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Извештај о програмима реализованим у 2011. години
ЈАНУАР
понедељак-петак 3-14. јануар – девет дана од 10-14 часова у галерији „Фоаје“ – креативна
радионица „Садашњост кроз визуру прошлости“. Радионица је реализована уз
покровитељство града Београда, Секретаријата за спорт и омладину. Радионицу су водиле
Биљана Живковић, историчар уметности, и Сандра Тагић, ликовни педагог. Радионица је
била намењена ученицима 7. и 8. разреда основних школа и ученицима средњих школа.
уторак 18. јануар – од 18 часова – галерија „Фоаје“ – изложба Љиљане Стевановић „Древни
хлеб из Бељевца“. Госпођа Љиљана се бави производњом хлеба на старински начин
ипроизводи више од двадесет врста хлебова. Такође се бави и ткањем, тако да је изложбу
увеличало и неколико девојака обучено у њену ношњу. На изложби је наступио и хор
Основне школе „Момчило Живојиновић.
уторак 18. јануар – од 19 часова – галерија „Ликум“ – изложба Златка Вићентијевића „Моје
мале симфонијете“. Златко је на Факултету Ликовних уметности завршио и последипломске
студије. Члан је УЛУС-а и има статус слободног уметника. Поред сликарства бави се и
дигиталном анимацијом и кратком филмском формом. Реализовао је преко
двадестсамосталних изложби. Поставка обухвата 14 табли монотипија различитог формата и
филм у трајању од 37 минута под називом „Моје мале симфонијете“.
среда 26. јануар – од 17 часова у сали биоскопа – Свечана Светосавска академија ученика
ОШ „Свети Сава“.
среда 26. јануар – од 19 часова у сали биоскопа – Свечана Светосавска академија ученика
ОШ „Момчило Живојиновић“.
У јануару су наставиле са радом Ликовна радионица за децу од 4-14 година и радионица
креативног писања.
ФЕБРУАР
среда 2. фебруар – од 18 часова у галерији „Фоаје“ – концерт Дуо „Семе“. Дуо семе чине
Соња Калајић, виолина и тестера, и Слободан Миливојевић – гитара. Програм: Georg Philipp
Telemann - Sonata u A-molu, Niccolo Paganini - Sonata No. 2 за виолину и гитару, Sonata No. 6
zа виолину и гитару, Четири популарне арије за тестеру и гитару, Ave Marija - Franc Peter
Schubert, Bachianas Brasileiras No. 5 - Vila Lobos, Zima II - Antonio Vivaldi, Aria - Johann
Sebasastian Bach, Astor Piazzolla - Milonga del angeli - за гитару соло, Primavera Portena - за
гитару соло, Roberto Di Marino - Sonata u A-molu, Astor Piazzolla - Nightclu 1960.
понедељак-среда 7-9. март – од 19 часова у сали биоскопа – цртани филм „Мега ум“

