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11.05. у 19.00 часова у Галерији КЦ „Хаџи Рувим“ биће отворена изложба „Јевреји у Првом 

светском рату“. Изложба је организована у сарадњи са Јеврејским музејом из Београда и 

ауторком Војиславом Радовановић. 

Једини јеврејски музеј у Србији чува архивску и фото документацију, ритуалне предмете, 

верске књиге, сведочанства јеврејске историје и културе, међу којима је 35 фотографија из 

времена Великог рата, што оригинала што копија. 

Веома интересантна је оригинална фотографија прве добровољне ратне болничарке у 

Србији, српске јеврејске хероине Нети Мунк која на леђима носи болесног човека из 

периода ужасне епидемије тифуса за време Првог светског рата. 

Изложен ће бити оригинални ''дневник евакуације" из 1916.године коњичког официра 

Моше Меворака који је осим што је ратовао, изванредно цртао. Посебну пажњу 

посетилаца изложбе изазва  предмет из музејске збирке, војничко ћебе које је са својим 

власником "прелазило" Албанију и за које српски војник Јеврејин из Приштине Гавриел 

Навоновић тврдио да му је спасло живот. Када је почео Други светски рат и када су 

албански нацисти почели да претресају српске и јеврејске куће на Косову, власник је 

ћебе офарбао у наранџасту боју да би прикрио своју ратничку прошлост. Такво ћебе је 

поклоњено Јеврејском историјском музеју у коме на изложби заједно са другим 

предметима и фотографијама сведочи о учешћу Јевреја у ратовима које је Србија 

водила за ослобођење. 

 

 

Детаљ са отварања из Београда 



 

12.05. са почетком у 18.00 часова у сали биоскопа КЦ „Хаџи Рувим“ биће приказан дечји 

филм „Сунђер Боб“ 

 

Сунђер Боб Коцкалоне, најомиљенији морски бескичмењак, испливаће на обалу нашег 

света због највеће суперхеројске авантуре до сад. 

У 20. 00 часова биће приказан филм „Осветници“ 

Након што Тонy Старк покуша успоставити латентан програм одржавања светског 

мира, ствари измичу контроли и најмоћнији хероји на Земљи, укључујући Ирон Мана, 

Капетана Америка, Тхора, Невероватног Хулка, Црну удовицу и Хулка изложени су 

крајњем тесту њихове снаге. Судбина света виси о концу док се појављује злокобни 

Ултрон. Једини који могу зауставити његове планове разарања света су Осветници. 
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23.05. у 20,00 часова у сали биоскопа КЦ „Хаџи Рувим“ биће изведена позоришна 

представа „Керови“. 

 „Представа се састоји  од четрнаест псећих ликова, који кроз своје животне приче 

преносе своје ставове о љубави, сексу, пријатељству, освети, насиљу. Сви псећи ликови 

одражавају карактеризације људског бића. Керови су јединствени спој трагедије, 

хумора, оштрине, нежности и романтике.  

Псеће приче никога неће оставити равнодушним. Расплакаће вас, насмејати и 

натерати вас да се запитате какви сте “људи”. Својим брилијантним глумачким 

трансформацијама и прецизном игром, глумци пружају гледаоцу врхунску забаву али и 

запитаност: да ли можемо бити бољи људи.“ 

 

 

Играју:Маринко Маџгаљ и Александар Срећковић Кубура 

Свира и игра: Сања Срећковић/ Андрија Даничић 

Композитор: Бранислав Пиповић 



Кореограф: Тамара Антонијевић 

Костимограф: Иванка Крстовић 

Дизајн светла: Раде Стаменковић 

Техничка реализација: Војин Бутковић 

 

 

 

 

 

 

 


