
ПРОГРАМ ЗА ЈАНУАР-ФЕБРУАР 2018. ГОДИНЕ 

 

Изложба слика Константиноса Косте Петровића „Минијатуре“ 

30.01.2018. године у 19:00h,  галерија КЦ „Хаџи Рувим“ 

Константинос Коста Петровић рођен је у Ваљеву 2. 10. 1995. године. Тренутно је на трећој 

години основних студија Филолошко-уметничког факултета у Крагујевцу, смер зидно 

сликарство у класи професора Горана Ракића. 

 

До сада је имао 2 самосталне , 2 заједничке и  2 групне изложбе. Учествовао је као гост на 

више изложби Миодрага Мила Петровића. 

Изложба је отворена за посетиоце до 06.02.2018. 

             

 

 



 

Позоришна представа „Нушићијада“ 

05.02.2018. године у 19:00h,  велика сала Оштине Лајковац 

По делима Бранислава Нушића у извођењу Ивана Томашевића из Шабачког позоришта 

Заборављамо и потискујемо своју традицију и највеће великане српског стваралаштва. 

Један од њих је Бранислав Нушић, чаробњак смеха, који је са много хумора и ведрине дао 

једну универзалну критику система што га чини актуелним у свим сегментима нашег 

живота. 

Све већи број људи замењује свој стварни живот виртуелним доживљајима. Млада 

популација, углавном, не чита књиге већ користи понуђене сајтове са скраћеним 

садржајима и решеним задацима. Иако је Нушић заступљен у школској лектири и на 

репертоарима позоришта, очигледно је да то није довољно, јер због начина живота све 

више се удаљавамо од наших највећих духовних блага и традиције. 

 

 

 

 

 



„Вече романтике“ 

14.02.2018. године у 19:00h,  велика сала Оштине Лајковац 

Вече љубавне поезије и песама уз звуке гитаре , стихове ће говорити глумац Иван Зекић са 

гостима. 

 

 

 

                                                                      

 

 

 

 

 



Mедијска подршка удружењу грађана „Моја Боговађа“ у реализацији 

предавања  Поводом обележавања 100 година од завршетка Првог светског 

рата.  

09.02.2018. , 18.30h, „Магацин“ Боговађа - Предавање на тему: 

- „Утицај Ћирине пруге на Боговађу и околину“ 

- „Српско – руски односи кроз историју“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Позоришна представа „Време части и поноса“ 

22.02.2018. године у 19:00h,  велика сала Оштине Лајковац 

Представа ВРЕМЕ ЧАСТИ И ПОНОСА хронолошки прати развој великог ратног и личног 

пријатељства двојице горостаса српске историје, Војводе Живојина Мишића и Војводе 

Степе Степановића. Поникли са исте класе војне академије, своје другарство кроз најтеже 

животне тешкоће, претворили су у велико лично пријатељство које је трајало, до краја 

живота! Представа прати историјске догађаје о атентату у Сарајеву, преко битака на Церу 

и Колубари, Голгота народа и војске током повлачења преко Албаније, све до пробоја 

солунског фронта, ослобађања поробљене Отаџбине и стварања прве Југославије. 

Историјске личности и ратне догађаје нису увек процењивали исто, али им је љубав према 

народу и Србији, као и лични интегритет  увек био исти! 

Играју Бошко Пулетић као Војвода Живојин Мишић и Лепомир Ивковић као Војвода 

Степа Степановић, глумци Народног позоришта из Београда У улози Наратора појављује  

се аутор представе др. Мића Живојиновић. 

 


