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30. СЕПТЕМбАР - 2. ОКТОбАР 
19. МеђунароДни салон стриПа скц 
београД

ПОНЕДЕЉАК, 3. OКТОбАР
19.00 ВЕЛИКА САЛА

Милица ШПаДијер: ноВо гробље, 
ПРЕДСТАВЉАЊЕ КЊИГЕ

4- 8. ОКТОбAР 
31. МеђунароДна трибина 
коМПозитора, ФЕСТИВАЛ САВРЕМЕНЕ 
МУЗИКЕ

чЕТвРТАК, 6. ОКТОбАР
18:00 МАЛА САЛА

циклус ПреДстаВљања факултета, 
географски факултет униВерзитета 
у београДу

ПОНЕДЕЉАК, 10. ОКТОбАР
18:00 МАЛА САЛА

циклус ПреДстаВљања факултета, 
ПољоПриВреДни факултет 
униВерзитета у београДу

УТОРАК, 11. ОКТОбАР
19.00 ВЕЛИКА САЛА

ЦИКЛУС: уМетност и екокритика 
06, ТЕМА: клер Пентекост – 
тло као изВор ВреДности, 
ПРОЈЕКЦИЈЕ ФОТО И ВИДЕО 
ДОКУМЕНТАЦИЈЕ РАДОВА И

СРЕДА, 12. ОКТОбАР
19.00 ВЕЛИКА САЛА

ПреПиска МилоШа црњанског, 
ПриреДили: горана раичеВић, 
раДоВан ПоПоВић и МилиВој 
ненин, ПРЕДСТАВЉАЊЕ КЊИГЕ

СУбОТА, 15. ОКТОбАР 
21.00 ВЕЛИКА САЛА

VIVA LA SALSA IS BACK!, НАЈВЕЋА 
САЛСА ЖУРКА У РЕГИОНУ!

ПОНЕДЕЉАК, 17. ОКТОбАР 
18:00 МАЛА САЛА

циклус ПреДстаВљања 
факултета, биолоШки факултет 
униВерзитета у београДу

УТОРАК, 18. ОКТОбАР
19.00 ВЕЛИКА САЛА

ЦИКЛУС: уМетност, филМ и 
Деколонизација 05, ТЕМА: коко 
фуско и гиљерМо гоМез - Пења, 
ПРОЈЕКЦИЈЕ СА РАЗГОВОРОМ

СРЕДА, 19. ОКТОбАР
19.00  ГАЛЕРИЈА

гоДиШња излоЖба Дизајн 
секције 22

19.00 ВЕЛИКА САЛА 
јелена коВачеВић: страДање, 
ПРЕДСТАВЉАЊЕ КЊИГЕ

чЕТвРТАК, 20. ОКТОбАР 
8.00-20.00 СРЕЋНА ГАЛЕРИЈА

ВекоВници у слици и речи - 15 
гоДина оД Покретања серије 
албуМа ВекоВници, ИЗЛОЖБА 
РАДОВА ИЗ ИСТОИМЕНОГ СТРИП 
СЕРИЈАЛА

19.00  ВЕЛИКА САЛА
ВекоВници у слици и речи - 15 
гоДина оД Покретања серије 
албуМа ВекоВници, ПРОМОЦИЈА 
СТРИП СЕРИЈАЛА

УТОРАК, 25. ОКТОбАР 
19.00 ВЕЛИКА САЛА

ЦИКЛУС: изВођење Поезије 
на филМу, ТЕМА: стиХоВи 
алфреДа тенисона, ПРЕДАВАЊЕ 
И РАЗГОВОР СА АНАЛИЗОМ 
ВИЗУЕЛНИХ ПРИМЕРА

ПЕТАК, 28. ОКТОбАР
20.00 ВЕЛИКА САЛА

To SPEAK LIGHTS PoURS oUT, 
ПРЕДСТАВА/МУЗИЧКО-СЦЕНСКИ 
ПЕРФОРМАНС

СУбОТА, 29. ОКТОбАР
21.00 ВЕЛИКА САЛА

VIVA LA SALSA IS BACK!, НАЈВЕЋА 
САЛСА ЖУРКА У РЕГИОНУ!

