ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ УСТАНОВЕ
ЗА 2013. ГОДИНУ

1. ЛИЧНА КАРТА УСТАНОВЕ
- Назив, седиште
____Установа Центар за културу Младеновац, Војводе Путника 7, Младеновац
- одговорно лице
__Јелена Миловић_
-шифра делатности, матични број, 9004
матични број : 07068778
______________________________________________________________________________
- ПИБ
101280997
______________________________________________________________________________
- бр. Рачуна 840-85664-97
______________________________________________________________________________
- Управни одбор (председник) Мирослав Јуран
______________________________________________________________________________
- Надзорни одбор (председник) Ивана Голубовић
______________________________________________________________________________
2. Подаци о објекту и улагања у објекат
а) Подаци о простору који установа користи
- укупна квадратура (са податком да ли је током 2013. године дошло до
повећања или смањења простора)
Укупна квадратура 1.315,3 м2.
Током 2013. године није било смањења нити повећања простора.
- основ коришћења (уговор или решење)
Простор у коме ради Центар за културу Младеновац је власништво Републике Србије
дат Установи на трајно коришћење за организовање културно-образовних програма.
- стање простора и опреме (кратак опис)
Објекат датира из шездесетих година прошлог века и до сада није имао ниједан озбиљнији
адаптациони захват на укупном простору, осим делимичне санације појединих сегмената
зграде током 2004. године, која је обухватила: сређивање дугогодишњег акутног проблема санитарних чворова и мањег дела простора који се на њих "наслања"; урађен нови под у
биоскопској сали; монтирне 332 нове столице-фотеље за гледалиште; извршена и мања
санација крова на местима где је пропуштао воду у биоскопску салу. Набављено је ново
озвучење и платно за биоскопску салу, а такође је за кино-пројекторе набављена неопходна
"потрошна" опрема - ксенон лампе и нови објективи.
Унапређењу рада знатно је допринела и остала техничка опрема набављена те године - DVD
плејер, телевизор, note book рачунар, видео бим и пројектор, уређај за блокирање рада
мобилних телефона..., а током 2005. године, су набављени red light читачи тона за филмске
пројекторе. Током 2006. пребачена су средства за израду Главног пројекта за адаптацију
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Фоајеа биоскопа Центра за културу у вишенаменски клуб-галерију, али не и потребна
средства за саму адаптацију, тако да је Установа из својих средстава извршила мању санацију
тог простора, како би могао да се користи као изложбени и простор за трибинске програме,
али без већих захвата. Током 2007. године наша велика сала је климатизована, замењена су
улазна и излазна врата на биоскопској сали, као и сценска врата, а одобрена су и средства за
куповину новог возила за транспорт материјала и људи, и та јавна набавка је завршена током
2008. године. Набављен је аутомобил Touran 1.9 ТDI. Током 2008. године, набављен је један
рачунар, набављен је и постављен нов излог (рекламни пано). Набављен је и уграђен видео
надзор. Током 2009. године урађени су молерско фарбарски радови и израда спуштеног
плафона, набавка ламината, набавка и уградња светиљки, набавка и уградња седам
алуминијумских прозора са венецијанерима у канцеларијском простору на првом спрату.
У току 2010. године урађено је одржавање кинотехничке опреме НП 21,
замена спољње фасадне столарије, адаптација излога, а од градске
општине Младеновац набављена је аудио опрема. Такође је урађено:
израда спуштеног плафона у малој галерији, молерско фарбарски радови –
галерија, текуће одржавање олука, обрада шпалетни, кречење.
У 2011. години урађено је текуће одржавање светларника, текуће
одржавање пода на сцени,
набавка рачунарске опреме и
софтвера,
купљене
су
три
канцеларијске
столице,
појачало YamahaStager AS 300, DVD плејер TCS D.O.O Think Pad, HDDRACK
3.5 CEB 355 CHIEFTEC, и један хард диск.

- начин грејања
Oбјекат је прикључен на даљински систем грејања.