четвртак 10. фебруар – од 19 часова у галерији Фоаје – у сусрет Сретењу: Космајско
сретење 1804. године. О првом српском устанку у Младеновачком и космајском крају
говорили су Велибор Катић из Музеја Младеновца и Боро Шобот, публициста. Изабране
делове о Првом српском устанку читала је Ирина Бједов, ученица гимназије.
среда-четвртак 16-17. фебруар – у сали биоскопа – играни филм „Упознајте мале Фокерове“
понедељак-уторак 21-22. фебрур – у сали биоскопа – играни филм „Паранормалне
активности“
уторак 22. фебруар – од 19 часова – галерија „Фоаје“ – изложба цртежа Маријане
Стојиљковић, рођене 1984. у Крагујевцу. Дипломирала на Факултету уметности у
Приштини 2007. године, на одсеку сликарство, у класи Зорана Фуруновића. Имала је три
самосталне изложбе, слика и цртежа. Пројекат се бави обликом фигуралне композиције која
је у домаћем сликарству готово заборављена. Представљање човекове фигуре преко крајње
сублимног ликовног говора, људских представа, тачније портрета, код којих није реч о
реалном преношењу изгледа већ посве другачијем опхођењу спрам оптике коју одаје мотив.
Објективна реалност уступа место субјективно успостављеној језичкој константи. Изложба
обухвата цртеже.Изложбу је отворио Радиша Маринковић, ликовни критичар и педагог.
У фебруару су наставиле са радом Ликовна радионица за децу од 4-14 година и радионица
креативног писања, а почела је са радом Школа цртања и сликања за одрасле коју води
академски сликар Душица Пејић.
МАРТ
четвртак-недеља 3-6. март – од 18 и 21 час у сали биоскопа – домаћи играни филм
„Монтевидео, Бог те видео“
уторак 8. март – од 19 часова у галерији Фоаје – изложба „Сликарке Младеновца“. На
изложби је излагало 18 уметница из Младеновца које су биле представљене са по три рада.
Изложбу је отворио Радиша Маринковић, ликовни педагог и уметник.
петак 11. март – од 19 часова у сали биоскопа – концерт дечијег ансамбла КУД-а Војвода
Јанко Катић
субота 12. март – од 19 часова у сали биоскопа – концерт ансамбла КУД-а Војвода Јанко
Катић
понедељак 14. март – од 19 часова у сали биоскопа – приредба ОШ „Свети Сава“ поводом
дана жена
петак 18. март – од 19 часова у сали биоскопа – позоришна представа „Јавни час“ драмске
секције при библиотеци „Деспот Стефан Лазаревић“
уторак 22. март – од 19 часова у галерији Фоаје – отварање изложбе слика “Intimacу“
Милане Лане Пауновић из Београда. Милана Лана Пауновић, мултимедијални уметник.
Рођена у Београду 1976. Дипломирала сликарство на ФЛУ, у класи Моме Антоновића 2002.
године. Члан УЛУПУДУС-а и УЛУС-а. Имала је 11 самосталних изложби. Учесник многих
заједничких изложби и колективних радионица (нпр: мултимедијални перформанс са
скандинавским путујућим позориштем, Центар за деконтаминацију града, Београд, 2003 bodу

art изложба надреализма „Немогуће“, Музеј примењене уметности, Београд 2002.
понедељак-среда 21-23 март – од 19 у сали биоскопа – цртани филм „Златокоса и разбојник“
четвртак 24. март – од 10 часова у сали биоскопа – општинска смотра рецитатора за ученике
основних и средњих школа са територије општине Младеновац.
четвртак 24. март – од 19.30 часова у сали биоскопа – концерт групе „Ехо одисеја“
петак 25. март – од 17 часова у сали биоскопа – приредба ученика ОШ „Момчило
Живојиновић“ за предшколце
недеља 27. март – од 20 часова – концерт КУД-а Крсманац из Београда
уторак 29. март – промоција романа „Синтетичари“, Ивана Златковића из Аранђеловца.
Иван Златковић рођен је у Нишу 1962. године. Дипломирао је, специјализирао и
магистрирао на Филолошком факултету у Београду (на групи за науку о књижевности).
Радио је као професор, библиотекар, уредник појединих часописа. Први роман Повратак
(роман), Плато, Београд, 2003; друго издање, 2006. , Шума, (поезија), Рад, Београд, 2007.
Његов други роман се бави проблемом дроге. Изашла је у издању Лагуне 2010. године.
четвртак 31. март – од 19 часова сали општине – промоција дечије збирке песама
„Пољупчићи“ аутора Миодрага Лекића и изложба илустрација Зорана Филе. На промоцији
учествују ученици музичке школе „Стеван Христић“ и чланови драмске радионице
Библиотеке „Деспот Стефан Лазаревић“. Књига је објављена у издању Библиотеке „Деспот
Стефан Лазаревић“ и Центра за културу Младеновац.
У марту су наставиле са радом Ликовна радионица за децу од 4-14 година, радионица
креативног писања, Школа цртања и сликања за одрасле коју води академски сликар Душица
Пејић а почела је са радом Радионица старих заната коју води госпођа Љиљана Стевановић.
АПРИЛ
петак 1. април – од 17 часова у сали биоскопа – приредба ученика ОШ „Момчило
Живојиновић“ поводом дана школе.
петак 8. април – од 19 часова у галерији Фоаје – концертни програм – гитарски дуо Таурус –
Зоран Анић и Реља Турудић.
среда 13. април – од 19 часова у галерији Фоаје – промоција романа „Љубав је пронашла
господара“, Јелисавете Даниловић из Београда. Ово је други роман који је ауторка објавила
као самостално издање.
четвртак 14. април – од 11 и 12 часова у сали биоскопа – позоришна представа за децу –
„Заљуби се Цица у Принца“, позоришта Максимус арт из Београда.
петак 15. април – од 19 часова у галерији Фоаје – отварање изложбе слика „Без идентитета“,
Маје Љубојевић Крајнак из Београда. Ауторка је постдипломске студије завршила на ФЛУ у
Београду, сликарски одсек код проф. Чедомира Васића. Члан је УЛУС-а од 1994. године и у
статусу је слободног уметника. Излагала је на више групних изложби и имала шест
самосталних изложби.

