
СИНОЋ У БЕОГРАДУУторак 22. децембар 2015.

КонцертДејанаПетровића

ТрубачДејанПетровићи„Бигбенд”наступиће
наБеоградскомновогодишњемфестивалуу
кафани„Кодјелена”,наСајму,у19.30часова.


Леденечаролијена„Олимпу”
СезонаклизањауСпортскомцентру„Олимп”
нарадостдецеиодраслихпочињеу18часова.

Клизалиштена
ТргуНиколеПашића
КлизалиштенаТргуНиколеПашићадеојесмо
тре„Београдсказима”иотварасеу17часова.
Усвечаномпрограмунаступићеклубови„Олим
пик”’,„ХеленаПајовић”и„Пионир”. А.К.

Квартет„ПагаГнини”одушевиојепу
бликујединственимизвођењемуКо
ларчевојзадужбини.
Музичарисубилипраћенибурним

аплаузимаиовацијама,собзиромна
тодасузабављалипубликупонаша
њемкојеизлазиизшаблона„ушто
гљене атмосфере” на концертима
озбиљнемузике.
Квартет,којипредводиАраМали

кијан,недавнономинованзаЛатино
Греминаграду,извеојенекеоднај
бољихкомпозицијаПаганинија,Мо
царта,ШопенаиБокеринија.
Музичарисунасценииграли,пле

сали,скакали,смејалисе,плакалии
комунициралигестовимасапубли

комусвојојпредстави.Онисуупре
пуној сали направили јединствен
шоупрограм–оригиналнукомедију
укојојсе,измеђуосталог,виолинаи
виолончелотрансформишуспонтано
уновеинструменте–гитару,мандо
линуиудараљке.
ВиртуознивиолинистаАраМали

кијантокомнаступа,заједносајош
тримузичара,несамодајегенијал
ноизводионекеоднајпознатијихде
лакласичногрепертоара,већјеукљу
чиоипопуларнежанрове–џез,роки
фолк.Концертјеодржануоквируци
клуса„Коларац–твојсветмузике”,а
подслоганом„Твојсветпразника”.

Танјуг

Окодвестотинепринтова,фотографија,репродукција
сликаиграфиканајпознатијихуметникаиз19.ипочетка
20.векачиниколекцију„Модасрпскеелите1804–1918”
ауторамрВладимираАнђелковића.
Историјскидокументарнимоднивремепловверанје

подсетникразноликиходора,службенихивојниходела,
дамскихтоалетанабаловима,помоднегардеробеонда
шњихвелетрговаца,банкара,индустријалаца,уметни
ка,боема,првиххаљинасаголимраменима,новиммо
делиманакита...
УорганизацијиЦентразаистраживањедигиталнекулту
ре,аутораиКућекраљаПетраПрвог,изложбујеотворила
књижевницаЛаураБарна,апоставкаћебитиотворенадо
5.јануара. М.В.

Ужичаниуврхудржавневласти
НачелникГенералштабаЉубишаДиковићнапоставциуДомувојске
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Изложба„УжичаниуврхувластиСр
бијеиЈугославије1815–2015”отво
ренајеуМалојгалеријиДомавојске.
ПоставкакојусуприредилиИсториј
скиархивУжицаиУдружењеУжича
науБеоградухронолошкиприказује
прегледучешћаУжичанаунајодго
ворнијимдржавнимдужностима.
Представљене фотографије, био

графије и одабрана документаци
јасведочеошездесетличностикоје
суупоследњадвавекабиленосиоци
важнихфункција–одкнезаМило
шаОбреновићадоминистраНиколе
Селаковића.МеђуУжичанимакоји

судоприносомградњимодернесрп
скедржавезаслужилиместонаизло
жбенимпаноимабилојепредседника
владаидржавнихскупштина,мини
старавојске,полиције,просвете...
Поставкујеотвориоградоначелник

УжицаТихомирПетковић,абројној
публициобратилисусеидиректор
Медијацентра„Одбрана”пуковник
СтевицаКарапанџин,директорИсто
ријскогархиваУжицеЖељкоМирко
вић,председникУдружењаУжичана
уБеоградуМилошТуцовићиаутор
изложбеАлександарСавић.
 Ј.Р.