б) Подаци о средствима које је установа уложила у набавку опреме
и
одржавање објекта и опреме у 2013. години
-

средства одобрена установи за набавке из буџета града
Београда по Закључцима градоначелника: навести број
закључка, број и датум уговора, укупан уговорени износ,
износ који је преостао за уплату по уговору у 2012.
години)

-

подаци о набавкама на које се Закон о јавним набавкама
не примењује а за које су средства обезбеђена из буџета
града Београда (врста набавке, реализовани износ)

154.440 динара – Радови на спољној фасади хидроизолације од
ХИРОФЕ и радови
на унутрашњој страни зида – глетовање и кречење,
замена два мала
прозора у тоалету
88.124,60 динара – одржавање аутомобила
27.000 динара – сервис клима уређаја
9.042 динара – сервис ПП апарата
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- подаци о средствима уложеним у набавке из сопственог
прихода (врста набавке, реализовани износ)
40.500 динара – сервис и поправка аутомобила

3. Подаци о запосленима – стање на дан 31. 12. 2013. године
- укупан број запослених - 8 (директор поднео оставку 31. августа
2013)
- број запослених који се финансирају из буџета града - 9

4. Програмски део
- укупан број реализованих програма 2012. г 103__; 2013. г_126/208___
Реализован програм:

Књижевно-трибински програм
среда 15 мај – промоција књиге „Сентиментална кухиња“, Дубравке Матовић
среда 29. мај – промоција збирке поезије „Временски палиндром“, Снежане Радовић
среда 11. септембар – књижевно вече Мирјане Мариншек Николић
уторак 15. октобар – промоција романа „Мрежа“, ауторке Гордане Ћирјанић
петак 25. октобар – промоција збирке поезије „Тркалиште“, Ратка Марковића Риђанина
уторак 12. новембар – промоција књиге „Слово љубави деспоту Стефану Лазаревићу“,
Дејана Лазаревића из Младеновца
четвртак 14. новембар – промоција збирке поезије Милоша Јанковића „Тескобник“
среда 27. новембар – промоција књиге Миодрага Стошића „Мачка без једне ципеле“

Укупно 8 књижевно-трибинских програма, од тогa 6 средствима Секретаријата за

Ликовни програм
петак 18. јануар – изложба „Хлеб у Срба“ – госпођа Љиљана Стевановић из Бељевца
среда 23. јануар – отварање изложбе радова са радионице „Сликање бојеним песком“
четвртак 21. фебруар– изложба слика и цртежа: УРБАНЕ МИТЕМЕ Иване Стругаревић
четвртак 7. март – IV изложба поводом 8. марта „Сликарке Младеновца“
четвртак 18. април – изложба слика Драге Драгића
петак 17. мај – изложба слика Славенке Томић Ковачевић и Александре Ковачевић
среда 29. мај – отварање изложбе дечијих радова са Ликовне радионице
петак 7. јун – отварање изложбе Мирославе Kарајанковић, академске сликарке из Београда
уторак 9. јул – изложба јапанске графике
недеља 28. јули – отварање 27. Ликовне колоније – изложба радова учесника Ликовне колоније
недеља 28. јули – мала галерија од 20,30 часова – изложба цртежа Ракић/Зубац/Маринковић
среда 31. јули – плато код Фонтане – изложба радова са радионице „Рецикловашар“
петак 2. август – изложба радова насталих на Ликовној колонији
петак 2. август – изложба дечијих радова талентоване деце из Младеновца и из Русије
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среда 7. август – изложба керамике Дејана Степановића из Младеновца
петак 13. септембар – изложба лавираних цртежа Новака Новаковића из Ћуприје
среда 25. септембар – изложба академске сликарке Маје Ђокић из Београда
четвртак 3. октобар – изложба позоришних плаката Јована Тарбука
петак 11. октобар – изложба слика Милице Радовић и цртежа Маје Мрдаковић
из Крагујевца
четвртак 24. октобар – изложба икона Тодора Митровића из Београда
понедељак 28. октобар – изложба фотографија. организацији Канцеларије за младе
уторак 29. октобар – отварање изложбе слика Обрена Јовића из Младеновца
уторак 26. новембар – отварање изложбе фотографија Ивана Грлића из Београда
четвртак 5. децембар – отварање изожбе фотографија са Позоришних фестивала у
Младеновцу Драгана Д. Јовановића
уторак 10. децембар – изложба Љубише Прокића, аматерског сликара из Младеновца
Укупно 25 изложби, од тога 9 средствима Секретаријата за културу

