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Извештај о програмима реализованим у 2012. години

Књижевно-трибински програм
четвртак 1. март – од 19 часова у галерији Фоаје – промоција књиге Мирјане Мариншек
Николић „Снохвати о летењу“, уз пројекцију два документарна филма исте ауторке.
среда 28. март – од 19 часова у галерији Фоаје – промоција књиге Јелисавете Даниловић „Љубав
остаје са господаром“. Књига је објављена у издању ауторке.
понедељак 14. мај – од 19 часова у галерији Фоаје – промоција збирке поезије Радомира Андрића
„Санопис воде“. О књизи су, поред аутора говорили и Душан Стојковић, књижевник и књижевни
критичар, и Никола Костадиновић, уредник Шумадијских метафора.
уторак 5. јун – од 19 часова у галерији Фоаје – промоција збирке поезије Дејана Алексића
„Једино ветар“. Збирка је добила награду „Меша Селимовић“ за најбољу књигу у 2011. години.
Дејан Алексић је добитник и многобројних других награда за своју поезију. Живи у Краљеву. О
књизи је говорио и Душан Стојковић, књижевник и књижевни критичар.
четвртак 13. септембар – од 19 часова у галерији Фоаје – промоција збирке поезије „Песме“,
александра Аризановића из Младеновца. На промоцији су поред аутора говорили: Радомир
Пантић, издавач, и Мирослав Димитријевић, књижевник. Стихове је читала глумица Нада
Стојмиров.
уторак 18. септембар – од 19 часова у галерији Фоаје – књижевно-трибински програм на тему
„Наша ближа и даља историја“ на којој су учествовали професор Драгољуб Антић и Милутин
Јаћимовић.
уторак 25. септембар – од 19 часова у галерији Фоаје – промоција збирке поезије Огњена
Петровића „Прекид преноса“. О књизи је, поред аутора, говорио и Душан Стојковић, књижевник
и књижевни критичар.
уторак 9. октобар – од 19 часова у галерији Фоаје – промоција књиге: Едвард Бонд „Злочин XXI
века, драме Е. Бонда“, приређивач мр Наташа Миловић, издавач Архипелаг, Београд и Трибина
„Опозориштавање – где год нађеш згодно место ти театар посади“ предавач мр Наташа Миловић,
позоришни продуцент и уметнички директор Позоришта „Царина“
среда 17. октобар – од 19 часова у галерији Фоаје – промоција часописа „Акт“ из Ваљева.
Учесници програма: Дејан Богојевић, главни и одговорни уредник часописа, Душан Стојковић,
заменик главог и одговорног уредника.
четвртак 25. октобар – од 19 часова у галерији Фоаје – промоција збирке поезије „Друга места“,
ауторке Гордане Смуђе из Београда. Збирка је награђена на конкурсу за прву збирку поезије
„Млади Дис“, библиотеке „Владислав Петковић Дис“ из Чачка.

среда 26. децембар – од 19 часова у галерији Фоаје – промоција романа „Ланац љубави“, Милана
Николића Изана из Младеновца. Роман је објавила издавачка кућа „Прометеј“ из Новог Сада,
2012. године. О књизи је говорио аутор, Душан Стојковић, књижевни критичар и Вујадин
Радовановић, дизајнер и илустратор.
Укупно 11 програма, од тога 8 средствима Секретаријата за културу.

