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ПРОГРАМ СУ ПОМОГЛИ:
Министарство одбране Републике Србије
Министарство просвете Републике Србије
Војни музеј у Београду
Симфонијски оркестар РТС-а
Музеј савремене уметности
Галерија Матице српске
Музеј града Београда
Музеј савремене уметности
Народни музеј у Београду
Камeрни хор Опере Народног позоришта у Београду
Народни музеј у Смедеревској Паланци
ЈП „Београдска тврђава“
Историјски архив Београда

ИЗВРШНА ПРОДУКЦИЈА: Омладинско позориште „ДАДОВ“ – Секретаријат за
културу града Београда | СЕЛЕКТОР ПРОГРАМА: Александар Гаталица | ВИЗУЕЛНИ
ДИЗАЈН ДАНА СЛОБОДЕ 2019: Сања Смиљанић | РЕДИТЕЉИ: Славенко Салетовић,
Владимир Путник, Даријан Михајловић, Марко Челебић | СЦЕНАРИСТA: Милован
Витезовић | ДИРИГЕНТИ: Бојан Суђић, Дејан Савић | КУСТОСИ: Жана Гвозденовић,
Слободан Ивков | АУТОР ТЕКСТОВА ПРОГРАМА: Уна Јазић | ЛЕКТОР: Невена Живић
| КОСТИМОГРАФ: Катарина Грчић Николић | ФОТОГРАФ: Предраг Митић | ТЕХНИЧКА
ПОДРШКА: Секретаријат за послове одбране, ванредних ситуација, комуникације и
координације односа са грађанима

АЛЕКСАНДАР ГАТАЛИЦА

Уводна реч

Под знаковима

СЛОБОДЕ

Две ознаке које су обележиле српску историју у
двадесетом веку биће заштитни знаци и овогодишњих Дана
слободе Београда 2019. године. Кокарда краља Петра, која је
стајала на шајкачама српских официра који су ослободили
Београд 1. новембра 1918, и пролетерска звезда са српом и
чекићем, која се налазила на титовкама партизана, који су по
други пут ослободили Београд 20. октобра 1944, данас више
нису идеолошки супротстављени војнички знаци.
Слово „П“, знак краљевих официра, и срп и чекић, знак
пролетера партизана, изузетни су графички знаци, који нас
подсећају на прошлост, али, пре свега, ето парадокса,
на основни историјски валер који је до данас
остао заједнички обема војскама: и један и
други знак у својој основи имају слободу.
Зато су ови знаци данас амблеми
културних догађаја који ће се одвијати
на улицама и трговима Београда од 20.
октобра до 1. новембра 2019. Идеологије
пролазе, показаће концерти, изложбе и
позоришне представе, а жеља за слободом
је вечна.

Уметнички директор
Дана слободе Београда 2019.
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ДАТУМ

АКТИВНОСТ

ЛОКАЦИЈА

18. октобар
12.00 часова

КОНФЕРЕНЦИЈА
ЗА НОВИНАРЕ

Скупштина града Београда

14–27. oктобар

ИЗЛОЖБА
ПАРТИЗАНИ-НАДРЕАЛИСТИ;
РАТНИЦИ-МОДЕРНИСТИ

Билборди по граду Београду

18. октобар
Први час у преподневној
и у поподневној смени

Читање прогласа на почетку
првог часа у свим основним
и средњим школама у
Београду

20. октобар
10.00 часова

20. октобар
12.00 часова

Основне и средње школе
у Београду

ЦЕРЕМОНИЈА ПОЛАГАЊА
ЦВЕЋА И ИНТОНИРАЊЕ
ХИМНЕ

Гробље ослободилаца
Београда (централно
обележавање),
Споменик совјетском војнику на
Гробљу ослободилаца Београда
у Другом светском рату

МЕМОРИЈАЛНИ ДЕФИЛЕ
ПОБЕДА СЛОБОДА
ТОКОМ ДЕФИЛЕА:
РАДИО-ДРАМА
СЛОБОДНИ БЕОГРАД
Текст: Милован Витезовић
Режија: Владимир Путник
Техничка припрема
радио-драме: Радио Београд

Теразијe
(од хотела „Москва“
до Палате „Албанија“)

20. октобар
(У случају неповољних
временских услова, програм
се премешта у Народно
позориште у Београду.)