Музички програм
петак 29. март – Момчиловци певају – такмичење у певању ученика ОШ „Момчило Живојиновић“
среда 17. април – концерт концерт мозичке школе „Стеван Христић“
среда 17. април – концерт дуа Ад либитум – Софија Томић – виолина,
Миодраг Ђорђевић – хармоника. На програму су дела Алфреда Шниткеа.
петак 19. април – „Омладински фестивал – у сусрет пролећу“
среда 24. април – концерт групе Легенде
четвртак 13. јун – насеље 25. мај отварање Фестивала урбане културе - концерт младеновачких репера
субота 15. јун – завршна журка на ФУК-у у Eх centar cafe – DJ дуо „Beatchakers”
уторак 9. јул – плато код Фонтане у 21 – концерт јапанске групе 101А
петак 20. септембар – концерт групе „Сенсартика“ - Историја плеса
субота 30. новембар – у 18 часова у сали ОМШ „Стеван Христић“ – концерт дуа Томић Радовановић
петак 6. децембар – свечана сала општине Младеновац – концерт певачке групе
Центра за културу Младеновац поводом обележавања годишњице Варовничке битке
петак 13. децембар – хуманитарни концерт – организацији Канцеларије за младе
Укупно 12 музичких програма, од тога 4 концерта финансирана средствима Секретаријата за културу

Позоришни програм
петак 1. фебруар – позоришна представа „Тамо и назад“
среда 20. фебруар – позоришна представа за децу „Наша екскурзија“ (2)
петак 28. јун – Јавни час драмског студија Арлекино бурлеска
уторак 30. јули – позоришна представа „Куд плови овај брод“, Летња школа глуме
среда 28. август – позоришна представа „Игрокази“, Летња школа глуме
петак 30. август – позоришна представа „За све је крив интернет“, Летња школа глуме
недеља 1. септембар – позоришна представа „Куд плови овај брод“, Летња школа глуме
понедељак 23. септембар – позоришна представа „Куд плови овај брод“, Летња школа глуме
четвртак 3. октобар – И. В. Гогољ „Ревизор“ – Атеље 212, режија Ива Милошевић
петак 4. октобар – Федор Шили, „Чаробњак“ – НП Сомбор, режија Борис Лијешевић
субота 5. октобар – Ф. М. Достојевски „Злочин и казна" – ЈДП, режија Ана Томовић
недеља 6. октобар – Олга Димитријевић „Народна драма“ – Позориште "Бора Станковић"
Врање, режија Снежана Тришић
понедељак 7. октобар – монодрама „На кафи код кнегиње Љубице“, Музеј града Београда
понедељак 7. октобар – Ануи „Женски оркестар“ – Народно позориште у Београду
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(Ануи/Југ Радивојевић)
уторак 8. октобар – „Наш свет“, представа Драмског студија Арлекино Бурлеска из Младеновца
уторак 8. октобар – Андреј Шепетковски „Шетња с лавом“ – Театар "Пулс" Лазаревац,
режија Јован Грујић
петак 11. октобар – „Пепељуга“, Бошко Буха, за ученике основних школа (2)
среда 30. октобар – „Гласна, прегласна екипа“, драмски студио Арлекино-бурлеска (2)
петак 1. новембар – „Наш свет“, Драмски студио Арлекино Бурлеска (2)
петак 22. новембар – позоришна представа „Чорба од канаринца“
уторак 26. новембар – установа културе Палилула – позоришна представа „Чорба од канаринца“
четвртак 5. децембар – културни центар „Семберија“, Бјељина – позоришна представа
„Чорба од канаринца“
уторак 17. децембар – установа културе Палилула – позоришна представа „Чорба од канаринца“
Укупно 28 позоришних представа, од тога 15 професионалних и 13 представа школа
глуме из Младеновца, а од тога су две представе на позоришном фестивалу плаћене
средствима Секретаријата за културу

