Нацрт програмa рада
Центра за културу Младеновац за 2014. годину
Уводна реч
Установа Центар за културу Младеновац, као званична установа културе од значаја за
Град Београд (обухваћена Одлуком о одређивању установа културе од значаја за град Београд
из 1992. године, као и изменама и допунама те одлуке из 1994. године), организује културне и
образовне програме – изложбе, концерте, књижевне вечери, трибине, предавања, радионице,
пројекције филмова, позоришне представе – за потребе око 60.000 становника општине
Младеновац.
Центар за културу Младеновац располаже објектом који се налази у улици
Војводе Путника бр. 7 површине 1.315 квадратних метара. У склопу Центра налази се
велика позоришно-биоскопска дворана са 332 седишта, добро опремљена сценским
простором и уграђеним dolby-surround системом. Изложбене галерије „Фоаје“ и „Мала
галерија“, својом програмском концепцијом, омогућавају становницима Младеновца да виде
не само познате академске уметнике, већ и младе неафирмисане ауторе. Простор Центра
урбане културе се налази у адаптираном простору у сутерену и користи се за пробе
младеновачких бендова, радионице... Центар, такође, поседује учионицу за разне течајеве и
пробе, учионицу-радионицу за ликовну едукацију и канцеларијски простор. Надамо се да ће
наредне године, Центар добити назад просторије на спрату, чиме се квадратура целог објекта
увећава на 1450 км2.
Центар има осам стално запослених радника.
Програм рада Центра за културу Младеновац подразумева различите културне,
уметничке, образовне и забавне програме, ради приближавања културног и уметничког
стваралаштва најширем кругу публике и привлачења нових љубитеља културе и уметности и
нових, младих стваралаца који ће уз нашу помоћ наћи лакше могућности за рад и
комуникацију. У сарадњи са директорима и наставним кадром свих младеновачких школа,
Центар за културу озбиљно и систематски ради на томе да привуче што више младих људи и
на тај начин их приближи и веже уз активности и пројекте које организује, потенцирајући
како директно бављење, тако и поштовање уметности и усвајање нових културних вредности.
Наставићемо богату сарадњу и са регионалним и страним институцијама културе, са којима
смо већ остварили значајне заједничке резултате: Центри за културу у Сопоту, Лазаревцу,
Гроцкој, Раковици, Центар за културу Кучево из Македоније, Епилоги...

Циљеви
За Центар су циљеви, мисија и стратешки план посебно значајни јер представљју
једини инструмент који намеће преиспитивање устаљених програма и начина рада и захтева
окретање ка будућности и новим, иновативним плановима и стратегијама.
•
•
•

Промоција културних садржаја кроз ефикасно коришћење расположивог простора.
Умрежавање са истородним институцијама у региону и Европској унији.
Реализација ауторских пројеката Центра за културу и пројеката насталих у
копродукцији са другим институцијама.

•
•
•
•

Подстицање стваралштва младих и могућност да се културно изразе кроз различите
садржаје који развијају и негују креативност, сензибилитет и дух локалне заједнице и
окружења у којем живе.
Неговање постојеће и стварање нове публике кроз систем нових видова комуникације
и маркетинга.
Промовисање и очување културне разноликости и мултикултуралности
Отвореност и доступност програма свом грађанима на територији градске општине
Младеновац као и туристима и посетиоцима наше општине

Сегменти
Центар за културу Младеновац негује следеће сегменте у свом културном раду:
•
•
•
•
•
•
•
•

Ликовни програм
Књижевно-трибински програм
Музички програм
Позоришни програм
Филмски програм
Креативно-едукативне радионице
Хорови
Центар урбане културе

Манифестације
Посебна пажња се посвећује манифестацијама које се реализују у Центру за културу у
сарадњи са градском општином Младеновац, спортским центром, библиотеком „Деспот
Стрефан Лазаревић“. То су манифестације које су од великог значаја за нашу општину,
манифестације које се одржавају дуги низ година и окупљају велики број наших суграђана
као и гостију из земље и иностранства.
•
•
•
•

Ликовна колонија
Позоришни фестивал
Младеж – фестивал урбане културе
Шумадијске метафоре