ЦЕНТРАЛНА МАНИФЕСТАЦИЈА
КОНЦЕРТ ЗА СИМФОНИЈСКИ
Трг републике
ОРКЕСТАР, ХОР И ТОПОВЕ

20. октобар
18.00 часова

ИЗЛОЖБА
ГРАЂАНИ ДОЧЕКУЈУ РАТНИКЕ

Трг републике

21–25. октобар

ИЗЛОЖБА
ГРАЂАНИ ДОЧЕКУЈУ РАТНИКЕ

Савска променада,
Београд на води

22. октобар
12.00 часова

ЦЕНТРАЛНИ ДОГАЂАЈ
ОДУЖУЈЕМО СЕ САВЕЗНИЦИМА Калемегдан, код Споменика
И РОДОЉУБИМА
захвалности Француској
Сцена „Француска“

23. октобар
12.00 часова

ОДУЖУЈЕМО СЕ
САВЕЗНИЦИМА И
РОДОЉУБИМА
Сцена „Србија“
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Диригент: Бојан Суђић

Трг републике

ДАТУМ

АКТИВНОСТ

ЛОКАЦИЈА

24. октобар
12.00 часова

ОДУЖУЈЕМО СЕ
САВЕЗНИЦИМА И
РОДОЉУБИМА
Сцена „Италија“

Код старог објекта
Војномедицинске академије,
тј. код Клиничког центра
Србије

25. октобар
12.00 часова

ОДУЖУЈЕМО СЕ
САВЕЗНИЦИМА И
РОДОЉУБИМА
Сцена „Русија“

Трг републике

26. октобар
12.00 часова

ОДУЖУЈЕМО СЕ
САВЕЗНИЦИМА И
РОДОЉУБИМА
Сцена „Сједињене
Америчке Државе“

Испред Српске академије
наука и уметности (Кнез
Михаилова 35)

26–30. октобар
(отварање у 14.00 часова)

ИЗЛОЖБА МИРКО И СЛАВКО

Цветни трг

ОДУЖУЈЕМО СЕ
САВЕЗНИЦИМА И
РОДОЉУБИМА
Сцена „Велика Британија“

Вуков споменик

28. октобар
12.00 часова
29. октобар
11.00 часова
(У случају неповољних
временских услова програм
се помера на 30. октобар.)

Ауторски пројекат Милована
Витезовића и редитеља
Славенка Салетовића
ОД СЛОБОДЕ ДО СЛОБОДЕ

31. октобар
12.00 часова

ОДУЖУЈЕМО СЕ
САВЕЗНИЦИМА И
РОДОЉУБИМА
Сцена „Грчка“

Венизелосова улица у
Београду

1. новембар
Први час у преподневној и у
поподневној смени

Читање прогласа на почетку
првог часа у свим основним
и средњим школама у
Београду

Основне и средње школе
у Београду

1. новембар

Брош Наталијине Рамонде
као симбол примирја
у Првом светском рату

1. новембар
16.00 часова

ЦЕНТРАЛНИ ДОГАЂАЈ
ОТВАРАЊЕ ИЗЛОЖБЕ
РАТНИЦИ СЛИКАРИ

Скупштина града Београда

1–6. новембар

ИЗЛОЖБА РЕПРОДУКЦИЈА
РАТНИЦИ СЛИКАРИ

Калемегданска променада

Плато испред Скупштине
града Београда
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18. ОКТОБАР – 10. НОВЕМБАР 2019.