Едукативно-креативне радионице
уторак-субота 8-12. јануар – радионица за време зимског распуста: „Сликање бојеним песком“
понедељак 1- 29. април – радионица старих заната – ткања, хеклања и плетења
понедељак 25. јун – петак 5. јул – креативна радионица Рецикловашар
четвртак-недеља 13-16. јун – насеље 25 мај
– радинице графита и светлећих графита
− радионица накита
− радионица тетоваже
субота 12. октобар до 11. новембра – Ликовна радионица за децу предшколског и школског узраста
(одржано 20 радионица)
понедељак 14. октобар – 13. новембар – радионица креативног писања. (одржано 6 радионица)
Укупно 8 едукативно-креативних радионица (које су се одржавале 54 пута),
од тога 6 средствима Секретаријата за културу.

Филмски програм
уторак-среда 8-9. јануар – играни филм „Астерикс у Британији“
понедељак-среда 14-16. јануар – цртани филм „Разбијач Ралф“
понедељак-уторак 17-18. децембар – играни филм „Меда“
среда-четвртак 30-31. јануар – цртани филм „Пет легенди“
уторак 5. фебруар – играни филм „Џек Ричер“
среда-петак 6-8. фебруар – играни филм „Бетмен“
понедељак-среда 11-13. фебруар – цртани филм „Звончица и тајна крила“
понедељак-уторак 18-19. фебруар – играни филм „Џемс Бонд“
четвртак-петак 21-22. фебруар – играни филм „Притајено зло - освета“
понедељак-уторак 25-26. фебруар – играни филм „Хобит – неочекивано путовање“
петак 8. март – играни филм „Предивна створења“
понедељак-среда 11-13. март – играни филм „Сумрак сага - праскозорје“
четвртак-петак 14-15. март – играни филм „Врела срца“
понедељак-среда 25--27. март – играни филм „Ана Карењина“
четвртак-петак 4-5. април – цртани филм „Хотел Трансилванија“
четвртак-петак 9-10. април – играни филм „Ивица и Марица“
понедељак-уторак 15-16. април – играни филм „Ђангова освета“
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уторак 16. април – 3D филм за школе
понедељак-уторак 22-23. април – играни филм „Мама“
понедељак 16. септембар – фестивал филмова за хендикепиране у организацији канцеларије за младе
понедељак-среда 14-16. октобар – „Авиони“, цртани филм
петак 18. октобар – „Ред 2“, играни филм
понедељак-среда 21-23. октобар – „Грозан ја“, цртани филм
петак 25. октобар – „Усамљени ренџер“, играни филм
уторак 5. новембар – „Штрумфови“, цртани филм
уторак 5. новембар – „Вулверин“, играни филм
среда-четвртак 27-28. новембар – домаћи играни филм „Војна Академија 2“
среда-четвртак 27-28. новембар – „Штрумфови“, цртани филм
петак 20. децембар – „Шетња са диносаурусима“
петак 20. децембар – „Хобит“
Укупно 28 различитих филмова са 62 пројекције

