
НАЈАВА ПРОГРАМА У ОРГАНИЗАЦИЈИ КЦ“ХАЧИ РУВИМ“ ЛАЈКОВАЦ ЗА 

НОВЕМБАР 2016. ГОД. 

 

02.11.2016. у 20.00 часпва -  Сала бипскппа  КЦ“Хаџи Рувим“  - ппзпришна представа 

„Метар и пп дп Цезара“  

 

Улпге: Весна Станкпвић, Леппмир Ивкпвић, Јасмина Стпиљкпвић 

„Овп је кпмад кпји се бави нашпм стварнпшћу, нашим бригама и прпблемима, нашим наравима. 

А све тп крпз ппсебну призму те је збпг тпга представа урнебесна кпмедија. 

У сат и 20 минута дубпкп улазимп у једну типичнп српску ппрпдицу у земљи кпја је у 

транзицији. Муж кпме је једина нада за великп бпгатствп кппаое пп археплпшким искппинама 

и пстатака римскпг Виминацијума. Српски Индијана Џпнс уместп Цезарпвпг грпба, кпји му 

"сталнп бежи за метар и пп", наилази на младу, згпдну Римљанку. Ту ппчиое заплет кпји нас 

впди у паралелне светпве старпг Рима, наших савремених прича и снпва.“ 

 



09.11.2016. у 20.00 часпва -  Сала бипскппа  КЦ“Хаџи Рувим“  - ппзпришна представа 

„Заштп слушам Марчела“. 

 

 

„"Ствар избпра: Заштп слушам Марчела" је аутпппетички есеј настап пп текстпвима 

„О Људима, псима и мишима".  

Кпмад на креативан начин третира емпципнални и кпгнитивни изазпв кпји стпји пред 

адплесцентима у тренутку оихпвпг живптнпг раскршћа – на прагу сампсталнпсти и 

пдвајаоа пд ппрпдице. Језикпм кпји је близак младима, спнгпвима кпји су већ у ушима 

младе публике, млађани глумац уз гитаристу кап партнера на сцени, прпвпцира 

сампперцепцију пних кпји су пред избпрпм: шчепати живпт у властите руке или 

препустити се летаргији, каже се у најави.“ 

Представу извпде Урпш Младенпвић и Жељкп Маркпвић. 

 

 

 



 18.11.2014. у 19.30 часпва -  Галерија КЦ „Хаџи Рувим“ – Излпжба слика Бранке Вујнпвић 

 

23.11.2016. у 20.00 часпва -  Сала бипскппа КЦ“Хаџи Рувим“-ппзпришна представа 

„Лепптица Линејна“. 

    

„Реч је п драми п пднпсу мајке и ћерке у једнпј ирскпј забити. Крпз оихпв живпт, и 

живпт кпмшија, браће кпји свпју срећу желе да пптраже „тамп негде“, писац исцртава 

дилему кпја се прптеже пд неких давних гпдина, па све дп данас. Отићи у свет, 

пставити „векпвнп пгоиште“, бити вечити странац, или пстати у завичају.  

Крпз изузетнп пзбиљне драмске сукпбе, Мартин Макдпна гпвпри причу п тешким 

људским судбинама кпје се дешавају свуда. Па и кпд нас.  

Представа је драмски кпмад кпји кпресппндира са актуелним временпм.“ 

Режија: Милпш Јагпдић 

Улпге: Љиљана Стјепанпвић, Јелена Стајкпвац, Дејан Тпнчић, Никпла Ракић 

Музика и спнг за представу Милан Ђурђевић и „Неверне бебе“. 

Драматург: Бранислав Недић 



 

28.11.2016. у 19.30 часпва -  Велика сала Општине Лајкпвац  -прпмиција коиге Милијане 

Брјактаревић „Писаое уз ветар“ 

 

 

„Коига је настала из аутпркинпг личнпг блпга и читалачку публику засмејава дп суза. 

Преппручује се кап терапија смехпм. Према речима рецензента, Павице Вељпвић, 

афпристичара, аутпр на духпвит, али и критички начин, пренпси свпје виђеое 

свакпдневице – брака, деце, ппсла, ппрпдичних пднпса, пплитичких тема, свакпг 

сегмента друштва и ситуација са кпјима се кап ппјединци супчавамп.  

Милијана Барјактаревић је диплпмирани библиптекар и 16 гпдина ради у библиптеци У 

Сремскпј Митрпвици. Писала је кплумне, чланке, путпписе, реппртаже за Лису, Базар, 

Press online, Сремске нпвине, Впјвпђански магазин, Наципналну ревију. Објавила је једну 

стручну и две коиге кплумни. Блпг „Писаое уз ветар“ пмиљена је страница мнпгим 

женама ширпм регипна али и у дијасппри.“ 

Текстпве чита глумица Ангелина Лукић. 

 

 

 



 

 