Билборд кампања

ПАРТИЗАНИ-НАДРЕАЛИСТИ РАТНИЦИ-МОДЕРНИСТИ
У тренуцима очајања и глади, окружени
смрћу, наши песници подигли су своја дела
до лирских врхунаца и на тај начин оставили
сведочење о трагичним догађајима.
Четворица ратника-модерниста налазиће
се на билбордима наоружани својим најснажнијим стиховима.
СТАНИСЛАВ ВИНАВЕР,
песник и преводилац, рођен
1891. у Шапцу. У балканским ратовима и Првом
светском рату учествовао
као добровољац, један од
1.300 каплара.
РАСТКО ПЕТРОВИЋ, рођен
1898. у Београду. Песник
модерне, есејиста и дипломата. У јеку балканских
ратова, 1912. прекида
школовање и одлази на
фронт. У Француској уписује
Правни факултет.
ВЛАДИСЛАВ ПЕТКОВИЋ DIS, рођен 1880.
у Заблаћу, код Чачка. Песник и извештач са
фронта у балканским ратовима. За време Првог светског рата преживео повлачење преко
Албаније. Пребачен на Крф, па у Француску.
При повратку у Грчку, брод на коме је пловио
потапа немачка подморница код Крфа, маја
1917. године.
МИЛУТИН БОЈИЋ,
рођен 1892. у Београду.
Песник и српски војник
у балканским ратовима
и Првом светском рату.
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Опевао је патње и страдања српског
народа и постао корифеј српских песника
модерниста.

Четворица партизана-надреалиста обратиће се Београђанима својим најубојитијим
стиховима.
КОЧА ПОПОВИЋ, рођен
1908. у Београду. Српски
и југословенски
комуниста, песник
надреалиста, учесник
Шпанског грађанског
рата и народноослободилачке борбе и генерал ЈНА.
АЛЕКСАНДАР ВУЧО,
рођен 1897. у Београду.
Као гимназијалац,
придружио се српској
војсци и са њом се повукао преко Албаније. У
Француској уписује Правни факултет. Био је један од
оснивача београдске групе надреалиста.
ОСКАР ДАВИЧО, рођен
1909. у Шапцу. Најмлађи
песник у кругу надреалиста. Године 1944.
учествује у борбама за
ослобођење Београда.
ЂОРЂЕ ЈОВАНОВИЋ рођен
1909. у селу Слатина на Космају. Надреалиста, песник, партизан. Погинуо на Космају
1943, као борац Космајског партизанског
одреда.

20. ОКТОБАР 2019.

12 часова

Почетак дефилеа: угао Трга Николе Пашића и Теразија (код хотела
„Москва“)
Долазак до Палате „Албанија“

МЕМОРИЈАЛНИ ДЕФИЛЕ ПОБЕДА СЛОБОДА
На почетку дефилеа одржаће се протоколарно обраћање представника Града
Београда и Министарства одбране. Потом
ће почасни вод питомаца Војне академије
Министарства одбране Војске Србије формирати колону. Тридесет питомаца носиће реплике застава бригада које су учествовале у
ослобођењу Београда. У дефилеу ће учествовати заставни вод, представници СУБНОР-а,
грађанство и представници Града Београда.
Представници СУБНОР-а донеће слике својих
предака који су учествовали у борбама за
ослобођење у Другом светском рату.
У колони ће се после питомаца кретати војни камион са кога ће се пуштати радио-драма
Слободни Београд, у трајању од тридесет мину-

та. Радио-драма Слободни Београд настала је
по тексту Милована Витезовића у режији Владимира Путника (Радио Београд).
Радио-драма начиниће радио-реконструкцију ослобађања Београда, 20. октобра 1944.
године. Уз светске радио-станице Москва и
Лондон, јавља се и Радио Београд, са извештајима да су борбе за ослобођење Београда
завршене. У драми се користи документарни
радио-материјал, а сцене су написане према
успоменама партизанске докторке Саше Божовић, партизанке Дане Милошевић (народни
херој) и према књигама Разговори Александра
Саше Ненадовића са генералом-лајтнантом
Кочом Поповићем и Успомене генерала Пеке
Дапчевића.
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Жан Шарл Ланглоа Битка за Смоленск 1812