ЛИКОВНИ ПРОГРАМ
Од најранијих времена човек је осећао потребу да се изрази цртежом и сликом, па су
најстарији сачувани облици људског стваралаштва управо из области ликовног изражавања.
Та потреба никада се није изгубила него се развијала и богатила новијим и другачијим
облицима испољавања људских искустава. У Младеновцу постоји велики број људи који се
професионално или аматерски баве ликовним делатностима. Трудимо се да их окупимо и
пружимо им услове за стваралаштво и излагање. Дуги низ година постојао је Ликовни клуб
који их је окупљао и циљ нам је да се његово постојање од ове године обнови реновирањем
простора и атељеа који ће сликари моћи да користе. У оквиру богатог ликовног живота
трудимо се да наш ликовни програм обухвата све видове ликовног стваралаштва и да изложбе
буду што разноврсније и интересантније за публику. У оквиру Центра за културу налазе се
две галерије: галерија „Фоаје“ и галерија „Ликум“. Савет галерије сваке године одлучује о
томе ко ће излагати у галеријама и доноси предлог излагача. Програм прати и обликује
младеновачку уметничку сцену и усмерен је ка обезбеђивању услова за истраживање,
продукцију и излагање, како уметницима са локалне (у ужем и ширем смислу), тако и онима
са интернационалне сцене, са коначним циљем преиспитивања, развијања и неговања
продукције и дискурса у савременој уметничкој пракси.
Чланови Савета галерије су: Радиша Маринковић, педагог, ликовни критичар и сликар,
Зоран Фила, дипломирани графички гизајнер и Дејан Манделц, иконописац.
МЕСЕЦ

УМЕТНИК / ГРУПА

ЈАНУАР

Јелена Јефтић – изложба слика
20.000
Ликовна
колонија
Буљарица
20.000
Јована
Ђорђевић
–
изложба
слика
22.000
Удружење
„Сергеј
Јовановић“
22.000
Милијана Јовановић – изложба акварела
22.ooo
Зоран
Милосављевић
–
изложба
слика
20.000
Новица
Станковић
Лукин
–
изложба
слика
20.000
Марија
Миленковић
–
изложба
скулптура
18.000
Владимир
Манић
–
изложба
слика
24.000
Милан
Пивнички
–
изложба
слика
22.000
Драган Димић – изложба графика и цртежа
20.000
Т. Митровић, С. Вуковић и Ј. Куваља – изложба слика
20.000
УКУПНО ИЗЛОЖБИ: 12

ФЕБРУАР
МАРТ
АПРИЛ
МАJ
ЈУН
ЈУЛИ
АВГУСТ
СЕПТЕМБАР
ОКТОБАР
НОВЕМБАР
ДЕЦЕМБАР

Трошкови: 250.000,00 динара

Ликовна колонија
У оквиру ликовног програма реализују се и Ликовна колонија – под покровитељством
градске општине Младеновац, као и изложбе сликара аматера из Младеновца.
Следеће 2014. године биће организована 28. Ликовна колонија. Последњих година на
свакој Ликовној колонији имали смо госте из иностранства: Америке, Русије, Македонија,
Хрватске. Надамо се да ће тако бити и наредних година. Савет Ликовне колоније поставља
скупштина градске општине Младеновац и он ради у саставу: Душица Пејић, председник,
Исидора Ивановић, Зоран Фила, Марија Миленковић, Сандра Тагић, Стефан Радишић и
Јелена Миловић.
Градска општина Младеновац је такође и покровитељ изложби аматерских сликара.
Сваке године се организује изложба Сликарке Младеновца поводом 8. марта, где више од 20
жена сликарки има прилику да изложи своје радове. Такође се организују и самосталне
изложбе сликара аматера из Младеновца оним ауторима који задовољавају својим радовима
неопходне квалитете.
Трошкови 430.000 динара Градска општина
Младеновац