СвАКЕ СУбОТЕ И НЕДЕЉЕ 
11.00-15.00 НОВИ ПРОСТОР 

скцоВа бесПлатна Школа стриПа 
и илустрације 

Могуће су изМене и ДоПуне ПрограМа
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До 15. октобра 2022.
19. МЕЂУНАРОДНИ САЛОН СТРИПА
изложбе фестивала

срећна галерија / ИСТОК СИТАР, „ЉУбАвНЕ ПРИчЕ 
ИСТОКА СИТАРА“, ретроспективна изложба. Аутор поставке: 
Мики Пјешчић

галерија циркус / „ОвДЕ, НА ОвОМ МЕСТУ…#2“, 
документарна поставка о неким од најзначајнијих гостију Салона 
стрипа. Ауторка поставке: јасмина Пуцаревић 

галерија / АНДРИЈА МАУРОвИЋ, „МАУРОвИЋ, 
СТАРИ МАчАК, ЈОш ЈЕДНОМ (ИЛИ - ПРвИ ПУТ) У 
бЕОгРАДУ?“, велика документарна ретроспектива. Аутор изложбе: 
Вељко крулчић, Загреб, Хрватска

ноВи Простор / СЛОбОДАН ИвКОв, ДОбИТНИК 
ПРИзНАњА зА ДОПРИНОС СРПСКОМ СТРИПУ зА 
2022, ауторска документарна изложба
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Мала сала / ЛАУРЕАТИ САЛОНА - ДОбИТНИцИ 
САЛОНОвОг ПРИзНАњА зА ДОПРИНОС СРПСКОМ 
СТРИПУ, документарна изложба. Аутор поставке: Мики Пјешчић

галерија скц ноВи београД / GRAND PRIX САЛОНА, изложба 
победничких радова са досадашњих међународних конкурса Салона 
стрипа. Аутор поставке: Мики Пјешчић

Најзначајнија изложба Салона стрипа 2022. године свакако је велика 
документарна ретроспектива Андрије Мауровића у ауторском концепту 
и селекцији Вељка Крулчића, угледног загребачког историчара стрипа. 
Андрија Мауровић је био сликар, илустратор, цртач стрипова и једна 
од најмаркантнијих уметничких фигура како у Хрватској, тако и на 
југословенским просторима. 
Други, веома значајан сегмент овогодишњег фестивала јесте изложба 
водећег словеначког уметника андерграунд или, прецизније речено, 
ауторског стрипа Истока Ситара који је, истини за вољу, до сада објавио 
седамнаест жанровски различитих албума. Његова изложба под 
називом Љубавне приче Истока Ситара у већем делу доноси илустрације 
пре свега аутентичног стилског израза, а затим и високог степена 
квалитета ликовног знања и изузетне уметничке вредности. Реч је о већ 
етаблираном уметнику на овим просторима чија су дела превођена на 
српски језик, па су на изложби заступљене и стрип табле из овдашњих 
издања, као и кратак библиографски и портретни сегмент аутора.
Поменуте изложбе, као и велика документарна ретроспективна изложба 
Слободана Ивкова, добитника Салонове награде за животно дело, и 
пратеће изложбе фестивала (Grand Prix Салона 2003 – 2022; Лауреати 
Салона 2003 – 2022; Овде, на овом месту...#2), отоврене су за посетиоце 
до 15. октобра 2022. године. 

четВртак, 20. октобар у 19.00  
Велика сала
ПреДаВачко – Презентациони ПрограМ из 
циклуса стриП и илустрација
вЕКОвНИцИ У СЛИцИ И РЕчИ - 15 
гОДИНА ОД ПОКРЕТАњА СЕРИЈЕ 
АЛбУМА вЕКОвНИцИ 
промоција стрип серијала
говоре: Марко стојановић, аутор пројекта и 
сценариста, и стрип аутори серијала