Ликовни програм
уторак 28. фебруар – од 19 часова у галерији Фоаје – отварање изложбе са креативне радионице
„Ебру и декупаж“.
среда 7. март – од 19 часова у галерији Фоаје – отварање треће изложбе Сликарке Младеновца –
излажу заинтересоване сликарке из Младеновца. Изложба је реализована под покровитељством
општине Младеновац. Излагало је 16 сликарки. Изложбу је отворио Радиша Маринковић, сликар
и ликовни критичар. На отварању је наступио хор Центра за културу.
петак 16. март – од 19 часова у галерији Фоаје – отварање изложбе слика и икона Дејана
Манделца, иконописца из Младеновца. Изложбу је отворила Марија Бајић, иконописац и
професор на Православној академији.
четвртак 29. март – од 19 часова у галерији Фоаје – отварање изложбе слика Исидоре Ивановић.
Ауторка је завршила Уметничку академију, одсек сликарство, у Москви. Живи у Београду.
Изложбу је отворио Владимир Манић.
субота 7. април – од 12 часова у галерији Фоаје – отварање изложбе слика поводом обележавања
Дана Рома.
петак 27. април – од 19 часова у галерији Фоаје – отварање изложбе академске сликарке Душице
Пејић.
четвртак 10. мај – од 19 часова у галерији Фоаје – отварање изложбе „Домаћи дизајници“ изложба Предрага Стакића и Ивана Апостолског.
уторак 15. мај – од 19 часова у галерији Фоаје – отварање ретроспективне изложбе слика
Радмиле Илић, сликарке из Београда.
четвртак 7. јун – од 19 часова у галерији Фоаје – отварање изложбе слика Зденке Перишић,
аматерске сликарке из Младеновца. Изложбу је отворио Радиша Маринковић, ликовни критичар и
сликар.
четвртак 14. јун – од 19 часова у галерији Фоаје – отварање изложбе слика Ненада Станковића и
Драгана Илића Ди Вога.
петак 29. јун – од 19 часова у галерији Фоаје – отварање изложбе дечијих радова са Ликовне
радионице која је одржавана у Центру за културу од новембра 2011. до јуна 2012. године.
Радионицу су водиле Тања Михаиловић и Сандра Тагић, а изложени су радови више од 50 деце.
петак 20. јул – од 20 часова у галерији Фоаје – отварање изложбе интернет галерије АРТ Србија.
Изложени су радови више од 40 учесника из Србије и других европских земаља.

недеља 29. јул – од 20 часова у Малој галерији – отварање 26. Ликовне колоније Младеновац
2013. Учесници овогодишње колоније су: Марија Ђокић, сликарка из Београда, Зоран Игњатовић,
сликар и вајар из Крагујевца, Маја Богдановић, сликарка из Београда, Драган Ђорђевић, вајар из
Крагујевца, Огњен Ковачевић, студент из Сенте, Ноел Сантиестебан, сликар и вајар из Мајамија,
Рафаел Консуегра, вајар из Мајамија, Стефан Перовић и Стефан Радишић, студенти из
Младеновца. Сви учесници су заступљени са најмање два рада.
четвртак 2. август – од 19 часова галерија Фоаје – завршна изложба Ликовне колоније – изложба
радова насталих на Ликовној колонији Младеновац 2012.
уторак 18. септембар – од 19 часова у галерији Фоаје – отварање изложбе слика Мирјане
Кнежевић Рајковић из Београда. Студирала сликарство на Академији за ликовну уметност.
Самостално излагала у Београду, Њујорку. Као дипломирани англиста бавила се преводилачким,
књижевним и педагошким радом. Мирјана Рајковић је самостални уметник. Не припада ниједном
удружењу, друштву или групи. Није ограничена временом нити простором.
петак 10. август – од 12 часова у парку и башти код Фонтане – откривање две скулптуре Рафаела
Консуегре које је поклонио општини Младеновац.
петак 5. октобар – од 19 часова галерија „Фоаје“ – отварање изложбе Хенри Шести – ГЛОБ фото
БЛОГ, Народно позориште на сцени Глоб театра, аутор Зорица Јанковић
субота 6. октобар – од 19 часова у Малој галерији Отварање изложбе Омаж Шекспиру, слике
Драгана Стојкова, академског сликара
четвртак 18. октобар – од 19 часова у галерији Фоаје – отварање изложбе слика Јасмине
Матовић и Радише Маринковића, двоје уметника из Младеновца.
петак 9. новембар – од 19 часова галерија „Фоаје“ – отварање изложбе слика Славице Јевтић,
аматерске сликарке из Младеновца.
среда 5. децембар – од 18 часова галерија „Фоаје“ – отварање изложбе слика Бранке Вујновић,
аматерске сликарке из Лазаревца.
уторак 18. децембар – од 18 часова у галерији Фоаје – отварање изложбе аматерске сликарке
Милене Анић из Младеновца.
Укупно 22 изложбе, од тога 8 средствима Секретаријата за културу.

Музички програм
четвртак 12. јануар – од 17 часова у сали биоскопа – концерт Перкусиониста из музичке школе
Станковић. Концерт је реализован уз помоћ Секретаријата за спорт и омладину.
недеља 1. април – од 19 часова у галерији Фоаје – концерт триа La CampaLamela, Милена
Рајковић, виолина, Милена Мартинов Стојковић, виола, и Александар Јаковљевић, виолончело.
На програму су била дела Баха, Хајдна и Годара.
субота 21. април – од 19 часова у сали биоскопа – Трећи омладински фестивал младих такмичење младих певача у организацији ОМШ „Стеван Христић“. Организује се уз
покровитељство градске општине Младеновац.