субота 16. април – од 19 часова у сали биоскопа – Други музички фестивал младих „У
сусрет пролећу“. Фестивал је организован под покровитељством општине Младеновац и у
сардњи са музичком школом „Стеван Христић“.
недеља 17. април – од 12 часова у сали биоскопа – свечана академија поводом верског
празника Цвети „За крст часни и слободу златну“, у организацији братства „Вожд“ из
Младеновца.
понедељак-уторак 18-19 април – од 19 у сали биоскопа – играни филм „Краљев говор“
уторак 19. април – од 17 часова у сали музичке школе – „Музика српских композитора за
виолончело и клавир“ – Душан и Радмила Стојановић.
уторак-среда 26-27. април – од 19 у сали биоскопа – играни филм „Човек звани храброст“
среда 27. април – од 13 часова у малој галерији и галерији Фоаје – отварање изложбе
најбољих радова ученика младеновачких школа из Музеја Младеновац – „Васкршња
изложба“.
четвртак 28. април – од 19 часова у галерији Фоаје – отварање изложбе слика „Flos coeli“
Виолете Цветковске Оцокољић и Југослава Оцокољића из Београда. Аутори који су се бавили
иконописом овога пута су се представили на другачији начин. Изложба је обухватила
тридесетак радова ова два необична аутора којима је ово други пут да излажу у нашој
галерији. Изложбу је отворио Владимир Манић, сликар из Младеновца.
четвртак-субота 28-30. април – од 19 часова у сали биоскопа – домаћи играни филм „Ма,
није он такав“
У априлу су наставиле са радом Ликовна радионица за децу од 4-14 година, радионица
креативног писања и Радионица старих заната..
МАЈ
понедељак 9. мај – од 17 часова у сали биоскопа – приредба ученика ОШ „Свети Сава“
среда 11. мај – од 19 часова у галерији Фоаје – књижевно-трибински програм „Вече о
Хиландару – Светлост из хиљаду магли“ - пројекција филма о обнови манастира
Хиландара и разговор о нашој највећој светињи са једним од аутора филма, Милошем
Милишићем из Краљева.
четвртак-петак 12-13. мај – од 19 у сали биоскопа – цртани филм „Ранго“
среда 18. мај – од 9 и 15 часова у сали биоскопа – Меморијални турнир „Аца Панић“
основних музичких школа из Србије у организацији ОМШ „Стеван Христић“ из Младеновца
– такмичење младих пијаниста.
четвртак 19. мај – од 19 часова у галерији Фоаје – отварање изложбе слика Радована
Живанкића из Зрењанина. Радован Живанкић, дипломирао је 1980. на Ликовној
академији у класи Исидора Врсјакова у Новом Саду. Члан је СУЛУВ-а од 1981. Ради у
савременој галерији у Зрењанину. Изложба би обухватала слике рађене техником уља на