20 – 31. октобар
циклус излоЖби: стриП и илустрација
вЕКОвНИцИ У СЛИцИ И РЕчИ - 15 
гОДИНА ОД ПОКРЕТАњА СЕРИЈЕ 
АЛбУМА вЕКОвНИцИ 
изложба радова из истоименог стрип серијала
аутор поставке: Марко стојановић
„Вековници“ је авантуристички стрип 
серијал о двојици случајних партнера, 
мистериозном вампиру Чену и ћудљивом 
бесмртнику Краљевићу Марку, који у Европи 
с краја осамнаестог века укрштају стазе са 
митолошким бићима као што су вампири, 
псоглави, тодорци, али и историјским 
личностима попут Моцарта, Милоша Обилића, 
Стевана Синђелића, те књижевним ликовима 
као што су Тил Ојленшпигел, доктор Фауст, 
Д’Артањан, Квазимодо, Франкенштајн и 
многи други... Серијал је почео свој живот на 
страницама „Политикиног Забавника“ 2007. 
године. Године 2011. „Вековници“ су доживели 
и свој spin off (подсеријал), „Бескрвни“ 
(албуми „Мртва стража“, „Зла крв“ и „Трећи 
чин“), што је, колико је нама познато, први 
прави spin off у осамдесетогодишњој историји 
српског стрипа... Од 2015. године, Марко 
Стојановић почиње да, уз финансијску помоћ 
града Лесковца и генералну дистрибуцију „ 
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Darkwood-a“, самостално издаје „Вековнике“ и „Бескрвне“, са 
пет објављених издања. Стрипови из серијала „Вековници“ и 
„Бескрвни“ освојили су тридесетак награда на Међународним 
салонима стрипа у Београду и Велесу, међу којима се истичу 
награда за најбоље остварење у домену класичног стрипа 
на Међународном салону стрипа у Београду 2008. године, 
Grand Prix Међународног салона стрипа у Велесу 2009, 2015. 
и 2018. године, два Крагујевачка победника, Grand Prix трећег 
Међународног фестивала стрипа у Ваљеву, као и неколико 
награда „Стрипотеке“. Нулти албум  „Вековника“ - „Бајка и 
друге истине“ – је добио награду за најбоље домаће стрип 
издање за 2010. годину на Осмом међународном салону 
стрипа у Београду. „Вековници“ и „Бескрвни“ су до сада, сем 
у форми албума, објављивани и у часописима „Стрипотека“, 
„Политикин Забавник“, „Strip Pressing“, „Еон“, „Киша“, „Стрип 
Креатор“ (Македонија), „Деветка“ (Македонија), „Парабеллум“ 
(Босна и Херцеговина), „Комикс Арт“ (Бугарска), „Стрип 
Ревија“ (Хрватска), „БДЦ“ (Румунија) и „ААРГХ“ (Чешка). 
Нишки књижевни часопис „Градина“ посветио је серијалу 
засебан темат од педесетак страна 2011. године. Часопис 
„Нин“ је, у свом годишњем прегледу, прогласио „Вековнике“ 
за стрип догађај 2012, а најпознатији светски стрип 
теоретичар, Британац Пол Гравет, уврстио је пети албум 
„Вековника“ - „Духови у боци“ - у свој избор најбољих 
светских стрипова објављених 2012. године, а шести албум 
„Чудовишта“ у свој избор најбољих светских стрипова за 
2013. годину. Гравет је такође уврстио осми албум „Каинов 
сој“ у избор најбољих стрип албума објављених у свету 2016. 
године, девети албум „Земља чуда“ 2017. године, десети 
албум „Барон и терор“ 2019. године, а и интеграл „Вековника“ 
2020. Девети албум је, сем тога, награђен 2017. године, 
на 62. Међународном сајму књига у Београду, признањем 
УЛУПУДС-а за најбоље домаће издање Београдског сајма.
Све албуме „Вековника“ и „Бескрвних“ написао је и уредио 
Марко Стојановић из Лесковца. 
На серијалу је до сада сарађивало преко 200 стрип цртача и 
илустратора из Србије, Хрватске, Словеније, Румуније, Босне 
и Херцеговине, Бугарске, Црне Горе, Македоније, Грчке, 
Турске, Шпаније, Словачке, Немачке, Русије и Бразила.
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среДа, 19. октобар у 19.00 (траје до 2. новембра)
гОДИшњА ИзЛОжбА ДИзАЈН СЕКцИЈЕ 22 

Изложба стваралаштва дизајна, која се сваке године традиционално 
одржава у организацији Дизајн секције УЛУПУДС-а, ове јесени 
обједињује радове 53 уметника који су свој таленат исказали 
у различитим медијима. На овогодишњој изложби ће бити 
представљено 85 радова из више дизајнерских области који ће 
пружити увид у актуелне тенденције у дизајну. 
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Сведоци смо да је дизајн постао полазна тачка за креирање производа 
и услуга које се могу применити на различите системе, процедуре, 
протоколе и искуства корисника. Трендови графичког дизајна мењају се 
сваке године и неисцрпан су извор инспирације успешним графичким 
дизајнерима у постављању још већих стандарда. 
Због тога је годишња изложба дизајна од изузетног значаја како би аутори 
међусобно могли да сагледају рад сарадника, информишу се о актуелним 
трендовима и представе своје виђење истих у савременом дизајну, као 
и да поставе темеље будућих. Јер, сврха дизајна је, на крају крајева, 
побољшање квалитета и услова људског живота на целој планети.   