Приредбе и остали програми
уторак 15. јануар – свечана академија Друштва руско-српског пријатељства
четвртак 24. јануар – две свечане академија поводом Светог Саве ученика основне школе
„Момчило Живојиновић“
петак 24. јануар – свечана академија поводом Светог Саве ученика основне школе „Свети Сава“
петак-субота 1-2. март – приредбе културно-уметничког друштва „Јанко Катић“ из Младеновца
среда 13. март – приредба ученика Гимназије
четвртак 21. март – Општинска смотра рецитатора за ученике основних и средњих школа
петак 29. март – Момчиловци певају – такмичење у певању ученика ОШ „Момчило Живојиновић“
петак 29. март – две приредбе ученика ОШ „Момчило Живојиновић“ за предшколце будуће прваке
уторак 2. април – од 11-14 часова у галерији Фоаје – сајам образовања
среда 3. април – академија поводом Дана школе – ОШ „Момчило Живојиновић“
петак 19. април – „Омладински фестивал – у сусрет пролећу
уторак 18. јун – приредба ученика школе за стране језике
петак 2. август – свечана академија поводом обележавања дана општине Младеновац
субота 19. октобар – сала биоскопа у 18 часова – четврти фестивал ромских КУД-ова
Укупно 17 приредби и свечаних академија

Укупно 126 програма (са 206 реализација), од тога 24 средствима Секретаријата

Програми који нису реализовани, а били су предвиђени Планом рада за 2013
(са кратким образложењем зашто нису реализовани)

У 2013. години програми који су били планирани да се реализују средствима
почели су да се реализују тек од априла зато што уговор са Градом није био
Због тог кашњења нисмо били у могућности да реализујемо неке од планиран
назив програма
Промоција романа Бранка Милорадовића „Кловн“ - аутор одустао од промоције
Трибински програм на тему заштите животне средине
Трибински програм на тему одрживог развоја
Промоција целокупног стваралаштва Ђорђа Николића, добитника повеље „Карађорђе“, аутор
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живи у Америци и када смо ми добили средства он није више долазио у Србију
Групна изложба интернет галерије АРТ Србија – Различитост заједништва - одустали

Програми који су реализовани током 2013. године, а нису били предвиђени П
(са кратким образложењем)

уторак 12. новембар – промоција књиге „Слово љубави деспоту Стефану Лазаревићу“,
Дејана Лазаревића из Младеновца – аутор је из Младеновца и организовали смо промоцију
среда 27. новембар – промоција књиге Миодрага Стошића „Мачка без једне ципеле
је реализована у сарадњи са Гимназијом Младеновац
четвртак 21. фебруар – изложба слика и цртежа: УРБАНЕ МИТЕМЕ Иване Стругаревић – ауторка
накдано пријавила па није ушла у редован програм
уторак 9. јул – изложба јапанске графике – сјајна изложба коју нисмо могли да одбијемо
недеља 28. јули – мала галерија од 20,30 часова – отварање изложбе цртежа Ракић/Зубац/Маринковић
поводом Ликовне колоније и наших гостију на њој организовали смо и ову изложбу
петак 2. август – изложба дечијих радова талентоване деце из Младеновца и из Русије – имали смо
госта на Ликовној колонији из Русије па је тако остварена срадња са њиховом децом
понедељак 28. октобар – изложба фотографија у организацији Канцеларије за мла
уторак 9. јул – плато код Фонтане у 21 – концерт јапанске групе 101А – поклопило с
изложбе јапанске графикеса гостовањем ове јапанске групе на фестивалу EХIT па см

образложење:
Програми који нису планирани, а реализовани су током 2013. године остварени су
углавном у сарадњи са удружењима и појединцима из Младеновца који су били спре
сарадњу и презентацију свога рада - књижевног, ликовног, музичког...)