платну. Изложбу је отворио ликовни критичар Радиша Маринковић.
петак 20. април – од 19 часова у сали биоскопа – такмичење талентованих певача, ученика
ОШ „Момчило Живојиновић“.
понедељак-уторак 23. мај – од 19 у сали биоскопа – играни филм „Љубав и други
стимуланси“
понедељак 23. мај – од 13 у сали биоскопа – позоришна представа „Отворена врата“,
драмска секција ученика Гимназије из Младеновца
четвртак 26. мај – од 19 часова у галерији Фоаје – промоција новог романа „Ирис“ Бранка
Милорадовића из Младеновца. Роман је објављен прошле године у издању аутора. О књизи је
говорио професор Добривоје Станојевић из Београда.
субота 28. мај – од 11 часова у галерији Фоаје – приредба поводом привредне и културне
вишегодишње сарадње са пријатељима из Бугарске.
понедељак-уторак 30-31. мај – од 19 у сали биоскопа – домаћи играни филм „Бели лавови“
У априлу су наставиле са радом Ликовна радионица за децу од 4-14 година, радионица
креативног писања и Радионица старих заната..
ЈУН
среда 1. јун – од 19 у сали биоскопа – домаћи играни филм „Бели лавови“
четвртак 2. јун – од 19 часова у галерији Фоаје – отварање изложбе слика нашег познатог
сликара Саве Стојкова, из Сомбора. Рођен је 1925. године у Сомбору. Излагао је у земљи и
иностранству, широм света око 312 пута, самостално као и на још 550 групних изложби и
добитник је бројних награда и признања. Најзначајнија признања су Велика награда бијенала
у Милану 1980. године, Награда I бијенала Југословенске наивне уметности у Светозареву
1982. године, награде у Верони 1982. године и 1984. године, награда бијенала за животно
дело у Јагодини 1993. године и Масарикова награда у Прагу 1996. године...
петак 3. јун – од 17 часова у сали биоскопа – приредба ученика ОШ „Свети Сава“
понедељак-среда 6-8. јун – од 19 часова у сали биоскопа – цртани филм „Рио“
понедељак 6. јун – од 12 у сали биоскопа – такмичење ученика свих основних школа са
територије општине Младеновац из веронауке
среда 8. јун – од 16,30 у сали биоскопа – позоришна представа „Рибар“ деце из предшколске
установе „Јелица Обрадовић“ из Младеновца
четвртак 9. јун – од 16,30 у сали биоскопа – приредба ученика Техничке школе из
Младеновца поводом завршетка школске године
четвртак-недеља 9-12 јун – галерија Фоаје и насеље 25 мај – радионица графита у оквиру
Фестивала урбане културе. Радионица је реализована у сарадњи са Секретаријатом за спорт и
омладину.

петак 10. јун – од 20 часова на терену 25. мај – рок концерт младеновачких бендова у оквиру
Фестивала урбане културе. Концерт је организован у сарадњи са Музиким савезом
Младеновца
субота 11. јун – од 18 у башти Фонтане – изложба радова насталих на радионици
„Садашњост кроз визуру прошлости“ коју су водиле Сандра Тагић и Биљана Живковић.
Радионица је реализована уз помоћ Секретаријата за спорт и омладину
уторак 14. јун – од 19 часова у галерији Фоаје – промоција књиге Косте Димитријевића
„Необичне судбине – животни фрагменти“. Коста Димитријевић је угледни књижевник и
новинар. У току 60 година свог плодног стваралаштва објавио је 45 књига и преко 2000
прилога у листовима и часописима. За свој рад добио је низ признања ,попут Октобарске
награде града Београда, Златни беоучуг и многе друге. Коста Димитријевић је многе значајне
личности о којима пише лично познавао: Исидора Секулић, Милош Црњански, Оља
Ивањицки, Иво Андрић, Александар Дероко, Милић од Мачве, Бранко Миљковић, вајари
Тома Росандић и Ристо Стијовић... о књизи је говорила и Анита Панић.
среда 15. јун – од 19 часова у сали биоскопа – позоришна представа драмске секције ученика
гимназије из Младеновца „Отворена врата“ у режији Марине Станојевић..
четвртак 16. јун – од 18 часова у галерији Фоаје – изложба дечијих радова са Ликовне
радионице за децу од 4 до 14 година коју су водиле Тања Михаиловић и Сандра Тагић.
петак 17. јун – од 18 часова – завршни концерт поводом дана музичке школе „Стеван
Христић“ из Младеновца на коме су наступили ђаци, бивши ђаци и наставници ове школе.
уторак 28. јун – од 10 часова – почетак рада на сликању слика великог формата (5 пута по
120х150) Зорана Филе из Младеновца. Дипломиро на Академији примењених уметности у
Београду, одсек графика. Излагао више пута групно и имао једну самосталну изложбу у
Београду. Учесник је бројних ликовних колонија. Планирано је да изложбa буде конципирана
тако да уметник у простору галерије Фоаје Центра за културу ствара дело великог формата и
да посетоци могу да присуствују настанку слика. Крај рада планиран је за 15. јули.
ЈУЛ
понедељак 4. јул – од 20 часова у сали биоскопа – рок концерт „Школског бенда“. Бенд
вежба у просторијама Центра за културу.
уторак 26. јул – од 20 часова у галерији Фоаје – отварање 25. Ликовне колоније Младеновац
2011. - изложба слика насталих на претходним Ликовним колонијама по избору чланова
савета Ликовне колоније. Било је изложено 35 радова наших најеминетнијих уметника који су
учествовали на претходним колонијама: М. Мојсиленко, М. Бесарабић, Д. Пејић, Д. Баста, Б.
Миљуш, М. Копања, Б. Стојановић, Д. Цоха, Б. Продановић... Изложбу су отворили
Владимир Манић и Радиша Маринковић. Краћи музички програм на хармоници извео је
Милош Костић, професор у музичкој школи „Стеван Христић“.
среда-недеља 27-31. јула – у галерији Фоаје – рад уметничког сазива 25. Ликовне колоније
Младеновац 2011. - Радиша Маринковић, Владимир Манић, Зоран Фила, Дејан Манделц,
Јулија Георгијева, Славица Вишњић, Јасмина Матовић, Мирјана Велковска, Радисав Ђокић,
Драган Д. Јовановић, Исидора Ивановић, Драган Милановић и Сандра Тагић.