Књижевно-трибински програм
Током 12 месеци у Центру за културу планирано је организовање 10 књижевнотрибинских програма. Посебан нагласак се ставља на ауторе који су из Младеновца, значајна
имена наше књижевне сцене, добитнике важних и престижних песничких и књижевних
награда. Трибине ће имати интересантне теме које могу заинтересовати шири круг публике
уз предаваче који би на интересантан и неконвенционалан начин комуницирали са публиком.
- Промоција књиге „Манастири Космаја“, аутора Боре Шобота. Реч је о луксузној
монографији која је објављена 2013. године уз помоћ градске општине Младеновац. Бора
Шобот је аутор бројних књига које се баве Младеновцем и његовом околином, Космајом,
чесмама, црквама... Дуги низ година је радио у библиотекама, у Сопоту и Младеновцу. Аутор
фотографија у књизи је Славомир Војиновић. О књизи ће говорити и Недељко Мирковић,
новинар и Милосав Влајић.
- Соња Павловић – „Кнегиња Зорка“. Кнегиња Зорка, кћерка црногорског књаза и краља

Николе Првог Петровића и супруга српског кнеза и краља Петра Првог Карађорђевића,
оставила је велики траг у историји као спона између Србије и Црне Горе. Књига расветљава
лик кнегиње Зорке, даје податке о њеном личном, породичном и политичком животу и
описује време у којем је живела. Соња Павловић, професор историје и географије, рођена је
6. фебруара 1979. године у Београду. После завршене аранђеловачке Гимназије, дипломирала
је историју и географију на Филозофском факултету. Живи и ради у Аранђеловцу.
- Трибина о васпитању деце и промоција књиге: Борка Жужа - „Васпитањем до успешног
човека – приручник за све који се баве васпитањем“. Књига је објављена 2013. године у
издању Издавачке фондације СПЦ. Борка Жужа је професор социологије. Завршила је
факултет политичких наука и определила се за рад у проссвети, где успешно образује и
васпитава децу. Своје радове објављује у Просветном прегледу, Социјалној мисли и другим
гласилима. Ауторка књиге зналачки маркира проблеме васпитања модерног доба и нуди
начин како да се они превазиђу. Не остаје у сфери теорије, него даје практична решења за
проблеме васпитања.
- Весна Кораћ – збирка поезије „Неодгодиве слике“ - победник Шумадијских метафора 2013.
године. Весна Кораћ (политиколог), песник и прозни писац, спада у категорију афирмисаних
писаца. Заступљена у песничким антологијама од националног и међународног значаја.
Учесник је међународних и домаћих књижевних фестивала. У неколико наврата била је у
ужим изборима за значајне књижевне награде. Члан ДКВ-Друштва Књижевника Војводине и
УКС-Удружења књижевника Србије. До сад су јој објављене књиге песама: „Сарказам
репродукције“, „Униније“,„Песме и друге приче“, „Витез од Равних Гомила“, и роман:
„Дивља лоза, бршљан“.
- Радомир Стојановић – промоција Изабраних песама објављених као добитнику награде
Повеља Карађорђе за целокупно стваралаштво. Радомир Стојановић је рођен 1942. године у
Трешњеву код Андријевице. Објавио је збирке песама: Ћутање трава (1976), Уочи свечаности
(1978), Долази џукела (1984), Казивање Григорија Страшног (1994), Другачији говор (2004).
Песме су му превођене на више страних језика. Заступљен је у бројним антологијама.
Добитник више књижевних награда. Главни је уредник "Стремљења", часописа за науку,
уметност и културу. Тренутно живи у Београду.
– јул – трибински програм на тему одрживог развоја – промоција књиге Славише Ђукановића
из Младеновца, професора на факултету у Новом Саду.
15.000 динара
– септембар – Трибински програм за младе на актуелне теме које их занимају и које ће се
одредити у договору и сарадњи са Гимназијом Младеновац и Техничком школом.
12.000 динара
– октобар – Промоција романа Гордане Куић „Са друге стране ноћи“. Добитница је награде
"Женско перо", за књигу "Балада о Бохорети", а по њеном делу у драматизацији Небојше
Ромчевића написана је драма "Мирис Кише на Балкану".
20.000 динара
– новембар – Промоција зборника Шумадијских метафора. Књижевна манифестација
„Шумадијске метафоре“, међународно такмичење поета и прозаиста, први пут је
организована 1988. године.
18.000 динара

Трошкови:

150.000 динара.

