
15. јул , заједнички врт гмс и сзпб
Филмско вече Лето је криво за све 
У знаку свог јубилеја, Спомен-збирка организује пројекцију филма Лето 
је криво за све. Реч је о раном остварењу редитеља и сценаристе Пурише 
Ђорђевића, снимљеном управо у години у којој је легат на Тргу галерија, 
давне 1961. године, отворен за поштоваоце уметности. Романтична 
комедија о искушењима једне Вишње и њеног супруга приликом 
путовања на годишњи одмор, окупила је имена попут Мије Алексића, 
Олге Нађ, Соње Хлебш, Милене Дравић, Властимира Ђузе Стојиљковића, 
Радета Марковића и других великана југословенске глуме.
 
22. јул , заједнички врт гмс и сзпб
Новосадска тура – времеплов у шездесете
Предавање Срђана Бошковића 
Обележавајући шест деценија постојања, Спомен-збирка Павла Бељан-
ског Вас позива на несвакидашњу путописну причу. Из музејског врта 
вратићемо се у Нови Сад шездесетих година 20. века. Склопићемо 
мозаик од прича о људима, догађајима, грађевинама, локализмима и 
надасве клими у којој је стасавао Нови Сад и сви који су живели у њему. 
Времепловом ће управљати Срђан Бошковић, историчар, председник 
Удружења туристичких водича Новог Сада и аутор ,,Новосадских тура“, 
организованих под окриљем Туристичке агенције „Путоказ 021“.

29. јул , заједнички врт гмс и сзпб
Италија – рај за љубитеље уметности
Квиз о италијанској култури са Николом Костићем 
Квиз мастер, Никола Костић, познатији као Ли Мен, припремиће 
специјална питања из области италијанске ликовне уметности, књижев-
ности, историје, позоришта и филма како би публика проверила своје 
знање о богатој култури ове медитеранске земље. У друштву четвороч-
лане екипе имаћете прилику да се играте, уживате, сазнате нешто ново, 
али и да освојите занимљиве „музејске” награде. Екипу од четири члана 
потребно је пријавити на телефон 021 4899 013 до 25. јула. 

5. август , заједнички врт гмс и сзпб
Скривене тајне холандских и белгијских музеја 
Путописна прича Блажа Поповића
Аутор телевизијског серијала „Без аранжмана“, новинар и публициста 
Блажо Поповић, повешће нас на сентиментално путовање кроз историју, 
представљајући занимљивости из живота истакнутих имена холандског 
и фламанског сликарства. Имаћете прилику да чујете приповест о 
необичном Винсенту Ван Гогу, мистеријама Врта уживања Хијерониму-
са Боша, епској судбини најчешће краденог дела на свету Ван Ајковог 
Гентског олтара као и друге тајанствене приче из света уметности овог 
дела Европе.

24. јун, плато испред гмс
Ми у Европи – Европа на Тргу галерија
Концерт Александар Дујин оркестра 
Током више од четири деценије бављења музиком познати новосадски 
музичар и композитор Александар Дујин истраживао je, анализирао и 
кроз своју ауторску призму интерпретирао европску музику. Кроз 
пројекат Мултикултурална едукација, заједно са вокалним солистима и 
музичарима, презентовао је традиционалне песме појединих европских 
држава уклопљене у миксове џеза, латина, класике и попа, изводећи их 
у сопственим аранжманима који су у потпуности поштовали ауторство. 
Одабране француске шансоне, италијанске канцоне, латино музику 
Португала и Шпаније, шлагере Југославије, као и енглеску поп музику, 
публика ће имати прилику да чује на свечаном отварању Лета на Тргу 
галерија. Вокалне солисте Невену Рељин, Вању Манић Матић и Тању 
Сенић пратиће Александар Дујин (клавир), Владимир Јаковљевић 
(гитара), Ервин Малина (контрабас) и Петар Радмиловић (бубањ), а 
програм ће бити употпуњен и мултумедијалном презентацијом 
европских градова.