Тијана Стојиљковић

уторак, 11. октобар у 19.00 Велика сала
циклус: УМЕТНОСТ И ЕКОКРИТИКА 06
теМа: КЛЕР ПЕНТЕКОСТ – ТЛО КАО ИзвОР вРЕДНОСТИ

пројекције фото и видео 
документације радова и њихова 
контекстуализација

Некада су унивезални еквиваленти 
вредности биле златне резерве, да 
би се од 1971. прешло на петро-
долар. На питање: „Шта сада, 
када се фосилне резерве на целој 
планети полако празне и када је 
већ сасвим очигледно да фосилна 
горива нису трајно решење?“, 
уметница Клер Пентекост је својим 
радом за Документа 13, у Каселу 
2012, одговорила да решење може 
бити у компосту... и предложила 
да се уведе у оптицај „тло-ерг“ као 
јединица мере живе, биолошки 
активне подлоге, на којој све што 
се уклапа у дати околиш лако може 
да се гаји.  Радећи инсталације 
са тлом које се лако активира у 
процесу раста и стварања биљне 
биомасе, она прави даљи корак ка 
конкретном, од историје представа 
тла у уметности, преко укључивања 
земље и других сирових материјала 
у фактуру слике и тело скулптуре, те 
излаже компост као живу, активну 
земљу, и као, уједно, и могућу валуту 
неког еко-економског система. 
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уторак, 25. октобар у 19.00 Велика сала
циклус: ИзвОЂЕњЕ ПОЕзИЈЕ НА фИЛМУ
теМа: СТИхОвИ АЛфРЕДА ТЕНИСОНА
предавање и разговор са анализом визуелних примера
предавачи: тијана саватић и стеван Вуковић
Стихови Тенисоновог 
„Уликса” читају се на првом 
састанку Друштва мртвих 
песника, у истоименом 
филму Џејмса Бина из 1989, 
а изговара их и „М” у једном 
од филмова из серијала 
о Џејмсу Бонду, из 2012, 
редитеља Сема Мендеса. 
Тенисонов „Јуриш лаке 
коњице” тематизован је 
у два истоимена филма, у 
Оскаром награђеном филму 
Мајкла Куртиза из 1936, и 
филму Тонија Ричардсона 
из 1968, као и у „Мосту на 
реци Квај” Дејвида Лина, 
из 1957, који је освојио 
чак седам Оскара. Његов 
„Титон” цитира се у “Сенци 
вампира” Елијаса Мерига, 
филму из 2000, који говори 
о снимању Носфератуа из 
1922. Стихови Тенисонове 
„Госпође од Шалота” 
убачени су и у филм чији 
је сценарио заснован 
на истоименом роману 
Агате Кристи, коју су мало 
прерадили Џонатан Хејлс и 
Бери Сандлер, а режирао је 
Ги Хамилтон 1980. Стихови Тенисонових песама доспели су и у филмове 
као „Лимени човек иде кући” Ричарда Торпа из 1944,  „Налажење 
Грејсленда” Дејвида Винклера из 1998, као и филма „Маратонац“ Џона 
Шлезингера из 1976.

уторак, 18. октобар у 19.00 Велика сала
циклус: уМетност, филМ и Деколонизација 05
теМа: коко фуско и гиљерМо гоМез - Пења
пројекције примера са разговором

Коко Фуско и Гиљермо Гомез-Пења су 1992. године почели да наступају 
у кавезу, у трибалном издању, попут становника колонија на разним 
колонијалним изложбама које су се по Европи одигравале све до Другог 
светског рата. Прво су наступали по Сједињеним америчким државама, 
па у Шпанији и Британији, играјући неку врсту другости или сенке 
идентитета оних који су те изложбе посећивали. Све се то завршило на 
Витни Бијеналу у Њујорку 1993. Комуникација са публиком је у свакој од 
тих средина доводила до веома бизарних ситуација о којима су уметници 
редовно извештавали у интервјуима који су још доступни. Касније су 
наставили индивидуалне каријере, развијајући даље стратегије отпора 
колонијалном дискурсу. 
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Јовановићу, Милану Кашанину, али и брату Јовану Црњанском, супрузи 
Види и многим другим личностима.
Посебно су интересантна писма аутора „Лирике Итаке” тадашњим 
уредницима и издавачима. У том сегменту издваја се обимна преписка 
са Светозаром Б. Цвијановићем и Јулијем Бенешићем, из којих се види 
у каквим материјалним неприликама је живео Црњански након Првог 
светског рата. Из многих писама могуће је реконструисати пут одређених 
књига до штампе и њиховог коначног облика и имена. Из других, пак, могу 
се видети међусобни односи српских књижевника, прилике на културној 
сцени Краљевине СХС и односи између Београда и Загреба.
Оно што је у писмима најинтересантније свакако су особени коментари 
Милоша Црњанског из којих зрачи његова непоновљива личност. Некада 
су ти коментари заједљиви, некада се под маском присности крије нека 
материјална потреба писца, али увек плене својим стилом.

