
ПРОГРАМ КЦ „ХАЏИ РУВИМ“ ЗА АПРИЛ И МАЈ  2017. ГОДИНЕ 

 

14.04.2017. године у галерији КЦ „Хаџи Рувим“ са почетком у 19.30 биће отворена 

изложба слика Ратибора Вукојичића „Слике“. Изложба је отворена за посетиоце радним 

даном до 20.04.2017. године.  

 

 

Биографија 

Ратибор Рато Вукојичић рођен је у Калушићима код Пљеваља 1941. године. Дипломирао 

на Архитектонском факултету Универзитета у Београду. Од 1977. године живи у Убу. Све 

време слика и црта, најпре у атељеу академског сликара Миодрага Петровића, а од 1995.г. 

у његовом атељеу. Излагао је самостално и групно у Гаганауену, Будви, Лозници, Шапцу, 

Младеновцу, Београду, Убу, Ваљеву, Златибору, Пљевљима, Љигу, Лајковцу, Мионици. 

Члан је ликовног удружења „Спектар“ из Уба. 

Сликарство Ратибора Вукојичића одликује се формалном и садржинском разноврсношћу, 

која упућује на једну врсту еклектичког приступа уметности. Било да се ради о природној 

склоности духа да мења и преиспитује могућности и перспективе уметничког сагледавања 

предмета или о планираним стилским променама унутар ликовног језика, сигурно је то да 

су Ратиборове слике производ једног интимног одабира и тренутне заокупљености 

мотивом који ће својим утицајем одредити правац сваке појединачне слике. Тако на 

сликама понегде срећемо приказе урбаних квартова који дочаравају атмосферу далеких 



градова које сликар чува у сећању; потом делове ентеријера и екстеријера сакралних 

објеката изведених са мноштвом детаља и смислом за поимање простора. Важан део опуса 

чине портрети деце и пријатеља, који поред важности коју имају за самог уметника, 

поседују и један општији карактер. Они су дати реалистички, без пренаглашене 

карактеризације, али са довољно снаге да саопште понешто о портретисаном, било кроз 

суптилан гест, одевни предмет, фризуру или поглед. Даље гледајући, наилазимо на мртве 

природе, на пејзаже,  ведуте, религијске и историјске мотиве. Свака од слика заснива се на 

одређеном расположењу и одабиру начина да се тематски и формално усагласи уметничко 

мишљење о мотиву који се обрађује. Да ли ће превагнути експресивнији манир или нешто 

смиренији импресионистички наноси боје којим се мање хировито долази до оног што се 

жели рећи и приказати, свакако није важније од тога да ли је до формирања утиска дошло. 

На Ратиборовим сликама утисак не само што је ту, већ је увек дељив и у очима посматрача 

достиже свој зенит. 

          

 

 

 



26.04.2017. године у Великој сали Општине Лајковац са почетком у 20.00 часова биће 

изведена монодрама „Казивање једног глумца“. 

 

 

Игра: Катарина Вићентијевић  

Монодрама, састављена из монолога и стихова, различитих аутора драмских дела и 

поезије. 

Кроз текстове драгих аутора, присетила сам  се ликова које сам волела на сцени, а и неких 

уз које сам уживала, пратићи из гледалишта. 

И тако, из чисте љубави, настају моја казивања.  

Монодрама обухвата двадесетак истакнутих писаца, међу којима су: Д. Киш, М. 

Витезовић, Д. Ћосић, Пушкин, Д. Максимовић, Брехт, Кафка, Д. Радовић, М. Бећковић, 

Нушић... 

Подељена је у три целине. 

Прва припада драми, други је посвећен кратким причама немачких аутора, трећи део 

посвећен је комедији.  

 

 



28.04.2017. године у галерији КЦ „Хаџи Рувим“ са почетком у 19.30 биће отворена 

заједничка изложба слика и скулптура Душка Шурлана и Милана Лазића. Изложба је 

отворена за посетиоце радним даном.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

04.05.2017. године у Великој сали Општине Лајковац са почетком у 18.00 часова биће 

изведена дечија представа „Мудро прасенце“. 

 

 

Режија: Ксенија Крнајски 

ЛИЦА: 

Прасе Гиле  – МАЈА ЈОВАНОВИЋ 

Лија Меланија – МИХАЕЛА СТАМЕНКОВИЋ 

Вук Вуја – БОЈАН БЕЛИЋ 

Кратак сиже 

Халапљиви вук Вуја, опседа кућицу прасенцета, Гилета, са исконском амбицијом да га 

смаже. Ту среће и лисицу Меланију, која је дошла са истим планом. 

Иако врло саможиви и себични, принуђени су да се удруже у остваривању свог 

гастрономског циља.  

Међутим, прасенце је мудро и успева да предосети њихове намере, па их у гомили 

смицалица насамари. 



Фуриозно брза и духовита представа за децу 1-10 година која поручује како је у животу за 

борбу против непријатеља важније имати памет и машту, него мишиће и физичку 

доминацију над непријатељем. 

 

 

08.05.2017. године у Великој сали Општине Лајковац са почетком у 20.00 часова биће 

изведена представа „Имамо дојаву“. 

 

 

Текст: Семир Гицић 

Режија: Иван Денић 

Играју: Зинаида Декакин, Златко Ракоњац и Семир Гицић 

Гласови у представи: Ева Рас 

 

У питању је духовита прича о студентима и дугогодишњим пријатељима и цимерима 

Синши и Бесиму коју не успевају да остану у Београду. Без посла, као и помоћи родитеља, 

наилазе на проблеме опште егзистенције те нису у могућности да врате дугове газдарици 



Мари која им издаје гарсоњеру под закуп. Мара преузима иницијативу и поставља им 

ултиматум, те покреће бизнис који обећава велики новац за кратко време, али ће тај посао 

неочекивано увести сво троје у многе невоље.  

Представа „Имамо дојаву“ је прва твитер представа на овим просторима. Духовит текст 

који поседује преко стотину најбољих твитова који служе као реплике.  

 

  

17.05.2017. године у Великој сали Општине Лајковац са почетком у 20.00 часова биће 

изведена представа „Kраљев пут“. 

 

 

Режија: Лилијана Ивановић 

Улогу Краља Петра II тумачи глумац Владимир Балашћак. 

Текст је рађен по мемоарској прози ЊКВ Петра II Карађорђевића. 

 

Представа „Краљев пут", по тексту и у режији Лилијане Ивановић, продукција Шабачко 

позориште и Театар „ Ирена Колесар, а под патронатом Краљевског дома Карађорђевића, 



прва је представа у историји српског позоришта која се бави животом Краља Петра II 

последњег југословенског и српског монарха, али пре свега човека који је силом 

историјских прилика био принуђен да већи део свог живота проведе далеко од своје земље 

и народа. 


