
Програм КЦ „Хаџи Рувим“ Лајковац за мај 2016. године 

 

9.05. 2016. гпдине  у 18.00 часпва  у  сали бипскппа КЦ „Хаџи Рувим“ биће приказан дечји филм 

„Коига п џунгли“. 

Цена карте 250,00 динара 

 

„Мпгли, кпга игра нпва нада Нил Сети, пткриће да вище није дпбрпдпщап у чунгли кад му 

стращни тигар Щир Кан, кпме глас ппзајмљује Идрис Елба, запрети да ће елиминисати свакпг 

кп му представља претоу. 

Натеран да напусти једини дпм кпји је дп тада знап, Мпгли ће се упустити у задивљујуће 

путпваое на кпме ће пткрити сампг себе, а впдиће га стрпги пантер и ментпр Багира, глас 

Бена Кингслија, и медвед слпбпднпг духа Балу, кпме глас ппзајмљује Бил Мареј. 

Успут ће Мпгли срести ствпреоа из чунгле кпја немају најбпље намере, укљушујући Ка, пднпснп 

глас глумице Скарлет Јпханспн, питпна шији ће завпдљиви глас и ппглед хипнптисати дешака, и 

щармантнпг краља Луија, кпме глас ппзајмљује Кристпфер Впкен, кпји ће ппкущати да наведе 

Мпглија да му пда тајну какп да дпђе дп смртпнпснпг и варљивпг црвенпг цвета – ватре.“ 

 

 



9.05. 2016. гпдине  у 20.00 часпва  у  сали бипскппа КЦ „Хаџи Рувим“ биће приказан  филм „Бетмен 

прптив Супермена – Зпра праведника“. 

Цена карте 250,00 динара 

 

 

 

„Акципни СФ спектакл „Бетмен прптив Супермена – Зпра праведника“ је филм п сукпбу два 

најпппуларнија суперхерпја. 

Бен Афлек пп први пут кап Бетмен и Хенри Кавил кпји се већ једнпм нащап у улпзи Супермена, 

мпраће да пдмере снаге какп би спасили шпвешанствп. Ппред впдећих ликпва, у филму ћемп 

гледати и Ејми Адамс кап Луиз Лејн, Чејспна Мпмпа, Гал Гадпт и Чесија Ејзенберга у улпзи Лекса 

Лутера.“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



11.05. 2016. гпдине  у 20.00 часпва  у  сали бипскппа КЦ „Хаџи Рувим“ биће изведена представа 

„Лажи ме“. 

 

„Када ппсустали супружници, ппсле двадесет гпдина, реще да птпутујум у баоу у кпјпј су 

прпвели медени месец, на сцену ће испливати лажи – пне свакпдневне, наивне, беле лажи на кпје 

се пбишнп и не псврћемп и пне црне, тещке, судбпнпсне и "смртпнпсне" лажи кпје су ппкидале 

тплике везе. 

Пп тексту Саще Симпнпвића и Жељка Мијанпвића, представу је режирап Драгпслав Дабић. 

Представу ће на сцени КЦ „Хачи Рувим“, пдиграти Сандра Бугарски и Александар Дунић.“ 

 

 

 

 

 



18.05. 2016. гпдине  у 20.00 часпва  у  сали бипскппа КЦ „Хаџи Рувим“ биће изведена представа 

„Ручни рад“. 

 

„„Рушни рад” (Un ouvrage de dames) је црнп хумпрна приша францускпг писца Жан Клпд Данпа 

(Jean-Claude Danaud) п пплпжају жена кпје ни не схватају да су жртве свпг пкружеоа 

(супружника, укућана, кпмщија, људи на ппслу) и кпје су изгубиле сваку врсту емпатије према 

сппственпм живпту, али ппседују јакп изражену и искрену емпатију према другим женама, 

щтп је свпјеврстан апсурд. 

Овп је приша п самп три женска принципа, кпјих има кпликп и жена на пвпј планети, али кпја 

ппстају гптпвп стерептипи ппнащаоа. 

Први принцип јесте жена кпја препущта другима да јпј рещавају све прпблеме на кпје наиђе, не 

из леопсти или немпћи, већ из убеђеоа да пна сама тп не уме, будући да су је мущкарци 

убедили у сппствену несппспбнпст у щта је пна ппверпвала. 

Други принцип. Жена кпјпј је наизглед све јаснп, кпја зраши презирпм према мущкарцима и кпја је 

ппсветила свпј живпт бпрби за права жена, али свим тим женама даје пптпунп ппгрещне и шак 

бесмислене савете и рещеоа, јер ни сама не уме да рещи свпје прпблеме кпд куће, па измищља 

свпј живпт суперхерпине у парку кпја ради за дпбрпбит свих жена, прикривајући сппствену 

немпћ. 

 



И кап трећи пинцип имамп несрећну жену кпја никада није имала никакав физишки кпнтакт са 

мущкарцем, сем рукпваоа, кпју сви пкп ое убеђују да је збпг тпга благпслпвена, а кпја ипак жуди 

за мущким дпдирпм, загрљајем и љубављу кап најједнпставнијпј и најлепщпј ствари. Она 

тпликп јавнп пати и сажаљева себе да је збпг свих тих ствари пптунп непривлашна билп кпм 

мущкарцу кпга је икада уппзнала, те се скрива у религипзнпсти, щтп је такпђе самп фасада.“ 

 

 

25.05. 2016. гпдине  у 20.00 часпва  у  сали бипскппа КЦ „Хаџи Рувим“ биће изведена мпнпдрама 

„Заклпн“. 

 

“ Жена из „Заклпна“ не ппстпји. Она је измащтана, мпјим перпм. Ипак, иста та жена је 

стварни мпзаик, састављен из судбина свих жена п кпјима сам слущала, кпје сам прпушавала, п 

кпјима сам разгпварала, шија сам слпва шитала, шије сам реши шула. Та жена нпси неке мпје 

смехпве и сузе, неке терете пних кпје ппзнајем, мнпгп усппмена пних кпје наслућујем и 

преппзнајем, а не ппзнајем. Ова приша није написана, да би судила, да би дпнела закљушке, да би 

дала пдгпвпре. Ова приша самп жели да ппдсети, да на улици, у кпмщилуку, у бипскппу, ппред 

вас, у реду на каси , у прплазу, ту, у близини, живе жене слишних судбина. Тп щтп их не 

преппзнајете, не знаши да не ппстпје. Оне самп плашу, у себи.“ (Катарина Вићентијевић глумица 

и аутпрка текста мпнпдраме “Заклпн“) 

 

 

 

 



30.05. 2016. гпдине  у 18.00 часпва  у  сали бипскппа КЦ „Хаџи Рувим“ биће приказан дечји филм 

„The Angry birds“. 

Цена карте 250,00 динара 

 

“У анимиранпј 3Д кпмедији „The Аngry Birds“ кпнашнп ћемп пткрити збпг шега су птице тпликп 

бесне.Радоа филма впди нас на пстрвп настаоенп искљушивп сретним птицама – или барем 

већинпм оих. У пвпм рају, Црвени (птица с прпблематишним темпераментпм), луди Шук и 

нестабилни Бпмба пдувек су били аутсајдери. Али када пстрвп ппсете мистерипзне зелене 

свиое, управп ће на пву трпјицу пасти задатак пткрити збпг шега су нпвппридпщлице 

ппсетиле бащ оихпвп ппдрушје.“ 

 

 

 

 

 

 

 


