ПРОГРАМ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ВРАЧАР
ЗА УЧЕШЋЕ У МАНИФЕСТАЦИЈИ
„ДАНИ ЕВРОПСКЕ БАШТИНЕ 2020“
Тема:

„Наслеђе и образовање - Знање за будућност“
1.
ЦЕНТАР ЗА ОБРАЗОВАЊЕ И КУЛТУРУ „БОЖИДАРАЦ 1947“ организује
онлајн предавање на тему-Упознајте Леонарда Да Винчија са нама онлајн, на којем ће
публика имати прилику да се упозна са уметниковим најзначајнијим делима, сазнати ко
су били њихови наручиоци и који су били поводи за њихову израду.
Место одржавања: онлајн предавање
Време одржавања: 16.09.2020. године у 19 часова
2.
ГРАДСКА ОПШТИНА ВРАЧАР у сарадњи са општином Велико Градиште
организују изложбу “Свилен конац - Царевчево златно гудало“. Програм је посвећен
Властимиру Павловићу Царевцу поводом 125 година од рођења великог виолинисте и
дугогодишњег становника Врачара, а са циљем да се посетиоци упознају са изузетним
деловањем родоначелника српске народне музике.
Место одржавања: Галерија Градска општинe Врачар, Његошева 77
Време одржавања: 20.09.2020. до 04.10.2020. године
3.
ОМЛАДИНСКО ПОЗОРИШТЕ „ДАДОВ“ изводи представу „Четири
годишња доба“. Четири годишња доба која нам је Вивалди подарио пренета су на сцену
као четири еволутивна периода људске врсте од каменог доба, средњег века , барокног
периода дворова и савременог 21. века.
Место одржавања: Омладинско позориште „ДАДОВ“, Десанке Максимовић 6/I
Време одржавања: 21.09.2020. године у 20 часова
4.
МУЗЕЈ НИКОЛЕ ТЕСЛЕ организује бесплатну посету музеја кроз сталну
поставку аутора др Бранимира Јовановића којом се пружа могућност упознавања са
Теслиним открићима, његовим животним путем и сусретом са науком па све до
досегнутих брилијантних висина.
Место одржавања: Музеј Николе Тесле, Крунска 51
Време одржавања: 21.09.2020. године од 12.00 до 17.00 часова
5.

ЦЕНТАР ЗА ЛИКОВНО ОБРАЗОВАЊЕ – ШУМАТОВАЧКА

Самостална изложба Никоса Арванитидиса, бесплатан улаз у галерију за све
посетиоце уз обавезно ношење маски и држање прописане дистанце.
Време одржавања: 21.09.-04.10. 2020 године.
Место одржавања: Шуматовачка 122
6.
ГРАФИКА ЗА ДЕЦУ И МЛАДЕ (бесплатна радионица за децу узраста од 11
до 19 година) у класи мр Јелене Манић