Музички програм
Планирано је да се организује 6 концерата током дванаест месеци у 2014. години.
Музички програм Центра за кутуру Младеновац, препознатљив по високом квалитету
постојећих програмских целина и нових иницијатива, подржава потребу уметника млађе
генерације за афирмацијом и подстиче музички развој локалне средине. Редовна концертна
активност одвија се у просторима Велике сале, Клуба љубитеља уметности и платоа
„Фонтана“ на задовољство поклоника уметничке музике.
Центар је такође успео да препозна светске трендове, па је програм балансиран тако
да одржава равнотежу између едукативног и комерцијалног, уз основни концепт који је
заснован је на квалитету и актуелности.
Центар за културу је у сарадњи са Спортским центром основао Фестивал урбане
културе. Током 4 дана трајања фестивал окупља велики број младих на спртским, музичким и
креативно-едукативним програмима. У оквиру фестивала организују се рок концерт,
занимљиве радионице и бројни спортски догађаји. У 2013. години такође је веома успешно
реализован фестивал под називом МЛАДЕЖ, са два концерта, журком са ДЈ, бројним
радионицама... Надамо се да ће и у 2014. години фестивал наставити са успешним радом.
Трошкови за ФУК:

201.800 динара

Поред концерата на Фестивалу урбане културе биће организована и четири концерта
класичне музике:
– контрабас Александар Миљковић. Предаје контрабас на Академији Лепих Уметности у
Београду и у музичкој школи Станковић од 2002. Дипломирао контрабас у Београду, као и на
Шведској Краљевској Академији, а магистрирао у Саламанки, Шпанија. Завршио и
уметничку школу у Мичигену, УСА. Програм – Димитреску, Новосел, Екле, Миљковић.
Цена 30.000 динара

– Концерт Бојане Николић. Програм који изводи су српске традиционалне песме и песме
других народа на Балкану, обрађене за глас, гитару, дувачке традиционалне инструменте,
удараљке и гудачки ансамбл.
Цена 60.000

– Дуо Rocher (виолина и виола), и Квартет Rocher (две виолине, виола и виолончело).
Програм Дуа и Квартета чине дела класичне музике, популарне класичне музике као и
популарни стандарди jazz-a, евергрина и филмске музике (уз пратњу удараљки и плесног
пара).
Цена 45.000 динара

– Планира се концерт поводом стогодишњице смрти Стевана Стојановића Мокрањца у
сарадњи са музичком школом „Стеван Стојановић Мокрањац“, или неким другим ко буде
имао пригодан програм поводом годишњице.
Цена 25.000 динара

Трошкови за 6 концерата укупно: 361.800 динара

Креативно-едукативне радионице
Ради развијања свести о култури и подстицања креативног стваралаштва деце, младих и
одраслих планирана је и реализација великог броја креативно-едукативних радионица. Циљ
је да се што шири круг људи, почевши од најмлађих па до најстаријих, укључи у различите
облике креативног деловања и тиме привуче на заједничко културно-едукативно образовање.
Ангажовањем квалификованих и стручних људи који руководе овим радионицама обезбеђује
се висок квалитет рада и заиста је велики број задовољних полазника свих организованих
радионица.

Ликовна радионица
Ликовна радионица се већ дуги низ година организује у просторијама Центра за културу. Она
се уз ангажовање академских сликара организује за млађе учеснике који се упознају са свим
техникама ликовног рада. Иначе наша радионица/атеље је опремљена основном опремом за
рад, од штафелаја, гипсаних модела, па до графичке пресе, што је доступно и уметницима у
реализацији програма. Ова радионица се организује за децу предшколског и
основношколског узраста у периоду од октобра до маја. На крају сваке радионице организује
се изложба дечијих радова насталих на радионици која је увек добро посећена. Радионице би
водиле академске сликарке.
Трошкови: 70.000,00 динара

Радионица фотографије и видеа
Радионица фотографије и видеа је пројекат који је захваљујући помоћи Секретаријата за
културу врло успешно реализован у претходним годинама. Па сматрамо да би било добро да
се настави са овим пројектом, како би он трајније заживео и оставио још дубљи траг у
локалној средини. Програм је првенствено намењен младима и новим облицима
комуникације и медија као што су дигитална фотографија и филм.
Предавач би био Милорад Ђокић, филмски редитељ и филолог.
• Динамика: два часа седмично, два месеца;
• Термин: пролеће
• Начин реализације: предавања, уз разговор и консултације, практичне вежбе
фотографисања и снимања краћих документарних филмова са завршном изложбом на
крају радионице
Трошкови: 80.000,00 динара

