
Математичкишоу
Математичкишоунамењенионимакојимисле
дајематематикабаукбићеприређенуВеликој
салиСКЦ-акаодеоманифестације„Месецма-
тематике”.ИзЦентразапромоцијунаукепору-
чујудапосетиоцимогудасеукључеубилоком
тренуткуупраћењепрограмаод17до22сата,
аодстручњакаћесазнатиукојимсесвеживот-
нимситуацијамаматематикакористиоджон-
глирањадоиграњакарата.

Полавекастваралаштва
МиланаБлануше
ПоводомполавекастваралаштваМиланаБла-
нуше,једногоднајеминентнијихуметниканаше
савременеликовнесцене,у„Галерији212”у
Влајковићевојулицибићепредстављенањегова

новапродукција.Поставкаобухватасликенаста-
лепрошлеиовегодине,препознатљивогликов-
ногрукописа,накојима,крозљудскуфигурукао
основнимотивзаизразидејеобезнађусавре-
меногчовека,Бланушанаироничаникритички
начинкомуницирасадухомвременаукомежи-
ви,потврђујућисвојустваралачкудоследност.
Изложбаћебитиотворенау19часова.

Спојамерикане
изападноафричкемузике
Алтернативни„HillbillyAfroFunk”триоизНиша
представићемешавинуенергичнестранеаме-
риканеизападноафричкемузикеуВеликојса-
лиДК„Студентскиград”.ЧлановисаставаМла-
денМарјановић,гитараипратећивокал,Марко
Томовић,бубњеви,ДимитријеСимовић,басги-
тараиглавнивокал,концертсузаказализа20
часова. А.К.

СИНОЋ У БЕОГРАДУУторак 16. мај 2017.

Ватреноменергијом„БарселонаџипсиБалканоркестар”оп-
чиниојепубликууКоларчевојзадужбиникојагајенаградила
громогласнимаплаузима.Члановиансамбласепосвећенои
страственобавепроучавањеммелодија,сазвучјаикарактера

ромске,клезмер,балканскеимедитеранскемузике.Орке-
старјепрошлегодинеобјавиосвојтрећиалбум„ДелЕброал
Данубио”истигаонапрвоместопрестижнетоп-листемузике
изцелогсвета–„TransglobalWorldMusicChart”. А.К.

Фотографије
царскепородице
Романов
Уоквируманифестације„Музејиод
десетдодесет”уКућикраљаПетраза-
меникградоначелникаАндрејаМла-
деновићотвориојеизложбуфотогра-
фија„Усусретрускомцару,Романови
–царскослужење”.Поставкуопо-
следњемрускомцаруНиколајуДру-
гомињеговојпородицичиничетрде-
сетакфотографијаизисторијскихар-
хиваиличнихалбумапородицеРома-
нов.Текстовеоличностимацарскепо-
родицечиталисуученициЧетрнаесте
београдскегимназије,аумузичком
делунаступилесупевачкегрупеове
гимназије–„Завет”и„Вез”. М.В.Ф
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АмбасадоркаФранцускеуБеограду
КристинМороуручилајетриорде
наредаАкадемскепалмеистакнутим
српскимнаучницима и културним
посленицимакојисвојимрадомдо
приносејачањунаучних,образовних
икултурнихвезадвеземље.Милици
Винавер,доценткињиФилолошког
факултетаУниверзитетауБеограду
идиректоркиФранкофоногцентраза
универзитетскууспешностУниверзи
тетауБеограду,урученјеорденАка
демскепалмеурангувитеза.Радан
Џодић,професоронколошкехирур
гије,директорИнститутазаонколо
гијуирадиологијуСрбијеипредсед
ник Републичке стручне комисије
за онкологију, овенчан је орденом
Академскепалмеурангуофицира.
СтевануЈокићу,научномсаветнику
уИнституту „Винча” и иницијато
рупрограма„Рукаутесту”урученје
орденАкадемскепалмеурангуко
мандора.