четвртак 28. јул – од 19.30 часова у галерији Фоаје – промоција збирке „Сви пси иду у рај“
настале као плод радионице креативног писања која је одржавана у периоду од новембра
2010. до априла 2011. године. Вече је водио Милорад Ђокић, аутор радионице. Наступао је и
хор „Благовести“.
четвртак 28. јул – од 20.30 часова у малој галерији – отварање изложбе радова „Трагови мога
града“ насталих на летњој мултимедијалној радионици коју су водили Иван Јурковић и
Милорад Ђокић. Изложене су фотографије, текстуални додаци, видео рад. Радионица је
одржана под покровитељством Секретаријата за спорт и омладину.
недеља 31. јул – од 20 часова у сали биоскопа – Руско вече – пројекција документарног
филма о руској певачици Олги Јанчевецкој, сценарио и режија Анита Панић. Госпођа Анита
Панић је водила вече на којем је учествовала и Дубравка Нешовић и Слободан Николић. Вече
је организовао Одбор за прославу дана ГО Младеновац.
АВГУСТ
понедељак 1. август – од 19 часова у Малој галерији – отварање изложбе радова насталих на
летњој радионици батика која је органиозована под покровитељством секретсријата за спорт
и омладину. Радионицу је водила Сандра Тагић.
понедељак 1. август – од 20 часова у галерији Фоаје – отварање изложбе радова насталих на
25. Ликовној колонији Младеновац 2011. Учесници су: Радиша Маринковић, Јулија
Георгијева, Мирјана Велковска, Радисав Ђокић, Јасмина Матовић, Славица Вишњић, Зоран
Фила, Сандра Тагић, Драган Јовановић, Владимир Манић, Исидора Ивановић, Дејан
Манделц и Драган Милановић.
уторак 2. август – од 20 часова у сали биоскопа – Свечана академија поводом Дана градске
општине Младеновац
петак 5. август – од 20 часова у сали биоскопа – позоришна представа „На корак до сутра“ представа летње школе глуме у организацији библиотеке Деспот Стефан Лазаревић
понедељак 22. август – од 20 часова у галерији Озон – отварање изложбе „Птице слободе“,
еминентног светског уметника Рафаела Консуегре
недеља 28. август – од 20 часова у галерији Фоаје – поводом славе удружења Младеновчана
отварање изложбе Јована Радичевића „Младеновац и моји пријатељи“
уторак 30. август – од 19 часова у галерији Фоаје – отварање изложбе слика групе АРТ плус
– Радиша Маринковић, Славица Вишњић и Јасмина Матовић.
среда 31. август – од 19 часова у сали биоскопа – позоришна представа „Јавни час“,
представа летње школе глуме у организацији библиотеке Деспот Стефан Лазаревић
СЕПТЕМБАР
субота 10. септембар – од 20 часова у сали биоскопа – позоришна представа „Јавни час“ драмске радионице при библиотеци „Деспот Стефан Лазаревић“