НовинаритражесменуГашића
ИспредВладеСрбијеодржанјепротестподназивом„Но
винаринеклече–председничевладе,одржитеобећање”.
Овомпорукомокитилисуијелкуиспредулазаузграду
владе,аколегесуносилеибеџевесаистоименимслога
ном.Наскупујеоко150представника„седмесиле”изра
зилосвојенезадовољствојерпремијерАлександарВучић
нијеиспуниообећањеисмениоминистраодбранеБра
тиславаГашића.ПротестисуистовременоодржаниуНо
вомСаду,Крагујевцу,Нишу,ВрањуиБору.
Представницимедијаподсетилисунаобећањепреми

јера–даГашићнећебитиминистарпослеувредекојује
изрекаонарачунновинаркеБ92ЗлатијеЛабовић.Они
сууказалиинасвојнезавиданположајипоручилидаће
наставитисаокупљањемсвакогпонедељкадокГашићне
одесаминистарскефункције.
–Свакипуткадавамнепродужавајууговоре,кадавас

третирајукаостоку,каданеодговарајунавашапитања–
сетитеседаонинепостојебезнас–казалајеТамараСкро
за,новинарканедељника„Време”.Онајеподсетиладане
требазаборавитидајеновинарскапрофесијачасна.
–Народнаизрекакаже„Човекседржизареч,авоза

рогове”.Одлучитештасте–казалајеСкрозапозивајући
премијерадаиспуниобећање.Организаторипротестасу
Асоцијацијанезависнихелектронскихмедија,Асоцијаци
јаонлајнмедија,НезависноудружењеновинараСрбијеи
НезависнодруштвоновинараВојводине. А.Куртеш

Протест„Новинаринеклече–председничевладе,одржитеобећање”испредВладеСрбије
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Новогодишњиконцертпрофесора„Мокрањца”

ДобрилаМиљковићиТањаАндријић

ТрадиционалниновогодишњиконцертпрофесораМу
зичкешколе „Мокрањац”одржан јеуовојобразовној
установи.Љубитељимузикеиученицишколеуживали
суупознатимкласичнимделима,алииауторскимком
позицијамапредавача.
Солопесму„Платновремена”БиљанеВасиљевићДра

шковићпотекстуДаницеДодићиПучинијев„Турандом”
изарије„Несундорма”певалајеТањаАндријићупратњи
ДобрилеМиљковићзаклавиром.
„Коврџезасологитару”МаркаАлексићапремијерноје

извелаАнаМаринковићкојајеодсвиралаисвојунуме
ру„Шпанскастудија”.ПијанистиЂорђеСавићиСнежана
ПеруничићсвиралисутрећиставАјвзовог„Алкотса”из
сонате„Конкорд”иШопенов„Ноктурно”.
ЧуосеиКасадов„Реквијеброс”уизвођењуКристине

ИванковићнавиолончелуиЈулијанеШуловићзаклави
ром. Ј.Р.
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Класиканакомичанначин

Новаераза
динамичне
даме

МоднадизајнеркаБи
ља на  Тип са ре вић
представила је нову
колекцију под нази
вом„Новаера”уате
љеууУлицикраљаПе
тра.Креацијесу,како
јенагласилаауторка,
причаосвестранојже
никојаимамноштво
улогаивештобалан
сираизмеђуњих.Ко
лекција јенамењена
динамичнимиинтели
гентнимдамамакоје
негујујединственстил.
Користилајефинема
теријале–кашмир,ву
ну,кожу,свилу,виско
зуичипку. А.К.

Модасрпскеелитеод1804.до1918.године

ВладимирАнђелковић
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МоднаревијазадецуПрихватилишта
Хуманитарна модна ревија
задецуПрихватилиштаодр
жана јеухотелу„Метропол
палас”.Организатор јемод
наагенција„Фабрика”,апо
кровитељ амбасада Грчке у
Србији. Познате личности,
међукојимасубилиглумци,
спортистии певачи, уручи
лесупакетићемалишанима
Прихватилишта.Својеколек
цијеприказалесукреаторке
ДраганаОгњеновићиВери
цаРакочевић.
Домаћини су у свечаном

програмузахвалилидонато
римакојисутокомгодинепо
магалидецибезродитељског
старањаобезбеђујућигарде
робу,хрануисредствазахи
гијену. А.К.

КреацијеДраганеОгњеновић
иВерицеРакочевић

ухотелу„Метрополпалас”
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