среДа, 19. октобар у 19.00 Велика сала 
ЈЕЛЕНА КОвАчЕвИЋ: СТРАДАњЕ
учествују: светислав божић, никола Маринковић, боривој рашуо и 
ауторка; песме говоре Биљана Ђуровић и студенти са ФСУ

„Песништво, чију је недвосмислену оригиналност 
породио страховити архипелаг смрти расут од 
Јасеновца до неизбројаних јама и губилишта народа 
српског, Јелена Ковачевић ослушкује изузетним 
духом и душом, позивајући се увек на документ, на 
сведочанство преживелих, остављајући свом певању 
онај драгоцени простор који је додељен ретким 
посвећеницима и заточеницима пута у истину, 
а лирски тон Јелене Ковачевић свеобухватни је 
амалгам бола који је увек артикулисан Олтаром и 
светрајућим лајтмотивима опраштања којима морају 
да претходе покајања“, стоји у образложењу награде 

за уметност Вукове задужбине за протеклу годину. 
Књига „Страдање” отвара се у два тока: кроз историјске записе и кроз 
поетичке рефлексије на те записе. Она је дубоко утемељена у историји 
и истини; у поетском понирању у дубину монструозности људског дела и 
препознавању вечне светлости кроз лица страдалника. Ова књига отвара 
и бележи многа питања и теме о којима се нерадо говори. Истовремено, 
она је дубоко интуитивно-хришћанско сведочење; предложак за драму 
или филм, али, пре свега, неупитна истина оживела кроз аутентичан 
уметнички израз. Стилски утемељена на молитвеном трагу, немилосрдно 
је документована подацима који се не могу оспорити. Јелена Ковачевић 
је, пишући ову књигу, искупила дуго ћутање и васкрсла поименичне 
страдалнике градећи им вечну кућу од речи. 

ПонеДељак, 3. oктобар у 19.00 Велика сала
МИЛИцА шПАДИЈЕР: НОвО гРОбЉЕ
представљање књиге
учествују: јелена Марићевић балаћ, јована Милованчевић и ауторка

Милица Шпадијер се са овом књигом уврстила 
у ред пјесника свештеника, пророка, оних који 
кроз своје ја говоре и наш живот. На трагу 
савремене хеленске поезије, Ускрс је у „Новом 
гробљу“ стални мотив и никада тема, већ 
перспектива. И чека нас „Аутобиографија“ – 
антологијска пјесма савремене српске поезије 
чија језгровита семантика, рима која је од оних 
за које знамо да одувијек почива у дубини језика 
и аутобиографска способност метафизичког 
крокија зову да прочитамо нову збирку поезије 
жене коју прсти пеку кад се крсти. / Дарко Ђого
Милица Шпадијер (1989) рођена два дана 

након пада Берлинског зида, тако и живи. Завршила је Филолошку 
гимназију, основне и мастер студије на Kатедри за класичне науке, 
на Филозофском факултету у Београду. Добитница је награде „Млади 
Дис” за 2019. годину. Објавила збирку поезије „Шар-планина“. Са 
грчког језика превела је роман „Касандра и вук“ Маргарите Карапану, 
као и збирку песама „Афродита у плавом“ Петроса Стефанеаса. Члан 
је Удружења новинара Србије.