петак 27. април – од 11, 12 и 13,30 часова у сали биоскопа – три концерта ОМШ „Стеван
Христић“ за ученике основних школа.
четвртак 14. јун – насеље 25. мај – Рок концерт – у оквиру фестивала урбане културе одржао се
концерт на коме су Младеновчани по први пут имати прилике да чују култни бенд "Канда Коџа и
Небојша". На концерту су наступили и бендови Cotton Pickers, Daffy Kongston, 2Tnoksid i Texas
Flood.
понедељак 8. октобар – 13 часова – музичко-сценски програм – ПУТ ОКО СВЕТА
ПРОМАШЕНОГ ДУЕТА, дуо „Маска“, сала Гимназије у Младеновцу.
четвртак 6. децембар – од 20 часова у сали биоскопа – промоција албума бенда Cotton Pickers,
под називом "SLAUGHTERHOUSE BLUES".
Укупно 9 музичких програма, од тога три средствима Секретаријата за културу.

Позоришни програм
уторак 15. април – од 19 часова у сали биоскопа – хуманитарна представа драмске секције
Гимназије из Младеновца.
среда 16. мај – од 20 часова у сали биоскопа – позоришна представа школе глуме Арлекино „Ана
је... Ана је... Ана је...“, у режији Сање Петровић.
петак 25. мај – од 19 часова у сали биоскопа – позоришна представа драмске секције ОШ
„Момчило Живојиновић“.
среда 29. август – од 20 часова у сали биоскопа – позоришна представа најмлађег узраста летње
школе глуме.
субота 1. септембар – од 20 часова у сали биоскопа – позоришна представа старијег узраста
летње школе глуме
петак 5. октобар – од 20 часова – отварање позоришног фестивала Театар у једном дејству –
Вилијам Шекспир ХЕНРИ ШЕСТИ, редитељ Никита Миливојевић, НАРОДНО ПОЗОРИШТЕ У
БЕОГРАДУ.
субота 6. октобар – од 20 часова – велика сала – Тања Шљивар ПОШТО ПАШТЕТА, редитељ
Снежана Тришић, АТЕЉЕ 212.
недеља 7. октобар
– од 12 часова у Спортском центру Младеновац – представа за децу – Момо Капор АНА ЈЕ...
АНА ЈЕ... АНА, редитељ Александар Швабић, представа Драмског студија „Арлекино –
бурлеска“, продукција Центра за културу Младеновац.
– од 20 часова – велика сала – Борис Лијешевић и Јелена Кишловски Лијешевић ПЛОДНИ
ДАНИ, редитељ Борис Лијешевић, АТЕЉЕ 212 и КУЛТУРНИ ЦЕНТАР ПАНЧЕВА.
понедељак 8. октобар – од 20 часова – велика сала – ПРЕСРЕЋНИ ЉУДИ, режија и концепт:
Предраг Штрбац, СРПСКО НАРОДНО ПОЗОРИШТЕ, Нови Сад

уторак 9. октобар – од 18 часова Едвард Бонд ПОСТОЈАЊЕ, редитељ Душан Поповић,
позориште „Царина“, Београд , Галерија „Фоаје“.
– од 20 часова – велика сала – Душан Ковачевић КУМОВИ, редитељ Душан Ковачевић,
ЗВЕЗДАРА ТЕАТАР, Београд.
среда 10. октобар – од 11 часова у великој сали – Х. К. Андерсен УСПАВАНА ЛЕПОТИЦА,
редитељ Петар Лазић, Шабачко позориште (представа за децу).
– од 20 часова – велика сала – Михаил Булгаков ЂАВОЛИЈАДА, редитељ Никита Миливојевић,
ШАБАЧКО ПОЗОРИШТЕ.
понедељак 17. децембар – од 11 и 13 часова – новогодишња представа за децу
субота 23. децембар – од 18 часова у сали биоскопа – новогодишња представа за децу.
Укупно 17 позоришних програма, од тога две представе средствима Секретаријата за културу.