понедељак 12. септембар – од 19 часова у галерији Фоаје – отварање изложбе „Различитост
заједништва“, интернет галерије АРТСрбија, главни организатор Радиша Бркић. На изложби
су била изложена дела 57 савремених сликара Србије и Црне Горе.
четвртак 15. септембар – од 19 часова у галерији Фоаје – концерт Ненада Ивановића и триа
хармоника „Luх aeterna“ који сачињавају Невена Пројовић, Ненад Ивановић, Мило
Бељаковић. Ненад Ивановић основно музичко образовање стиче у Музичкој школи ‘’Стеван
Христић’’ у Младеновцу у класи професорке Славице Вељовић, а средње у Крагујевцу у
класи професорке Снежане Властић. Ове године завршио је Основне академске студије на
Филолошко-уметничком факултету у Крагујевцу – одсек хармоника, у класи професора
Војина Васовића. Своје школовање наставиће на Мастер студијама у Фрајбургу (Немачка) у
класи једног од најугледнијих професора и извођача данашњице – Теодора Анцелотија. Трио
хармоника "Луx аетерна" основан је 2007. године као академски камерни састав
Филолошко-уметничког факултета у Крагујевцу, у класи асистента Милана Лазића. Његови
чланови ове године завршили су Основне академске студије на Филолошко-уметничком
факултету у Крагујевцу – одсек хармоника. Од 2009. године ансамбл води професор Војин
Васовић, уз кога се нижу запажени резултати: прва места на Такмичењу акордеониста у
Словенији 2009. године и на Међународној манифестацији „Дани хармонике“ у Смедереву.
уторак 20. септембар – од 19 часова у галерији Фоаје – промоција антологије „Граматика
смрти“, аутора Душана Стојковића. Антологија је објављена 2011. године у издању
Шумадијских метафора и Центра за културу Младеновац. О књизи је, поред аутора, говорио
и Никола Костадиновић, уредник издања.
петак 23. септембар – од 19 часова у галерији Фоаје – отварање изложбе Иве Недељков из
Зрењанина. Ива је завршила основне студије Факултета ликовних уметности у Београду, одсек
графика, класа проф. Биљане Вуковић. Самосталне изложбе: 2008. - Културни центар, Зрењанин.
Групне изложбе: 2011. - Интернационална изложба студената, уметничке академије и универзитети
југоисточне Европе, Национал Бугарска, - VIII бијенале интернационалне савремене графике, Лијеж,
Белгија; 2010. - Изложба студената V године ФЛУ Београд, Галерија савремене Уметности,
Смедерево...
ОКТОБАР

понедељак 3. октобар – Тржни центар Младеновац – од 19 часова – пројекција филма –
„Имагинаријум др Парнасуса“
среда 5. октобар – галерија Фоаје у 19 часова – отварање изложбе плаката Славомира
Стојановића и изложбe „Великани Народног позоришта на поштанским маркама“. Изложбе
су релизоване у сарадњи са Музејем позоришне уметности, Музејем Народног Позоришта у
Београду и ПТТ музеја. Изложбе и фестивал је отворила државна секретарка министарства
културе Снежана Стојановић Плавшић.
– сала биоскопа у 20 часова позоришна представа – Игор Штикс: ЕЛИЈАХОВА СТОЛИЦА,
Југословенско драмско позориште, у режији Бориса Лијешевића
четвртак 6. октобар – галерија Фоаје у 19 часова – Промоција књиге „Нушић и критика“,
Јелице Стевановић. О књизи је говорио Жељко Хубач, драмски писац.
– сала биоскопа у 20 часова позоришна представа – Филип Лоле: ГОСПОДИН, Атеље 212, у
режији Стевана Бодроже.
петак 7. октобар – галерија Фоаје од 17 часова – Филмотека: пројекција филма „Шта се
догодило са Бејби Џејн“