1 . јул, заједнички врт гмс и сзпб
Порцелан – од свакодневице до уметности
Предавање Марије Стобород Шибанове
Велики љубитељ уметности, Марија Стобород Шибанова, причаће како је 
порцелан од оријенталне атракције постао део нашег свакодневног 
живота и како се узвисио до уметничког дела „фине“ примењене 
уметности. Сазнаћемо и одговоре на питања: шта повезује Црни 
квадрат Казимира Маљевича и споменик Петру Великом у Санкт 
Петербургу, шта је „Гилда Антоана“ и о чему сведоче кровови Цркве 
Имена Маријиног у Новом Саду, суботичке Синагоге и Музеја примењене 
уметности у Будимпешти. Поред занимљиве приче, публика ће имати 
прилике да ужива у леденом чају и чајном пециву. 

8. јул, заједнички врт гмс и сзпб
Концерт Плави птичић  
Спомен-збирка Павла Бељанског, концертом новосадске групе Плави 
птичић, у оквиру манифестације Лето на Тргу галерија, оживљава 
сећања на шездесете године 20. века и тако обележава шест деценија од 
оснивања. Изводећи песме Битлса, Ролинг Стоунса, Кинкса, Дорса и 
других рок и поп икона, Плави птичић подсетиће нас на највеће европске 
и светске хитове из 60-их година. Групу чине чланови неких од најзначај-
них домаћих бендова: Роберт Радић – бубњеви (Велики презир, еx. Лав 
Хантерс), Роберт Телчер – електрична гитара (Партибрејкерс, Велики 
презир), Зоран Лекић – електрична гитара (Атеист реп, еx. Обојени 
програм), Душан Шеварлић – бас гитара (еx. Ева Браун и Велики презир) 
и Горан Половина – вокал, акустична гитара (еx. Минстрел).

12. август, врт глурм
Визуелна култура и идеологија
Предавање др Владимира Димовског
Мултидисциплинарни приступ теми визуелне културе присутне у 
свакодневном животу, као и различитим идеологијама које доминирају 
у савременом, али и у друштвима током историје, указаће публици на 
постојање везе између ова два појма путем занимљивих примера из 
историје уметности. Др Владимир Димовски ће у свом предавању 
показати на који начин сваки „визуелни производ“ рефлектује уређење 
друштва у којем је настао, што је могуће уочити још у времену првих 
цивилизација. Посетиоце ће овакав приступ културној продукцији 
подстаћи на размишљање и критичку перцепију слика које их окружују.

19. август, врт глурм
Средњовековни манастири Скадарског језера 
Путописна фото прича Горанке Матић
Након успешне ретроспективне изложбе у Музеју савремене уметности у 
Београду, Горанка Матић публици Лета на Тргу галерија представља до 
сада неизлагане фотографије са Скадарског језера – области владавине 
средњовековних владара Дукље и Зете и њихових манастирских 
задужбина. Горанка је 2000. године обишла ово подручје живописних 
локалитета разуђене обале језера (Годиње, Космач, Морачник), а своје 
утиске преточила је у фото-материјал који прича причу историјских 
личности: владара Дукље Јована Владимира, зетске племкиње Јелене 
Лазаревић Балшић Косаче и српског велможе Вукашина Мрњавчевића.

26. август, врт глурм
Музички времеплов: Rock ’n’ hor 
Новосадски вокални састав Rock ’n’ hor основан је са жељом да публици у 
другачијем руху представи музику југословенског новог таласа с почетка 
осамдесетих година прошлог века. На репертоару овог динамичног 
састава налази се разноврстан вокално-инструментални опус који 
реинтерпретира хитове бендова: Идоли, Хаустор, Прљаво казалиште, 
Електрични оргазам, Шарло акробата, Азра и других. Публика ће моћи 
да се подсети времена од пре четири деценије и да кроз музику поново 
доживи еру која је на музичкој сцени повезала бунт против система, 
потребу за изражавањем слободног мишљења, упливе светских 
трендова и свеж уметнички израз тадашње генерације младих. Оснивач 
и диригент хора је Живан Поповић, музичар, композитор и аранжер.