- да ли су током 2013. године реализовани програми који представљају квали
новину у односу на устаљену програмску шему установе
нису
-

структура реализованих програма:

назив програма:
образложење:
Ауторски пројекти Установе:
Радионица старих заната – ткања, хеклања и плетења
Ликовна радионица за децу предшколског и школског узраста
Радионица креативног писања.
Изложба „Хлеб у Срба“
IV изложба поводом 8. марта „Сликарке Младеновца“
27. Ликовнa колонијa – изложба радова учесника Ликовне колоније
Фестивал урбане културе – Младеж
Позоришни фестивал – Театар у једном дејству
Позоришна представа „Чорба од канаринца“
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-

програми установе који су реализовани ван матичног простора

назив програма и место реализације

уторак 12. новембар – промоција књиге „Слово љубави деспоту Стефану Лазареви
Дејана Лазаревића из Младеновца – свечана сала општине Младеновац
четвртак 13. јун – насеље 25. мај отварање Фестивала урбане културе - концерт младеновачких репера
субота 15. јун – завршна журка на ФУК-у у Eх centar cafe – DJ дуо „Beatchakers”
уторак 9. јул – плато код Фонтане у 21 – концерт јапанске групе 101А
субота 30. новембар – у сали ОМШ „Стеван Христић“ – концерт дуа Томић Радовановић
петак 6. децембар – свечана сала општине Младеновац – концерт певачке групе
Центра за културу Младеновац поводом обележавања годишњице Варовничке битке
уторак 26. новембар – установа културе Палилула – позоришна представа „Чорба од канаринца“
четвртак 5. децембар – културни центар „Семберија“, Бјељина – позоришна представа
„Чорба од канаринца“
уторак 17. децембар – установа културе Палилула – позоришна представа „Чорба од канаринца“
понедељак 1- 29. април – радионица старих заната – ткања, хеклања и плетења – у простору
госпође Љиљане Стевановић
четвртак-недеља 13-16. јун – насеље 25 мај
– радинице графита и светлећих графита
− радионица накита
− радионица тетоваже

- програми остварени на основу међународне сарадње
назив програма
– концерт јапанске групе 101А
– гостовање три уметника из иностранства на Ликовној колонији:
Борис Кузњецов из Русије. Ивана Настески из Македоније и Барбара Ивковић из Хрва

- пројекти других установа или појединаца који су се одвијали у устано
уступљеним терминима
– три концерта ОМШ „Стеван Христић“ за ученике основних школа.
– Трећи омладински фестивал младих - такмичење младих певача у организацији ОМ
„Стеван Христић“.
– хуманитарна представа драмске секције Гимназије из Младеновца.
– позоришне представе летње школе глуме
– свечана академија поводом Светог Саве, ученика ОШ „Момчило Живојиновић“
– свечана академија поводом Светог Саве, ученика ОШ „Свети Сава“
– приредба ученика ОШ „Момчило Живојиновић“ за будуће прваке.
– такмичење ученика ОШ „Момчило Живојиновић“ у певању – Момчиловци певају.
– Приредба ученика ОШ „Момчило Живојиновић“ поводом Дана школе.
– свечана академија поводом дана градске општине Младеновац.
– годишњи концерт КУД-а Јанко Катић из Младеновца.
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2012.
5. Посећеност програма
- укупан број посетилаца
24421
(гледалаца) са упоредним податком
у односу на 2012. годину

Структура посећености програма у
односу
на врсту програма
изражена у процентима
програми установе

2013.
21.406

број

%

8726

40,75 %

7560

35,25 %

копродукције
програми установе ван матичног простора
пројекти других установа или појединаца
који су се одвијали у установи у
уступљеним терминима