Радионица рециклирања. прављења накита и сувенира
Радионица окупља децу старијег основношколског узраста и средњошколце заинтересоване
за рад на примењеним облицима уметности. Већ годинама се у Центру за културу организују
радионице којима се подстиче свест код младих о потреби искоришћавања већ коришћених
ствари и њиховом употребом у различите сврхе: израду накита и различитих свенира, кућића
за птице, саксија за цвеће... Многобројне сличне радионице организоване су у нашем
простору и простору центра Младеновца. Већина тих радионица је била остварена у сарадњи
са Секретаријатом за спорт и омладину.
Трошкови 50.000 динара

Радионица графита
Претпрошле године је први пут, у оквиру фестивала урбане културе организована радионица
графита у сарадњи са школом у Шуматовачкој. Ове године је, такође, у оквиру Фестивала
урбане културе реализована занимљива радионица у сарадњи са школом у Шуматовачкој.
Надамо се да ће та сарадња бити настављена и следећих година пошто је заинтересованост
деце за овај вид модерне уметности била веома велика.
Трошкови 60.000 динара
Трошкови за 4 креативно-едукативне радионице укупно: 240.000 динара

Позоришни програм
Младеновац има веома дугу традицију позоришног живота. Захваљујући пре свега
позоришном фестивалу основаном 1975. године, младеновачка публика је однегована и
жељна позоришних представа.
У 2013. године успели смо да организујемо неколико комерцијалних позоришних
представа, три представе у сарадњи са библиотеком „Деспот Стефан Лазаревић“, неколико у
сарадњи са позоришним студиом „Арлекино-бурлеска“, а такође смо подржали и представе
које су реализовала деца из младеновачке гимназије. Представа која је рађена у продукцији
Центра за културу, „Чорба од канаринца“ у режији Мирјане Карановић, одиграна је неколико
пута.
Позоришни фестивал Театар у једном дејству
Ове године на позоришном фестивалу публика је имала прилике да види шест
квалитетних позоришних представа из Београда, Сомбора, Врања и Лазаревца. Победник је
била представа Народног позоришта из Београда „Женски оркестар“. Надамо се да ћемо и
следеће године успешно организовати Позоришни фестивал уз помоћ градске општине
Младеновац и Секретаријата за културу града Београда. Надамо се да ћемо и у 2014. години
успети да наставимо са успешном реализацијом позоришног програма, али се надамо да ће
се реализација појединих представа остварити уз подршку града Београда.
Укупни трошкови: 1.880.000,00 динара

Градска општина Младеновац 1.500.000,00
Секретаријат за културу 380.000,00

Општинска смотра рецитатора
У Центру за културу се сваке године организује општинска смотра рецитатора за ученике
основних и средњих школа. Формира се жири од наставника и професора српског језика и
победници одлазе на градску смотру рецитатора. Најбољим рецитаторима се обезбеђују
књиге на поклон.
Градска општина Младеновац: 20.000 динара

Певачка група Центра за културу Младеновац
Већ дуги низ година при центу за културу Младеновац постоји певачка група која окупља
углавном старије Младеновчане под руководством Славише Ђукановића. Они представљају
наш град на различитим манифестацијама хорова и фолклора у Србији (Аранђеловац,
Житиште...), наступају као пратећи програм на изложбама, књижевним промоцијама,
академијама поводом обележавања значајних датума из прошлости... Сматрамо да је веома
важно да се подржи њихов рад јер пуно старијих суграђана жели да учествује и дружи се
овим путем. Надамо се да ће следеће године имати и самостални концерт.
Градска општина Младеновац: 20.000 динара

Шумадијске метафоре
Шумадијске метафоре су књижевна манифестација која се двадесет и шест година одржава
под покровитељством општине Младеновац. Објављује се Зборник радова приспелих на
конкурс. Додељују се и награде најбољим младим ауторима из Младеновца. Такође,
награђеном песнику на конкурсу Шумадијских метафора се објављује књига. Сваке године се
додељује и повеља Карађорђе и објављује се књига победнику.
Градска општина Младеновац: 200.000,00 динара