2021.



од 24. јуна до 26. августа     четвртком у 21 сат
трг галерија 1-2 и васе стајића 1     нови сад

10 година са вама ...

п р о г р а м :

24. јун, 21.00 сат
Свечано отварање

Ми у Европи – Европа на Тргу галерија
Концерт Александар Дујин оркестра

1 . јул, 21.00 сат
Порцелан – од свакодневице до уметности

Предавање Марије Стобород Шибанове

8. јул, 21.00 сат
Плави птичић 

Концерт 

15. јул, 21.00 сат
Лето је криво за све

Филмско вече

22. јул, 21.00 сат
Новосадска тура – времеплов у шездесете

Предавање Срђана Бошковића 

29. јул, 21.00 сат
Италија – рај за љубитеље уметности

Квиз о италијанској култури са Николом Костићем  

5. август, 21.00 сат
Скривене тајне холандских и белгијских музеја  

Путописна прича Блажа Поповића

12. август, 21.00 сат
Визуелна култура и идеологија

Предавање др Владимира Димовског

19. август, 21.00 сат
Средњовековни манастири Скадарског језера  

Путописна фото прича Горанке Матић

26. август, 21.00 сат
Музички времеплов:  Rock ’n’ hor  
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Галерија Матице српске
тел (+381) 21 48 99 000
www.galerijamaticesrpske.rs 

Спомен-збирка Павла Бељанског
тел (+381) 21 472 99 66
www.beljanskimuseum.rs 

Галерија ликовне уметности
поклон збирка Рајка Мамузића
тел (+381) 21 520 223
www.rmamuzic.rs 

Јубиларна десета манифестација Лето на Тргу галерија, у организацији три 
музејске установе са Трга галерија и ове године ће угостити Новосађане у вртови-
ма својих здања, као и на самом Тргу, пружајући им културни и забавни програм 
током летњих месеци. Као и претходних година Галерија Матице српске, 
Спомен-збирка Павла Бељанског и Галерија ликовне уметности поклон збирка 
Рајка Мамузића, бесплатним програмима на отвореном приредиће суграђанима 
занимљиве садржаје из области историје уметности, филма, путописа и музике. 
Током протеклих десет година, манифестација Лето на Тргу галерија постала је 
део устаљене летње културне понуде града, стекла је сталну публику и отворила 
се ка посетиоцима најразличитијих интересовања. Захваљујући дугогодишњој 
традицији манифестације, успостављена је успешна сарадња са бројним 
музејским установама, амбасадама страних земаља у Републици Србији и 
њиховим културним центрима и институтима, као и са великим бројем индиви-
дуалних сарадника, стручњака, уметника и пријатеља, што је допринело 
промоцији и разумевању различитих култура. У овој јубиларној години, музејске 
институције ће публику визуелно подсетити на неке од најупечатљивијих програ-
ма реализованих током десетогодишњег постојања и рада. С обзиром да се 
простор Трга галерија налази у старом језгру Новог Сада, будуће европске престо-
нице културе, програми који се традиционално одржавају из године у годину 
истичу га као једну од значајних културних тачака града и место окупљања, 
креативног деловања, културне интеракције и квалитетне забаве.
Посетите програме манифестације Лето на Тргу галерија 2021, сваког четвртка у 
21 сат, од 24. јуна до 26. августа.

Реализацију манифестације Лето на Тргу галерија 2021. омогућили су Министарство 
културе и информисања Републике Србије, Покрајински секретаријат за културу, 
јавно информисање и односе с верским заједницама и Управа за културу Града Новог 
Сада.

2021.