Насвечаномпријемууамбасади
ФранцускеамбасадоркаМороизра
зила је задовољствочињеницомда
у име министра просвете, високог
образовањаинаучногистраживања
уручујеАкадемскепалметримаосо
бамакојесупосебнозаслужилеово
престижноодликовањеикоје,свака
у својој области, доприносе јачању
односакојиповезујуСрбијуиФран
цуску.
ОрденредаАкадемскепалмеуста

новио јеНаполеон 1808. године и
њимесевишеод200годинаодлику
јуакадемскирадници,особекојесу
постиглезапаженерезултатенапо
љимаобразовањаиистраживачког
научнограда,првенственоуунивер
зитетскимоквирима,алииособеко
јесвојимобразовнимрадомзначајно
доприносеопштемкултурномнасле
ђу.Од1955.годинеорденАкадемске
палмеиматриранга:витеза,офици
раикомандора. К. Ђор ђе вић 

АмбасадоркаКристинМоросадобитницимафранцускогордена
РаданомЏодићем,МилицомВинавериСтеваномЈокићем(здеснаналево)

УрученеАкадемскепалме
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Н
ационалниансамбл„Коло”приредиојегала
концертподназивом„Енергијатрадиције”
у„Савацентру”поводом69.годинасвогпо
стојања.Предпубликомсусенашлисавре
менирежијскиконцепт,дизајниновисцен

скотехничкиелементи.Народнеигре,песмеимузикаоб
јединилесутрадицијунашегподнебља,алииансамбла
којијеверночуваготовоседамдеценија.
РедитељконцертајеНиколаЉуца,креативнидирек

торМилошКозловачки,авођаНародногоркестраНе
надСтанић.
Програмјепочео„СплетомигараизСрбије”из1948.

годинеукореографијиОлгеСковранимузичкојобради
ЉубомираБошњаковића,настављен„Мађарскимиграма
изоколинеСуботице”,паобогаћен„Свадбенимобичајима

изселаКоретиште”кодГњилана.Нарепертоарусубилеи
„ИгреизГорњеПчиње”,„Буњевачкарапсодија”,„БабаЂур
ђинооро”,„Врањанскасвита”,„ИреизоколинеНовогПа
зара”,„Комитскаигра”и„Тужбалица”,напевкојијезапи
салаСнежанаКнежевић.НаВеликојсцениприказанису
и„ЂурђевданскиобичајиизПодгрмечја”укореографији
МилорадаЛонића.„Пелистер”јеиграизМакедонијеко
јујемузичкиобрадиоПетарЈосимовић,акореографски
уобличиоДрагомирВуковић.Изведенајеисрпскаигра
„Пашона”.Сплетнароднихигара„Цицварић”извеојеНа
родниоркестар,ааранжманјеприпремиоЗоранБахуцки.
КрајјеобогаћениграмаизместаДубокеуисточнојСрби
ји.Кореографијузанумеру„Дубочкекраљице”осмислио
јеБоривојеТалевски,докјезамузичкуобрадубиозадужен
ВеришаМилорадовић. А. Кур теш  

Енергијатрадиције

Чланови„Кола”у„Савацентру”обележилису69.рођенданнационалногансамбла
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Угалерији„Графичкиколектив”,ко
јаћесаОбилићевогвенцаускоромо
ратидасеселинанекудругуадресу,
представљенаје„Мајскаизложбагра
фикебеоградскогкруга”итрајаћедо
3.јуна.Речјеоманифестацијикоја
континуиранотрајеседамдеценија
иједнајеоднајстаријихинајзначај
нијихууметничкомживотупресто
нице.Тодугопостојањеорганизато
римадајемогућностдасагледајусве
токоверазвоја,промена,новихгене
рацијских,техничкихиуметничких
токовакојипратеграфикукрозпро
стор и време.Поставку је отворио
уметникБранимирКарановић,који
јеподсетиодасеуовогодишњојсе
лекцијирадованашло105уметника
изСрбије,РепубликеСрпскеиБугар
ске,игостујућихизлагачаизЛитва
нијеиЈужнеКореје.
Традиционално,наданотварања

додељена је и награда „Велики пе
чат”установљена1963.године.Ово
значајнопризнањеза2017.годину
једногласноједодељеноАлануБећи
ријузарад„Плавизец–оноштови
дишичујешникоменеговори”.Де
ло је урађеноу техницидигиталне
штампе,аоцењивалисугачланови
жирија–НевенкаСтојсављевић,гра
фичарка,РадоњаЛепосавић,истори
чаруметностиипредседникжирија,

иНиколаВелицки,графичар,лауре
атпрошлогодишњег„Великогпеча
та”.ОнисуистаклидајеАлановагра
фикапрожетапорукамаиознакама
временаукомеживимо.Онтакође
упућује на једну врсту друштвеног
аутизмакојинасокружујеинеретко
гуши.Уужемизборузанаградубили
суирадовиЗоранаГрмаша,Славице
ДрагосавациМајеГајић.

А. К. 

АлануБећирију„Великипечат”
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Лауреату„Графичкомколективу”

Аплаузиза„БарселонаџипсиБалканоркестар”