– галерија Фоаје од 1915 часова – промоција књиге „Замена родног идентитета и мотива
прерушавања у Шекспировим комедијама“ Снежане Удицки.
– сала биоскопа у 20 часова позоришна представа – ЈА И ТИ (по мотивима филма „Шта се
догодило са Бејби Џејн) – СДУС и ПАН Театар, БИТЕФ Театар, ауторски пројекат Оливере
Викторовић и Бранке Стојковић)
субота 8. октобар – галерија Фоаје од 17 часова – Филмотека: пројекција филма „Борнов
идентитет“
– сала биоскопа у 20 часова позоришна представа – Хенрик Ибзен, ХЕДА ГАБЛЕР, Народно
позориште у Београду, у режији Снежане Тришић
недеља 9. октобар – галерија Фоаје од 17 часова – Филмотека: пројекција филма „Кроз
затамљено стакло“
– сала биоскопа у 20 часова позоришна представа – Ингмар Бергман, КАО КРОЗ СТАКЛО,
Београдско драмско позориште, у режији Ање Суша
понедељак 10. октобар – сала биоскопа у 20 часова позоришна представа – Џо Клифорд
ИНЕС ДЕ КАСТРО, Народно позориште Ужице, у режији Немање Ранковића
среда 12. октобар – Тржни центар Младеновац – од 19 часова – пројекција
„Снимање у Палерму“

филма –

четвртак 13. октобар – галерија Фоаје од 19 часова – отварање изложбе слика Вељка
Марковића „Молитва“. Вељко Марковић (1984) из Крупња.Стипендиста летње школе из
Салцбурга, Аустрија. Учесник на неколико колективних изложби. Имао једну самосталну
изложбу.
четвртак 20. октобар – галерија Фоаје од 19 часова – отварање изложбе слика Милене и
Јелене Виторовић, сестара. Јелена Виторовић (1984), дипломирала на ФЛУ, одсек
сликарство. Самосталну изложбу имала 2009. у Дизелдорфу. Милена Виторовић (1985),
дипломирани сликар зидног сликарства на Факултету Примењених Уметности у Београду.
Учествовала на више групних изложби и на неколико колонија. Изложбу је отворио
Владимир Манић.
четвртак 27. октобар – сала биоскопа од 11 15 часова – играни филм за децу „Поље чаролија“.
Филм са овогодишњег КИДС феста.
петак 28. октобар – сала биоскопа у 19 часова позоришна представа – Милош Радовић,
„Чорба од канаринца“, у режији Мирјане Карановић,
НОВЕМБАР

среда 2. новембар – од 11 и 13 часова у сали биоскопа – цртани филм „Титеф“
четвртак 3. новембар – од 19 часова у галерији Фоаје – „Раскршће“ - изложба слика и
сликаног текстила ауторке Весне Костић, васпитачице из Младеновца. Отварање изложбе
слика пратио је пригодан музички програм и модна ревија са осликаним текстилом ауторке.
Изложбу је отворио Владимир Манић.
петак 11. новембар – од 20 часова у сали биоскопа – позоришна представа „Оне ствари“

среда 23. новембар – од 10, 11 и 12 часова у сали биоскопа – концерти ученика музичке
школе „Стеван Христић“ за ученике основних школа
среда 23. новембар – од 20 часова у галерији Фоаје – промоција романа Јелене Ђуровић „30.
фебруар“. О књизи су, поред ауторке, говорили и Димитрије Војнов, Даница Николић
Николић рецензенти, и Бобан Кнежевић, уредник издања.
четвртак 24. новембар – од 19 часова у галерији Фоаје – отварање изложбе слика академског
сликара Горана Ракића из Крагујевца. Његово сликарство припада горњој половини
савремене српске уметности. Завршио је Академију ликовних уметности у Сарајеву (1986) у
класи проф. Миливоја Унковића, а постдипломске у Београду код проф. Живојина Туринског.
Самостално је излагао 25 пута отприлике сваке две-три године, групно много чешће.
Добитник је осам награда за сликарство и цртеж. Реч је о колористички врхунском
апстрактном експресионизму. Ракић има јаку вољу да реалност подреди свом ликовном гесту,
јарко црвеној дâ снагу личног набоја, али тако да она не делује агресивно. Изложбу је
отворио ликовни критичар и сликар Радиша Маринковић.
уторак 29. новембар – од 10, 11 и 13 часова у сали биоскопа – позоришна представа за децу
Чаробна фрула“
У новембру је почела са радом Ликовна радионица за децу од 5-15 година која се одржава сваке
суботе и недеље у просторијама галерије Фоаје. Радионицу воде Тања Михаиловић и Сандра Тагић.
ДЕЦЕМБАР