Време одржавања: 21.09.2020. године од 18 до 21 часа
Место одржавања: Шуматовачка 122
7.
ПРИРОДЊАЧКИ МУЗЕЈ организује радионице „Учимо од природе“ које су
намењене деци од I до V разреда основне школе на којој ће деца имати прилику да чују
о занимљивостима из природе, међусобној интеракцији између људи и природе и шта
све можемо научити од природе. Аутор и реализатор радионице: Драгана Вучићевић Кустос педагог.
Место одржавања: Чубурски парк
Време одржавања: 22.09.2020. и 23.9.2020. године у 13 часова
8.
ГРАДСКА ОПШТИНА ВРАЧАР у сарадњи са општином Велико Градиште
организује отварање изложбе „Свилен конац - Царевчево златно гудало“ уз музички
програм.
Место одржавања: Галерија Градске општинe Врачар, Његошева 77
Време одржавања: 22.09.2020. године у 17 часова
9.
МОЗАИК (бесплатна радионица мозаика за старије од 16 година) у класи мр
Александра Пантића
Време одржавања: 23.09.2020. године од 10 до 13 часова
Место одржавања: Шуматовачка 122
10.
ЦЕНТАР ЗА ОБРАЗОВАЊЕ И КУЛТУРУ „БОЖИДАРАЦ 1947“ организује
онлајн радионицу 3D штампе на којој ће се приказати процес 3D штампе и могућности
које нова форма пружа. Полазници ће имати прилику да савладају основне аспекте 3D
пројектовања и дизајна.
Место одржавања: онлајн радионица
Време одржавања: 23.09.2020. године
11.
ЦЕНТАР ЗА ФОТО ТАЛЕНТЕ организује радионицу за полазнике „трећег
доба“ чија је тема упознавање са техником снимања фото-апаратом и преносом
података на компјутер (2 радионице - 20 полазника по радионици). Предавач: Момир
Драгићевић – председник ЦФТ-а.
Место одржавања: Центар за образовање и културу „Божидарац 1947“, Радослава
Грујића 3.
Време одржавања: 23.09.2020 у 17 часова и 07.10.2020 у 17 часова
12.
ЦРТАЊЕ И СЛИКАЊЕ (бесплатне радионице цртања за старије од 14 година)
у класи мр Коче Огњановића и класи мр Милана Тепавца Тарина
Време одржавања: 25.09.2020. године од 17 до 21 часа
Место одржавања: Шуматовачка 122

13. ПЛАНИНАРСКО СПОРТСКИ КЛУБ „ПОБЕДА“
У САРАДЊИ СА
ПЛАНИНАРСКИМ савезом Србије и Планинарским савезом Београда организује
XVIII спортско - такмичарску манифестацију “Дан чистих планина” у оквиру које ће се
одржати Трофеј града Београда у планинарству, планинарски вишебој и такмичење у
орјентирингу.
Место одржавања: Рајац
Време одржавања: 26.09. и 27.09.2020. године
14.
ЦЕНТАР ЗА ОБРАЗОВАЊЕ И КУЛТУРУ „БОЖИДАРАЦ 1947“ организује
представу „Комедија заблуде“ која има инспирацију из истоименог шекспировог дела.
Улоге: Јелица Сретеновић, Пеђа Дамњановић, Немања Јаничић,Наташа Аксентијевић,
Милица Јанкетић, Марко Марковић, Огњен Дрењанин, Катарина Барјактаревић. Текст
и режија: Раде Вукотић
Место одржавања: Центар за образовање и културу „Божидарац 1947“, Радослава
Грујића 3
Време одржавања: 26.09.2020. године у 21 час
15.
ЦЕНТАР ЗА ОБРАЗОВАЊЕ И КУЛТУРУ „БОЖИДАРАЦ 1947“ и
Иницијатива ''Београдски читач'' придружиће се стотинама организатора поетскоуметничких програма који ће, симулатано, истог дана, реализовати културне догађаје у
славу песника, снаге поезије и писане речи као део једне од највеће културолошкоуметничке акције „Сто хиљада песника за промене“.
Место одржавања: Чубурски парк
Време одржавања: 26.09.2020. године у 12 часова
16.
ЦЕНТАР ЗА ОБРАЗОВАЊЕ И КУЛТУРУ „БОЖИДАРАЦ 1947“ у сусрет
Европском дану језика организује онлајн Language cafe са идејом да се кроз дружење и
међусобно упознавање полазника вежбају страни језици.
Место одржавања: онлајн
Време одржавања: 26.09.2020. године у 20 часова
17.
ГРАФИЧКИ ДИЗАЈН И ДИГИТАЛНО ЛИКОВНО ОБЛИКОВАЊE
(бесплатна радионица за полазнике старије од 14 година) у класи Вање Додига
Време одржавања: 28.09.2020. године од 11 до 15 часова
Место одржавања: Шуматовачка 122
Контакт мејл: art@sumatovacka.rs
За учешће на радионицама обавезна је пријава путем мејла: име, презиме,

узраст

18.
ШАРЕНИ ТАБАНИ креативне радионице за децу узраста од од три до девет
година - у класи Вање Ђорђевић
Време одржавања: 29.09.2020. године од 16 до 18 часова
Место одржавања: Шуматовачка 122
Контакт мејл: art@sumatovacka.rs