среДа, 12. октобар у 19.00 Велика сала
ПРЕПИСКА МИЛОшА цРњАНСКОг
Приредили: горана раичевић, радован Поповић и Миливој ненин
учествују: горана раичевић и Миливој ненин
Преписка Милоша Црњанског, започета пре Другог светског рата, са 

нашим најзачајнијим писцима и институцијама, 
као и писма жени, брату и другима. Преписка 
Милоша Црњанског је 16. том критичког издања 
његових дела. Пред читаоцима је прва књига 
његове кореспонденције, преписка започета 
пре Другог светског рата. У књизи су сабрана 
сачувана и доступна писма Милоша Црњанског 
нашим најзначајнијим међуратним писцима и 
институцијама, као и преписка са члановима 
породице. Читалац књиге сазнаће шта је 
Црњански писао Андрићу, Ники Бартуловићу, 
Аници Савић Ребац, Марку Ристићу, Слободану 
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ПонеДељак, 10. октобар у 18:00 Мала сала
ПОЉОПРИвРЕДНИ фАКУЛТЕТ УНИвЕРзИТЕТА У бЕОгРАДУ
говориће: Вања ковачевић, сарадница за међународну сарадњу и односе 
са јавношћу, и анђела Марчетић, сарадница у високом образовању. 

ПонеДељак, 17. октобар у 18:00 Мала сала
бИОЛОшКИ фАКУЛТЕТ УНИвЕРзИТЕТА У бЕОгРАДУ
говориће: тијана цветић антић, продекан за науку и докторске студије
Поред представљања факултета, биће говора и о најновијим 
истраживањима на Биолошком факултету која се тичу биодиверзитета 
Србије.

цИКЛУС ПРЕДСТАвЉАњА фАКУЛТЕТА 
У жељи да помогне младима у избору будућег занимања, да 
подсети на важност улагања у знање и усавршавање, Студентски 
културни центар је већ годинама домаћин факултетима Београдског 
Универзитета. Биће презентоване све информације о упису, 
студирању, студентском животу и могућностима након завршених 
основних,  мастер или докторских студија.

четВртак, 6. октобар у 18:00 Мала сала
гЕОгРАфСКИ фАКУЛТЕТ УНИвЕРзИТЕТА У бЕОгРАДУ

О Географском факултету говориће професорка др Снежана Ђурђић, 
а асистенти Милица и Марко Ланговић и Војислав Деђански ће, 
кроз путописно предавање „Мексико из угла географа“, представити 
Мексико као јединствени спој природе и друштва који је вредан 
истраживања сваког географа.  Мексико – земља нестварне природе, 
богате културе, велелепних градова, бројних народа. То путовање је 
омогућило да се на прави начин искусе географске разноликости и 
да се све научено у студентским клупама доживи на терену.
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До 24. октобра 
19. МЕЂУНАРОДНИ САЛОН СТРИПА СКц бЕОгРАД
GRAND PRIX САЛОНА 2003 - 2019.
изложба победничких радова са досадашњих међународних 
конкурса салона стрипа

Ова изложба представља есенцијални сегмент Међународног салона 
стрипа СКЦ Београд као аутентичног уметничког пројетка. Реч је о 
реминисцентном пресеку квалитета стрип уметности у последњих 
двадесетак година, ако не у европским и шире светским, оно сигурно 
у регионалним оквирима, као и на нивоу домаће уметничке сцене. У 
овој поставци представљени су радови аутора који су у претходних 
17 година добијали Велику награду Фестивала (Grand Prix Салона). 
По расписиваним међународним конкурсима, до сада се, на Салону, 
такмичило преко 2500 стрип аутора из 60 земаља света. Из корпуса 
најбољих радова виђених на досадашњим издањима фестивала, 
за ову прилику смо издвојили радове 24 аутора из Србије, Црне 

Горе, Италије, Хрватске и Румуније, који су побеђивали на годишњим 
такмичењима Салона, и то су: Небојша Цветковић (Србија, 2003); Маја 
Веселиновић (Србија, 2004); Мијат Мијатовић (Србија, 2005); Мирослав 
Марић (Србија, 2006); Синиша Бановић и Дејан Вујић (Србија, 2007); Алем 
Ћурин (Хрватска, 2008); Маријан Миреску (Маrian Mirescu) и Кристијан 

