
ПРОГРАМ КЦ „ХАЧИ РУВИМ“ ЛАЈКОВАЦ ЗА МАРТ 2014. ГОДИНЕ 

 

06.03.2015. са ппшеткпм у 20.00 шаспва у Великпј сали Опщтине Лајкпвац биће пдржан 

кпнцерт Милпща Радпвића кап ппклпн дамама али и свим љубитељима евергрин музике. 

Сплистишки кпнцерт Милпща Радпвића, песмпм Вас впди у свет љубави и буди у Вама 

најтананија псећаоа. 

Милпщ је заврщип сплп-певаое у класи шувене примадпнe Радмиле Бакпшевић и наступа 

кап сплиста уз пратоу клавира и гитаре. 

„Заиста је правп уживаое слушати прпфеспра певаоа какав је млади гпсппдин 

Милпш Радпвић, кпји Вас не мпже пставити равнпдушним дпк вас несвакидашоим 

гласпм впди крпз  најтананија псећаоа, претварајући их у бљесак истине на сцени. 

Одржап је више пд 150 кпнцерата ширпм Србије уз клавирску пратоу прпфеспра 

Александра Радпвића и прпфеспра гитаре Милана Маринкпвића.“ 

 

 

 

 

 

 

 



10.03. 2015. гпдине у галерији КЦ „Хачи Рувим“ са ппшеткпм у 19.00 шаспва биће птвпрена 

излпжба фптпграфија Милана Впјвпдића и пријатеља.  

 

 

Ппд називпм фптпграфска излпжба "Милан Впјвпдић и пријатељи" биће прилика 

да сва имена фптпзаната сведпше п истприји Бепграда кап и крпз ликпве лепих девпјака и 

атрактивних лпкација. 

На излпжби ће се представити 40 фптпграфа са пп две фптпграфије а излпжба ће за све 

заинтреспване бити ппстављена дп 25.03.2015. гпдине пд 17.00 дп 20.00 шаспва. 

 

13.03.2015. гпдине са ппшеткпм у 19.00 шаспва  у Великпј сали Опщтине Лајкпвац биће 

прпмпвисана коига Филипа Давида „Кућа сећаоа и забправа“, дпбитника НИН-пве 

награде за 2014. гпдину. Коигу ће представити писац и шлан жирија Владислава Гпрдић 

Петрпвић. 

„Свакп ппнекад ппжели да буде некп други, али шта акп дпбије прилику за тп?  

Алберт Вајс је јпш пд детиоства имап прилике да прпмени свпј идентитет. Накпн 

штп је 1942. гпдине ппд пкриљем ужаснпг рата пстап без рпдитеља и брата Елијаха, 

некп време је прпвеп у кући фплксдпјчера кпји га називају Ханс и нуде му да замени 

оихпвпг несталпг сина и такп се спасе пд сигурне смрти. Алберт се тада ипак пдлучује 

да сачува свпј идентитет и ппбегне из немачке ппрпдице кпја га је умалп усвпјила. 

Мнпгп гпдина касније, на једнпј пд кпнференција п Другпм светскпм рату на кпјима 

учествује, Вајс лутајући нпћу оујпршким улицама наилази на „Кућу сећаоа и забправа“. 

У једнпј пд прпстприја пвпг непбичнпг здаоа ппхраоенп је непрегледнп истпријскп 

памћеое. Алберт у једнпм екрану мпже да кап на филму види сцене страдаоа свпјих 

рпдитеља и Елијахпвпг нестанка за кпји се псећа кривим, јер је млађи брат бип ппверен 

оему на чуваое. Огрпмни бпл кпји је псетип јаче нп икад мпже да нестане акп пн у 



следећпј прпстприји пве чудесне куће избрише сппственп памћеое или, чак, ишчезне 

пппут свпг рпђака, чувенпг илузипнисте Худинија (Ерика Вајса). Хпће ли Алберт 

искпристити ппследоу шансу да прпмени свпј идентитет у складу са речима једнпг 

свпг пријатеља и сунарпдника „Памћеое је страшније пд свакпг забправа“ или ће 

пдлучити да пстане тп штп јесте, без пбзира на бпл кпји га раздире? 

Писана у преппзнатљивпм стилу угледнпг аутпра, Кућа сећаоа и забправа је један пд 

најаутентичнијих рпмана нпвије српске коижевнпсти.“ 

 

19.03. 2015. гпдине са ппшеткпм у 20.00 у Великпј сали Опщтине Лајкпвац биће изведен 

„Ппетски кабаре  Ивп Андрић“ у кпме ушествују Вјера Мујпвић, Александар Срећкпвић 

Кубура и Раде Радивпјевић. 

 

 

„Ппетски кабаре Ивп Андрић 



Мпжда писац треба да ппмпгне чпвеку да се нађе и снађе. Или, да нам, бар малп, 

псветли  тамне путеве на кпје нас живпт баца. Јер, приппведач и оегпвп делп не служе 

ничем, акп на један или други начин, не служе чпвеку или чпвечнпсти. 

У ппетскпм кабареу Ивп Андрић, желели смп да псветлимп Андрића кап песника, чпвека 

кпји је вплеп музику, и кпји је дубпкп прпмишљап п свету, п нарпду, пплитици, држави и 

култури, старпсти и младпсти, љубави и смрти. Какп Андрић није бип ппзнат кап 

песник публика ће први пут чути некпликп песама кпје је на Андрићеве стихпве 

кпмппнпвап Раде Радивпјевић; пмиљене песме Иве Андрића кпје су му певане у 

Стпкхплму на дпдели Нпбелпве награде, деп оегпве беседе – О причи и причаоу, 

некпликп прича п малим људима – пијачним прпдавцима, берберима, путујућим 

циркусантима, кап и оегпву љубавну причу – тридесет гпдина Андрић је стрпљивп 

вплеп једну жену дпк му пна није кпначнп ппстала супруга. 

Овај свпјеврсни пмаж Андрићу извпде глумци Нарпднпг ппзпришта у Бепграду, Вјера 

Мујпвић и Александар Срећкпвић Кубура, кап и кпмппзитпр Раде Радивпјевић.“ 

 

27.03.2015. гпдине са ппшеткпм у 20.00 шаспва, Мещпвити хпр „Хачи Рувим“ у Великпј сали 

Опщтине Лајкпвац ће пдржати  мартпвски кпнцерт „лаких нпта“. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

30.03. 2015. гпдине са ппшеткпм у 20.00 шаспва у Великпј сали Опщтине Лајкпвац драмска 

глумица Љиљана Стјепанпвић ће извести мпнпдраму „Гпсппђа Министарка“ и јпщ једнпм 

пправдати награду кпју са ппнпспм нпси „Жанка Стпкић“. 

         

 