5120

24 %

гостовања из иностранства

Оцена програма од стране стручне јавности (преглед најзначајних
критика, приказа у медијима).
ФЕСТИВАЛ УРБАНЕ КУЛТУРЕ "МЛАДЕЖ" настао је са идејом да се грађани Младеновца
од пасивних посматрача, трансформишу у активне учеснике културног живота.
Промоција урбане културе као нове уметничке форме која будући да је блиска младим
људима, доприноси децентрализацију културе. Спој спорта, креативних радионица и
музике, јединствени на овим просторима, даје фастивалу легитимитет за постављање
многих питања али и за одговоре на нека од њих.
Основни циљ фестивала је подстицање, промоција и унапредјивање свих облика
активности младих на подруцју музицког, ликовног, видео и фото ствараластва,
графицког дизајна, идаваства, глуме и екологије...
Фестивал ставља акценат на равноправном третману свих људи, те се противи свакој
дискриминацији на полној, верској, расној и сексуалној основи, сматрајуци сваку
разлицитост делом урбане кулутре и њеним великим богатством.
Фестивал МЛАДЕЖ настао је са циљем да младим људима понуди јединствен и богат
културни садрзај вредан пазње, да створи платформу умрезавања и да показе да
Младеновац има, уме и мозе...Фестивал урбане културе у новим временима нуди
посебан програм за младе бас онда кад изгледа да висе нико не мисли на њих. Више
информација може се видети на следећем линку:

ISSUU - FESTIVAL URBANE KULTURE "MLADEŽ" by Mladez
О ПОЗОРИШНОМ ФЕСТИВАЛУ
Излазили су текстови у дневним листовима „Данас“ и „Политика“, на сајтовима Врањског и
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лазаревачког позоришта, као и Народног позоришта у Београду
Данас, 4. октобар 2013.
Фестивал Театар у једном дејству

Господо, долази нам ревизор!
Аутор: Гордана Смуђа
Младеновац - Осми фестивал Театар у једном дејству отворио је Атеље 212 представом
„Ревизор“. У тренутку специфичног третмана културе уопште, публика је напустила препуну
салу с надом у позориште.
Говорило се језиком великог руског писца Николаја Гогоља, првог Руса који је теме типичне
за своје поднебље мајсторски учинио корпусом тема свеважећих и универзалних. Говорио се
позоришни језик редитељке Иве Милошевић, а позоришници су се уверили у супериорност
глумачке силе која обитава по престоничким и иним сценама. И говорило се о нама, таквима
какви смо били почетком деветнаестог века, када је текст настао, али и нама какви јесмо
данас. Редитељка своје јунаке смешта за округли сто у сали хотела у провинцији. „Гогољеви
јунаци не напуштају тај простор, нису ни способни да га напусте…“ – са овом редитељском
идејом, али и много самилости и горчине излази пред нас свежина глумачког израза ансамбла
свесног важности задатка који им је поверен. „Поносан сам што пред публику износимо
Гогоља, чиме показујемо и шта мислимо о свету у ком живимо, али и о себи самима.“ –
оставља у позоришном мраку Небојша Илић лик Градоначелника, одиграног са мером за
патос „малог човека“ који облачи дрес великих и тешко му је да га скине.
У том ватромету моћи своје место проналазе сви, до доласка Хљестакова, у поп инсценацији
Гордана Кичића, када ничице падају редом: од судинице (Горица Поповић) до управника
добротворних установа (Бојан Жировић). Сви.
И постаје шта је Гогољ рекао: „Што се сматрало ништавним, може се после показати да има
озбиљно значење.“