четвртак 1. децембар – сала биоскопа – ФЕСТИЋ
12.00 „Баш бајка“, Новобеоградска културна мрежа, Нови Београд
16.00 „Шалалајкина цицибан чаролија“, Пан театар, Београд
19.00 Деца за децу - „Сви смо ми по мало она“, студио глуме Арлекино-бурлеска
понедељак-четвртак 5-8. децембар од 19 и 21 у сали биоскопа – домаћи играни филм
„Парада“
четвртак 8. децембар – од 19 часова – галерија Фоаје – отварање изложбе слика Радмиле
Митровић – Ретроспектива 1997-2011. Радмила је по професили лекар, али се сликарством
бави већ дуги низ година. Изложбу је отворио ликовни критичар Радиша Маринковић.
уторак 13. децембар – од 19 часова у сали биоскопа – играни филм „Не знам како јој полази
за руком“
четвртак 15. децембар – од 19 часова у галерији Фоаје – Вече поезије – вече добрих
вибрација. Славољуб Димитријевић је рецитовао песме познатих светских и наших песника
уз пратњу Предрага Ранковића, гитара.
петак 16. децембар – од 12 часова – сала биоскопа – Музички тобоган – у организацији
основне музичке школе „Стеван Христић“ одржано је такмичење ђака свих основних школа
са територије општине Младеновац.
среда 21. децмбар – од 19 часова у галерији Фоаје – отварање изложбе слика академске
вајарке Мирјане Велковски, из Младеновца. Дипломирала на Факултету примењених
уметности у Београду, одсек вајарство. Мирјана је и ликовни педагог у ОШ „Свети Сава“ у
Младеновцу. Изложба обухватала њене скулптуре које су уједно лампе и свећњаци које

прави већ дуги низ година.
среда 21. децмбар – од 20 часова у сали биоскопа – премијера позоришне представа „Зоран
Радмиловић“.
петак-субота 23-24. децембар – од 19 часова у сали биоскопа – годишњи концерти КУД-а
Јанко Катић из Младеновца.
недеља 25. децембар – од 19 часова традиционални новогодишњи концерт младеновачких
рок бендова
среда 28. децембар – од 18 часова у сали биоскопа – приредба ОШ „Свети Сава“ поводом
новогодишњих празника
четвртак 29. децембар – од 19 часова у сали биоскопа – такмичење гимназијалаца –
хуманитарна приредба
У децембру је наставила са радом Ликовна радионица за децу од 5-15 година која се
одржава сваке суботе и недеље у просторијама галерије Фоаје. Радионицу воде Тања
Михаиловић и Сандра Тагић.

УКУПНО
У 2011. години укупно је реализовано:
13 књижевно-трибинских програма (9 програма је реализовано средствима Секретаријата
за културу)
31 изложба (10 реализовано средствима Секретаријата за културу, а пет средствима Градске
општине Младеновац)
19 музичких програма (4 реализована средствима Секретаријата за културу)
24 позоришне представе (17 представа професионалних и 7 представа школа глуме и
школских представа; 2 представе су реализоване средствима Секретаријата за културу, а
четири средствима Градске општине Младеновац)
16 приредби и свечаних академија
8 креативних радионица (5 средствима Секретаријата за културу, а три средствима
Секретаријата за спорт и омладину)
55 филмских пројекција (21 различита)
Општинско такмичење рецитатора
УКУПНО 167 програма

Финансирао Секретаријат за културу:
позоришне представе
„Господин“ Атеље 212
„Као кроз стакло“ Београдско драмско позориште
концерти
Дуо Семе
Дуо Таурус

ФУК
Трио Ненад Ивановић
Публика
Филм посетиоци 5569
позоришни фестивал 1195
ФУК 12000
укупно посетилаца 34.920 (28.212 – 2009, 32.430 – 2010)