Јоан Пакурарију (Cristian Ioan Pacurariu) (Румунија, 2009); Тихомир 
Челановић (Србија, 2010); Марко Стојановић и Јован Укропина (Србија, 
2011); Алекса Гајић (Србија, 2012); Милош Славковић (Србија, 2013); 
Драгана Стојиљковић и Дражен Ковачевић (Србија, 2014); Ненад Пејчић и 
Игор Крстић (Србија, 2015); Данијел Ђардини (Daniele Giardini) (Италија) и 
Јелена Ђорђевић (Србија), 2016; Дарко Мацан и Фран Струкан (Хрватска, 
2017); Ђорђе Миловић (Србија, 2018) и Драгана Купрешанин (Србија, 
2019).
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Представа „To Speak Lights Pours Out” кореографкиње Кејт Мекинтош 
(Kate McIntosh), је музичко-сценски перформанс где је унутрашњи 
доживљај звука усмерен на то да буде главни фокус публике. Покрет, 
удараљке, рефлексија светлости, титлови изговорених текстова, музички 
инструменти који се свирају на неконвенционалне начине, главно су 
обележје ове представе.

кејт Мекинтош (Kate McIntosh, 1974) је уметница која ради у Бриселу 
и чији уметнички рад обухвата позориште, перформанс, видео и 
инсталацију. Њени радови се често фокусирају на контакту оствареном 
између извођача и публике, манипулацији објектима и материјалима. 
Кејтина пракса је вођена њеном сталном фасцинацијом злоупотребама 
предмета, разиграношћу у контакту са публиком, љубављу према 
позоришним сликама и неуобичајеним хумором. 
Представа „To Speak Lights Pours Out” кореографкиње Кејт Мекинтош 
(Kate McIntosh) биће приказана у оквиру  15. Конденз фестивала 
савременог плеса и перформанса који се одржава у Београду. 
Конденз фестивал је годишња манифестација коју организује Станица 
Сервис за савремени плес и која већ 15 година београдској публици 
представља нове трендове у областима савременог плеса, кореографије 
и перформанса из Србије, са Балкана и читавог света. До сада се 
представило преко 150 уметника чији се радови данас сматрају 
“класицима” савременог плеса како код нас, тако  и у свету.
Улаз слободан!
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Петак, 28. октобар у 20.00 Велика сала
TO SPEAK LIGHTS POURS OUT
представа/музичко-сценски перформанс (трајање 90 минута)
ауторка и кореографкиња: кејт Мекинтош (Kate McIntosh)
сарадници: Ghyslaine Gau, Arantxa Martinez, Anja Müller, Stina Fors
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4- 8. октобAр 
31. МЕЂУНАРОДНА ТРИбИНА 
КОМПОзИТОРА
фестиВал саВреМене Музике 
На конкурс за овогодишњи Фестивал 
пристигла је триста седамдесет једна 
композиција за најразличитије врсте 
ансамбала, аутора из готово целог света.
Селекторка Бранка Поповић je одабрала 
50 најбољих и најзанимљивих дела 
из Србије, Северне Македоније, 
Северне Ирске, Црне Горе, Белгије, 
Јужне Кореје, САД-а, Италије, Хрватске, 
Аргентине, Португалије, Тајвана. 
Одабрана дела чине преглед најновијих 
остварења домаћих стваралаца уз избор 
репрезентативних примера различитих 
актуелних праваца савремене музике у 
свету. Ове године у фокусу су композиције за 
камерни оркестар, као и оне са употребом 
електронског медија. На овогодишњој 
Трибини, на осам концерата учествује 
близу стотину извођача који су посвећени 
интерпретацији савремене музике и који су 
стални сарадници Трибине композитора – 
ансамбли Метаморфозис и Градилиште, а 
композиције за камерни оркестар извешће 
и ансамбл Гудачи Светог Ђорђа, уз госта 
диригента Ивана Јосипа Скендера и бројне 
солисте. Поред њих, наступиће и Београдски 
трио, ЛП дуо, Аратос трио и Четири гудача.
Као и сваке године, биће и додељене награде 
„Стеван Мокрањац“, „Александар Павловић“ 
и „Павле Стефановић“.
Улаз на све програме је слободан, а 
овогодишњу Трибину су подржали Сокој 
– Организација музичких аутора Србије, 
Министарство културе и информисања, 
Општина Врачар, Платформа Србија ствара и 
Гранд кафа. Оснивач и извршни продуцент је 
Удружење композитора Србије
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уторак, 4. октобар у 20:00 Велика сала
сВечано отВарање фестиВала и ДоДела награДA „стеВан 
Мокрањац“ и „алексанДар ПаВлоВић“ 
ансаМбл МетаМорфозис  
А. Гњатовић, М. Боснић, А. Казимић, Д. Јовановић, Л. 
Ђорђевић, Д. Андовска

