
СИНОЋ У БЕОГРАДУПонедељак 25. април 2016.

Сакрићутеумореуспомена
Књига„Сакрићутеумореуспомена”аутора
ВладанаЗеца,бићепредстављенауКућиЂуре
Јакшића.Поклоникеписанеречиочекујеика
бареаутораињеговихпријатељаподназивом
„Какосампостаопесник”.Почетакјеу19ча
сова.

Астралнесентенце
зачембалоивиолину
Угалерији„Артгет”КултурногцентраБеоград,
наступићеСофијаПеровић,чембало,иКата
ринаЂорђевић,виолина.Напрограмусусона
тезавиолинуичембалоЈоханаСебастијана
БахаипремијерноизвођењекомпозицијеМи
лицеРогуље„Астралнесентенце”.Почетакје
у21сат.

РазговориооделуЖилаДелеза

Уклубу„Магистрала”ДКСтудентскиград,би
ћеуприличенразговорокњизиједногоднај
значајнијихфранцускихфилозофаЖилаДеле
за(1909–1990)„Хладноиокрутно–предста
вљањеЗахерМазоха”.УчествујуИванМилен
ковић,БиљанаАндоновска,ГоранРомчевићи
МилицаРашић.Програмпочињеу20часова.

КонцертиБеоградскогбарока
Ансамбл„Београдскибарок”представићеу
КућикраљаПетранаСењакуновипрограмиз
циклуса„Кућниконцерти:Порпораинаполи
танскаекстраваганција”.НаступићеКатарина
Алексић,КатаринаПоповић,РасткоПоповић,
СрданСтанић,ЈованаТопаловиМиладинСтој
ковић.ЊиховгостнасценибићеИталијан
АдријаноФацио,барокновиолончело.Поче
такјеу20часова. А.К.

Бал на во ди
Громогласнимаплаузомиовацијама
бројнапубликапоздравилајемладе
спортисткиње Клуба за синхроно
пливање„11.април”,којесунавели
комбазенуовогспортскорекреатив
ногцентраприредиле„Ускршњибал
наводи”.
–Оваманифестацијајепрвивели

кидогађајкојиорганизујенашклуб
одоснивањауфебруарупрошлего
дине.Идејаједасенаједнојвеликој
приредбисвакегодине,недељудана
преобележавањаВаскрса,окупимои
покажемоштазнамоиумемо–каже
СнежанаСоколовић,тренерКлубаза
синхронопливање„11.април”.
Грациозностпокретапоказалесуи

младепливачицеизклубова„Врачар”,
„25.мај”,„Бањица”,„Делфин”и„Обре
новац”.Уритмовимапопуларнему
зикеизводилесуразличитекореогра
фије.Пљускајућиногамаирукамапо

води,групедевојакаодчетири,шест
иосамформиралесуцветилизвезду.
Својувиртуозностмладесиренепока
залесуиудуетимаисамостално.Овај

балнаводибиојесавршенаприликада
седецаупознајусачаримаовогспор
та,амождаидагаједногданаизведуиз
анонимностиукојујезапао.� Ј.�Ђ.�

МајсторијеМишеЈелића
„Ројалфлеш–дамапик”,магичнесукартеупокерашкихха
зардера,штојеинасловновеизложбеакадемскогсликара
МиодрагаМишеД.ЈелићаугалеријиКућекраљаПетрана
Сењаку.Чинијечетрдесетакрадоваутехнициуљенаплат
ну,накојимадоминирајураскошнираспониснажнихбоја,
изражениполутоновикојидодајуличнутајанственостумет

никанаскоросвимсликама.Одређенетематикепоставке
скородаинема,јеруметникпосетиоцаупућуједасвакасли
каимасвојупричу,пасуодређенетемесувишне.Прикази
људскоглика,препознатљивеособе,детаљиприроде,ли
ковивеличанственихживотињаиспецифичнекомпозиције
свихтихмоделадобросузнанистваралачкиманирМиодра
гаЈелића.
 ТекстифотоМ.Величковић

Око150ритмичкихгимнастичаркииз12зема
љаучествовалојенатакмичењу„Ритамкуп
2016”,одржаномухали„Слодес”.Грациозне
гимнастичаркепоказалесусвојеумећедрже
ћиурукаматраке,лопте,чуњеве,обруче...У
бљештавимкостимима,девојчицеразличитог
узрастатрудилесуседасепокажуунајбољем
светлуидобијудобреоценесудија.
–НашаНастасјаГвоздићосвојилајесјајно10.
местоувишебоју.Трофеј„СрђанКнежевић”,
којиседодељујеучастпреминулогновинара,
занајбољинаступикомплетниутисакдоде
љенјеЕкатериниВеденеовој.Одовегодине
успостављенјеитрофеј„ОливераРадосавље
вић”–истиченашапрослављенаритмичка
гимнастичаркаипредседницаклуба„Ритам”
МиленаРељин,којајенатакмичењедошласа
квалификационоголимпијскогтурнирауРио
деЖанеиру. Д.Д.К.

