана, али у потрази за љубављу. 
Представу потписује Слађана Попов (режија, адаптација текста и музика). Костиме, сценографију и шминку 
урадила је Валентина Нађ. 
Улоге тумаче: Милош Богичевић, Ива Бајић, Видак Ристић, Ленка Весовић, Виктор Гачановић, Неда 
Новаковић, Љубица Јосовић, Татајана Максимовић и Лена Илић. 
Намењена је деци узраста 5+ 



 
 
 
Новогодишњи програм 
Општина Горњи Милановац и Културни центар Горњи Милановац последњег дана 2021. године организовали 
су Свечани дочек. 
За најмлађе суграђане Новогодишњи програм је организован у великој сали Културног центра . 
У програму ће наступити полазници радионица Установе за културу, уметност и ваншколско образовање: 
Дечји хор „Распевани цветићи“ и млађа група драмске радионице којима руководи музички педагог Слађана 
Попов. Полазници драмске радионице ће извести представу „Успавана Штрецилија“, рађену по тексту Тода 
Николетића и прилагођену новогодишњим празницима. 
Од 22 сата, на Тргу кнеза Михаила група “Галија” одржала је Новогодишњи концерт. 
 

 
 
 
 
 