среДа, 5. октобар у 18:00 Велика сала
солисти фестиВала
ансаМбл стуДио 6
ансаМбл граДилиШте
Ј. Марковић, В. Микићевић, А. Савић, Ј. Вилсон, Н. Перовић

среДа, 5. октобар у 18:00 Велика сала
солисти фестиВала
ансаМбл граДилиШте, срђан сретеноВић, диригент
А. Милић, И. Стефановић, П. Радисављевић, М. Заткалик, М. 
Стојадиновић – Милић

Петак, 7. октобар у 18:00 Велика сала
неДа ХофМан - сретеноВић,  клавир
С. Савић, Р. Пинкстон, Ж. П. Оливера, П. Е. Мартинез, Д. Аџић, 
И. Огњановић

Петак, 7. октобар у 20:00 Велика сала
београДски трио
ансаМбл 4 гуДача
солисти фестиВала
В. Кораћ, М. Милошевић, Т. Оливер, С. Ојанг, И. Елезовић, Б. 
Поповић

субота, 8. октобар у 20:00 Велика сала
сВечана ДоДела награДе „ПаВле стефаноВић“
солисти фестиВала
лП Дуо
гуДачи сВетог ђорђа
иВан јосиП скенДер, диригент
А. Андрић, М. Раичковић, С. Мутић, П. Репанић, С. Мезеи, С. 
Влајић, Т. Милошевић - Мијановић
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субота, 15. и 29. 
октобар у 21.00 Велика 
сала
VIVA LA SALSA IS BACK!
Нова сезона VIVA LA SALSA - 
највеће салса журке у региону!

Прва изложба која је реализована 
у новоотвореној АРТЕ галерији на 
адреси Краља Милана 48 је наставак 
вишегодишњег пројекта галерије под 
називом колекционар као кустос и 
селектор. Идеја започета још 2009. 
године има за циљ да унапреди однос 
између приватне и јавне баштине, 
те публици покаже радове које ова 
није у прилици да види у музејским 
колекцијама. У новим етапама пројекта 
фокус је на студији случаја великог 
формата. Из приватних колекција 
издвајају се радови који су велики не 
само по свом формату, већ и значају 
који имају у опусу једног аутора, али 
и месту које заузимају у одређеној 
колекцији. 
Изложба која се реализује ове јесени 
приказује радове великог формата 
младих аутора и аутора средње 
генерације: радош антонијевић, Мрђан 
бајић, саша Панчић, урош ђурић, 
лидија Делић, Вук Вучковић, Марина 
Марковић, кристина Пирковић, јелена 
булајић, тадија јаничић, Марина 
абрамовић... И многих других. Сва 
дела која су изложена налазе се у 
приватним колекцијама, а њихови 
аутори су стваралачки веома активни. 
Иако су релативно млади, њихова 
дела су се нашла у збиркама неких 
од највећих колекционара са ових 
простора. 
Изложба је, осим у новом излагачком 
простору код Студентског културног 
центра, постављена и на осталим 
локацијама АРТЕ галерије у Београду: 
Краља Милана 3, Андрићев венац 4 и 
Андрићев венац 12.

artegalerija.rs | arte.rs | 063 638 962  | 
info@arte.rs
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светковина игре Хекати, уметнички перформанс театра Мимарт, Театар СКЦ, 9. јун
Viva La Salsa is back!, највећа салса журка у региону!,  Сцена, 11. јун

емир кустурица: Видиш ли да не видим, разговор o књизи, Форум, 15. јун
изложба радова студената одсека Примењено вајарство фПу у београду,  
Галерија, 16. јун
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Миомира Витас: класика не тако позната, солистички концерт, Музички 
програм, 20. јун

Доротеја аранђеловић, сопран, солистички концерт, Музички програм, 27. јун
Два поетска гласа: слободан јовић и Драган Марковић,  Форум, 4. јул
Матија симовић, изложба плаката #2, Срећна галерија, 22. август
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бојан савић: анатомија духа, изложба слика, Галерија, 2. септембар
коста Миловановић: уста, промоција стрип омнибуса, Срећна галерија, 8. септ.

коста Миловановић: уста, изложба радова из истоименог стрип омнибуса, 
Срећна галерија, 8. септембар

циклус: уметност и екокритика 05, тема: отобонг нканга – замишљање 
ожиљака на пејзажу, пројекције фото и видео документације радова и 
њихова контекстуализација,  Филмфорум, 20. септембар
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