Умећеритмичкихгимнастичарки

КакозаУскрсукраситијајатради
ционалнимтехникамаузпомоћ

писаљкеивоскаималисуприликеда
сазнајуполазницирадионице„Ша
рањејајатрадиционалнимтехника
ма”уЕтнографскоммузеју.Вишеод
30људипажљивојеслушалосавете
инструкторакурсазаосликавањеја
јастаримтехникамаЛаслаМухија,а
затимсувежбалиукрашавањепоку
шавајућидапрактичноприменесве
штосутокомчасанаучили.

–Менезанимасвештојеувезиса
етнологијоминашимнаслеђемидо
лазимчестонакурсевеуЕтнограф
скимузеј.Срећнасамштосамнау
чилановутехникууфарбањујајаи
првипутћујеприменитизакојидан.
Досадасамзафарбањејајауглавном
користилалуковинуилисамкупо
валаразнебојезатоипослесамна
њихлепиласличице–кажеМирја
наКосанић.
ИБеограђанкаНадаКораћодлучи

лаједакишовитинедељниданиско
ристизаобогаћивањезнањаоукра
шавањуускршњихјаја.
– Волим да се бавим рукотвори

нама,памијезатоиоварадионица
билаинтересантна.Досадасампри
мењиваларазличитетехникеосли
кавања ускршњих јаја, чак сам ко
ристилаинекехекланестваризато.
Овегодиненећуофарбатимногојаја
јернесмемдаихједемаживимсама.
Алићусигурнозамањибројјајакоји
будемфарбалаприменитиовутехни
куосликавања–додалајеКораћева.
Полазницирадионицепришарању

јајакористилисумотивеиззбиркеЕт

нографскогмузеја,појаснилајеСветла
наМитровић,кустосуовоммузеју.
–Интересовањеграђаназаовера

дионицеувекјевелико.Мотивикоји
сеосликавајунајајимавеомасува
жнииуглавномпотичуизприроде.
Разницветићиилистићисунајин
тересантнијииљудимапривлачепа
жњу–истаклајеМитровићева.
СвакипредеоСрбијеиманекуин

тересантну орнаментику која је у
прошлостипосебнокоришћенапри
ликомосликавања јаја,кажеЛасло
Мухи,идодаједајеисвакоселоима
лонекосвојеверовањеувезисабоја
маишарањем.� Д.�Д.�К.
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Збогвеликогинтересовањапосети
лаца,ретроспективнаизложбафото
графија„Живот”ТомиславаПетрене
кауУметничкомпавиљону„Цвијета
Зузорић”продуженаједо3.маја.Го
сти из Гроцке, полазницифотора
дионице„Мојеокружење–мојафо
тобашта”уорганизацијиЦентраза
културуГроцка,којуводичланУЛУ
ПУДСа,уметникфотографијеИгор
Мандић,посетили суизложбукоју
чини101фотографијанасталаупе
риодуод1954.до2014.године.Стр
пљивоиистанчаноТомиславПетер
некјепричаобудућимфотографимао
приказанимсликама,њиховомнаста
јањуитехничкојобрадиузмноштво
духовитиханегдота.

� М.�В.УчесницирадионицеизГроцке,ИгорМандићиТомиславПетернек

Великибројнајмлађихсуграђанаи
њиховихродитељапохрлиојеупро
сторије„Фабрике”уБулеварудеспо
та Стефана на дружење уприличе

ноповодомпредстојећихускршњих
празника.Клинцисунарадионица
мамоглидабојеицртајувеселеус
кршњемотиве,праверазличитема
лескулптуреодглинеипластелина,
аонималостаријиокушалисусена
часовимакерамике.

Децусуанимиралиускршњизека
икловнови.Великагужвавладалаје
ииспредпултанакојемсумалиша
нимаисцртавалилица,пасупросто

ром„Фабрике”јурцалитигрови,ла
вови,лептирице,алиисуперхероји
каоштосуБетмениСпајдермен.Њи
масусепридружилиипојединемаме
итате,којисууглавномбиралицвет
немотивеза„прерушавање”.
 Ј. Ђ.
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РадионицауЕтнографскоммузеју

ОдускршњегзекедоБетмена

Синхронопливањеуцентру„11.април”
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