Филмски програм
понедељак-четвртак 13-16. фебруар – од 19 и 2115 у сали биоскопа – Шешир професора Косте
Вујића – домаћи играни филм
понедељак-уторак 9-10. април – од 19 часова у сали биоскопа – домћи документарно играни
филм „Жућко“.
понедељак-четвртак 16-19. април – од 19 часова у сали биоскопа – домаћи играни филм
„Устаничка улица“
понедељак-четвртак 15-18. октобар – од 19 и 21,10 – сала биоскопа – домаћи филм „Лед“
среда-четвртак 14-15. новембар – од 19 часова у сали биоскопа – цртани филм „Мадагаскар 3“
понедељак-уторак 19-20. новембар – 19 часова у сали биоскопа – домаћи играни филм
„Артиљеро“
понедељак-уторак 9-10. децембар – од 19 часова у сали биоскопа – домаћи играни филм „Вир“
понедељак-уторак 17-18. децембар – од 19 часова у сали биоскопа – играни филм „Меда“
четвртак-петак 20-21. децембар – 19 часова у сали биоскопа – играни филм „Желим те“
понедељак-уторак 24-25. децембар – 19 часова у сали биоскопа – цртани филм „Храбра
Мерида“
среда-четвртак 26-27. децембар – од 19 часова у сали биоскопа – играни филм „Паранормалне
активности 4“
Укупно 11 различитих филмских пројекција са 27 пројекција.

Едукативно-креативне радионице
среда-субота 4-14. јануар – креативна радионица Ликовне маштарије и играрије – ебру и
декупаж. Радионица је одржана за време зимског распуста под покровитељством Секретаријата за
спорт и омладину.
четвртак-недеља 14-17. јун – креативна радионица – у оквиру програма ФУК-а одржана је
радионица под називом Freak Bike. Полазници су правили бицикле, трицикле, квадрицикле,
тандеме, фреак бајкове, чопере, тал бајкове и разне друге врсте франкенцикала.
недеља 7. октобар – од 10 часова Ликовна радионица за децу на тему „Позоришни костим“,
Спортски центар Младеновац
субота 20. октобар – недеља 25. новембар – од 10-14 часова у галерији Фоаје – Ликовна
радионица за децу од 4-14 година. Радионицу су водиле Тања Михаиловић и Сандра Тагић
Укупно 4 едукативно-креативне радионице, од тога 2 средствима Секретаријата за културу.

Приредбе и остали програми
недеља 15. јануар – сала биоскопа од 12 часова – свечана академија поводом обележавања нове
године у организацији руско-српског друштва.
среда 18. јануар – од 18 часова у галерији Фоаје – изложба Хлеб из Бељевца ауторке Љиљане
Стевановић
среда 25. јануар – од 18 часова у сали биоскопа – свечана академија поводом Светог Саве,
ученика ОШ „Момчило Живојиновић“
четвртак 26. јануар – од 18 часова у сали биоскопа – свечана академија поводом Светог Саве,
ученика ОШ „Свети Сава“
четвртак 19. март – у сали биоскопа од 10 часова – општинска смотра рецитатора
среда 28. март – од 18 часова у сали биоскопа – приредба ученика ОШ „Момчило Живојиновић“
за будуће прваке.
петак 30. март – од 12 часова у сали биоскопа – такмичење ученика ОШ „Момчило
Живојиновић“ у певању – Момчиловци певају.
уторак 3. април – од 18 часова у галерији Фоаје – Приредба ученика ОШ „Момчило
Живојиновић“ поводом Дана школе.
недеља 8. април – од 12 часова у сали биоскопа – свечана академија поводом великог
хришћанског празника Цвети у организацији друштва „Вожд“ из Младеновца.
понедељак 23. април – од 12 часова у сали биоскопа – свечана академија поводом братимљења
Младеновца и руског града Иванова.
четвртак 2. август – од 17,30 часова у сали биоскопа – свечана академија поводом дана градске
општине Младеновац.

петак 26. октобар – од 19 часова у сали биоскопа – годишњи концерт културно-уметничког
друштва „Шумадија“ из Влашке.
петак 28. децембар – од 19 часова у сали биоскопа – годишњи концерт КУД-а Јанко Катић из
Младеновца.
Укупно 13 приредби, академија и других пригодних програма.
Укупно 103 програма, од тога 24 средствима Секретаријата за културу.

ПОСЕТА
Позоришни фестивал 1195
Филмови 5569
ФУК 12.200
програми установе 7621
остало 4580
УКУПНО: 24.421