За учешће на радионицама обавезна је пријава путем мејла: име, презиме,
узраст.
19.
КАЛИГРАФИЈА ЗА ДЕЦУ И МЛАДЕ (бесплатна радионица за децу узраста
од 11 до 19 година) у класи мр Јелене Манић
Време одржавања: 30.09.2020. године од 18 до 21 часа
Место одржавања: Шуматовачка 122
Контакт мејл: art@sumatovacka.rs
За учешће на радионицама обавезна је пријава путем мејла: име, презиме,
узраст.
20.
ВАЈАЊЕ И ЦРТАЊЕ (бесплатна радионица вајања за старије од 14 година) у
класи Дуње Трутин
Време одржавања: 01.10.2020. године од 17 до 21 часа
Место одржавања: Шуматовачка 122
Контакт мејл: art@sumatovacka.rs
За учешће на радионицама обавезна је пријава путем мејла: име, презиме,
узраст.
21.
УДРУЖЕЊЕ ЛИКОВНИХ УМЕТНИКА „СЕРГЕЈ ЈОВАНОВИЋ“
представиће изложбу радова својих чланова, а о самој поставци говориће Мр Јасмина
Кланица- историчар уметности. Отварање изложбе прати програм Плесне групе
„Староградска Србија“ представљајући игре из 19. и са почетка 20. века, песничко
стваралаштво Милице Лазаревић Витановић и вокални наступ Групе певача
„Кристали“ која окупља заљубљенике добре музике из времена њихове младости и
музике „за сва времена“. Кореограф: Душица Алексов. Уметнички руководилац:
Драган Никић-хармоника.
Место одржавања: Летња башта Центра за образовање и културу „Божидарац 1947“,
Радослава Грујића 3
Време одржавања: 02.10.2020. године у 17 часова
22.
БАУШУМОВА РАДИОНИЦА креативне радионице за децу узраста од седам
до четрнаест година - у класи Вање Ђорђевић
Време одржавања: 03.10.2020. године од 12 до 14 часова
Место одржавања: Шуматовачка 122
Контакт мејл: art@sumatovacka.rs
За учешће на радионицама обавезна је пријава путем мејла: име, презиме, узраст.
23.
ЦЕНТАР ЗА ОБРАЗОВАЊЕ И КУЛТУРУ „БОЖИДАРАЦ 1947“ у сарадњи
са Удружењем грађана „Круна“ други пут одржава викенд уличне уметности. Град
Београд, а посебно општина Врачар има развијену уличну уметност која све више
привлачи пажњу посетилаца и занимљива је дестинација за љубитеље савремене

уметности. Програм ће бити састављен од радионице за сениоре, на којој ће цртати
графите и мастеркласа на тему street art-a.
Место одржавања: Центар за образовање и културу „Божидарац 1947“, Радослава
Грујића 3
Време одржавања: 3.10. и 4.10.2020. године
24.
КУЛТУРНО УМЕТНИЧКО ДРУШТВО ГРАДИМИР
Наслеђе и образовање - знање за будућност је тема којом се наше Друштво активно
бави током 75 година свог постојања. Свакодневно подучавамо младе нараштаје о
значају познавања нашег културног наслеђа, истичући моралне, друштвене и естетске
вредности које су и данас важне за сваког младог човека. Kроз кратак видео приказ
представићемо део наше традиције - игру, песму, музику, одевне предмете. Игра је
важан елемент културе и одрастања, како дечија слободна игра, тако и народне игре
(плесови), песме и музика. Само играње у затвореном колу представља посебну
повезаност чланова заједнице, који својим рукама чине један нераскидиви круг чија је
симболика вишеструка. Приказаћемо и карактеристичне одевне предмете из
различитих области Србије и региона, у чијој су изради учествовале различите
занатлије, и на тај начин ћемо се подсетити неких старих заната који могу бити
инспирација за будућност нових генерација.
У програм манифестације „Дани европске баштине на Врачару 2020“ укључиће се и све
школе и предшколске установе са Врачара.