Програм
На програму Театра у једном дејству друге фестивалске вечери, у петак, приказана је
представа „Чаробњак“, сомборског Народног позоришта, у режији Бориса Лијешевића, а по
тексту Федора Шилија. Данас пред младеновачку публику ступа Југословенско драмско
позориште доносећи дело Ф. М. Достојевског – „Злочин и казна“, у режији Ане Томовић.
НА СЦЕНИ "РАША ПЛАОВИЋ" УРУЧЕНА НАГРАДА ЗА ПРЕДСТАВУ "ЖЕНСКИ
ОРКЕСТАР"
Награда за најбољу представу на фестивалу "Театар у једном дејству" у Младеновцу, коју је
добио "Женски оркестар" Народног позоришта у Београду, уручена је 30. октобра после
извођења те драме на сцени "Раша Плаовић"
У име ансамбла, награду је из руку помоћника председника Општине
Младеновац Јасминке Прокић, примила Нела Михаиловић.
После бурног аплауза публике у препуној сали, присутнима се у кратком
говору обратила госпођа Прокић која је, између осталог, казала да је
признање више него заслужено припало овој представи у режији Југа
Радивојевића.
Она је комплетном ансамблу "Женског оркестра" пожела "још пуно
успешних извођења и пуно успешних сезона".
Једногласну одлуку о победнику донео је жири којим је председавао
позоришни критичар Владимир Стаменковић, а чланови су били драмска
уметница Ђурђија Цветић и позоришни критичар Владимир Арсић.
- Усклађивање драмског текста са савременим околностима увек у себи
крије многе замке, од којих је добар део у овој чврстој представи успешно
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избегнут нарочито захваљујући прикладним и прецизно постављеним
сонговима, одличној интерпретацији и композиторском надахнућу. То је
овај театарски чин, сасвим у складу са намерама, приближило језику
Бертолта Брехта, у чему се истицао глумачки ансамбл својом одговорном
игром и повременим, запаженим, појединачним узлетима - наведено је у
образложењу жирија.
"Женски оркестар" је познати текст француског драмског писца Жана
Ануја који су редитељ Југ Радивојевић и драматург Ивана Димић, у
сарадњи с композитором Владимиром Пејковићем, адаптирали мењајући
жанр из комедије у драму желећи на тај начин да потцртају озбиљност и
драматичност теме уметника на тржишту.
Осим Народног позоришта, у званичној селекцији фестивала, који је од 3.
до 8. октобра одржан у Центру за културу Младеновац под слоганом "У
потрази за изгубљеном душом“, учествовали су и Атеље 212, Народно
позориште Сомбор, Југословенско драмско позориште, Позориште "Бора
Станковић" Врање и Театар "Пулс" из Лазаревца.
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1. Извештај усвојен од стране Управног одбора, дана (одлуку
доставити у прилогу)
2. Оцена реализованих програма од стране Управног одбора
Управни одбор је, након разматрања Годишњег извештаја који је поднео в. д. директора
Установе, закључио да је програм рада Центра за културу Младеновац за 2013. годину у
реализован у складу са могућностима, побољшан у односу на претходну годину и по броју
програма и по њиховом квалитету. Број посетилаца је смањен због неодржавања концерта на
ФУК-у.
Одличне реакције и стручне и најшире јавности са којима смо дошли у контакт, потврђују да
можемо бити више него задовољни урађеним у 2013. години, уз неподељену оцену да је
Установа у прошлој години направила значајан квалитативан помак како у програмском тако
и у организационом погледу.

3. Оцена програма и посебне напомене директора
Реализација програм Центра за културу Младеновац је у 2013. години
била знатно отежана тешком материјалном ситуацијом и лошом
динамиком трансфера материјалних средстава за програме, као и
оставком директора од септембра месеца. Ипак, дошло је до знатног
повећања броја програма у односу на претходну годину. Посета публике
на годишњем нивоу је мања али само збок тога што је ове године на
Фестивалу урбане културе концерт на отвореном замењен журком у
затвореном простору. Упркос томе што смо били суочени са великим
бројем проблема, младеновачкој публици представљени су програме
врхунског квалитета о чему сведоче и позитивне реакције публике.
Фестивал урбане културе је организован трећи пут, окупио је много
младих око спортских активности и бројних занимљивих радионица.
Ликовна колонија је имала три уметника из иностранства са којима је
остварена добра сарадња која ће бити настављена и наредних година. Уз
бројне потешкоће реализован је и Позоришни фестивал – Театар у једном
дејству. Препуне сале скоро сваке вечери потврда су да је овај фестивал и
те како потребан Младеновцу.
У току протекле године смо проширили и побољшали сарадњу са многим
организацијама и појединцима у општини Младеновац и проширили круг
публике која посећује наше програме.
Надам се да ће Центар за културу и у текућој години успети да реализује
своје програме на задовољство свих поштовалаца уметности и културе.
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Датум подношења извештаја

в. д. директор

________________________________

___________________
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