18 часова
20. ОКТОБАР 2019.
Трг републике (У случају лошег времена Народно позориште Београд)
КОНЦЕРТ ЗА СИМФОНИЈСКИ ОРКЕСТАР, ХОР И ТОПОВЕ
На концерту који ће се одржати 20. октобра
2019. учествоваће Симфонијски оркестар и хор
РТС и диригент Бојан Суђић. Извешће пригодни
програм најпопуларнијих композиција са војничким карактером. У сарадњи са Војском Србије први пут ће се извести Увертира 1812 у оригиналном виду, с пуцњима топова. У програму ће
бити заступљена дела свих савезника у Првом
светском рату. Чуће се и сплет српских војничких
маршева, као и Сенсанов Војнички марш.
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ПЕТАР ИЉИЧ ЧАЈКОВСКИ
СРПСКО-РУСКИ (Словенски) МАРШ
Српско-руски марш инспирисан је догађајима из Српско-турског рата, када се велики број руских добровољаца борио на страни
Срба. Овај марш изазвао је велику сензацију у
Русији и прославио је Чајковског широм света.
Људи су након извођења марша клицали Србији и велики број је ступао у добровољце. За

композицију Чајковски је одабрао и у њу уврстио три српске народне мелодије: „Сунце јарко, не сијаш једнако“, „Праг је ово милог Срба“
и „Јер пушчани прах“.

ЂУЗЕПЕ ВЕРДИ
ТРИЈУМФАЛНИ МАРШ (опера АИДА)
Најспектакуларнија Вердијева опера написана је по поруџбини египатског кедива
Исмаил-паше за церемоније које су пратиле
улазак Египта на модерну политичку сцену.
Године 1869. отворена је Каирска опера, која
се по својој величини и монументалности
могла мерити с највећим оперским кућама
тога доба у Европи. Као предложак за радњу
Аиде послужио је текст француског египтолога Огиста Маријета. Опера је премијерно
изведена у раскошном здању Каирске опере.
Најпознатија сцена опере Аида јесте Тријумфални марш.

ФЕДОР ВРТАЧНИК
МАРШ 1.300 КАПЛАРА
Марш је настао у славу најмлађих официра српске војске у Првом светском рату.

ЕДВАРД ЕЛГАР
ВОЈНИЧКИ МАРШ БРОЈ 1

ПРОГРАМ
ПЕТАР ИЉИЧ ЧАЈКОВСКИ
Српско-руски (Словенски) марш
ЂУЗЕПЕ ВЕРДИ
Тријумфални марш (опера Аида)
ФЕДОР ВРТАЧНИК
Марш 1.300 каплара
ЕДВАРД ЕЛГАР
Војнички марш број 1 (Сјај и раскош)
ШАРЛ ГУНО
Хор војника (опера Фауст)
ФРАНЦ ФОН СУПЕ
Увертира Лака коњица
ПЕТАР ИЉИЧ ЧАЈКОВСКИ
Увертира 1812
Симфонијски оркестар
и хор Радио телевизије Србије
Топови Војске Србије
научник-луталица који се дружи са ђаволом,
и као човек упућен у алхемијске тајне, правну
науку и магију.

ФРАНЦ ФОН СУПЕ
УВЕРТИРА ЛАКА КОЊИЦА

Војнички марш број 1 део је Елгарове колекције маршева назване Сјајни и раскошни
маршеви. Опус 39, у којем се налазе ови маршеви, садржи неке од најпознатијих Елгарових композиција.

Најпознатија Супеова композиција из
истоимене опере. Иако је и сама опера имала успеха за време композиторовог живота,
увертира је далеко превазишла славу свих
његових дела и често се у различитим аранжманима изводи и данас.

ШАРЛ ГУНО
ХОР ВОЈНИКА (опера Фауст)

ПЕТАР ИЉИЧ ЧАЈКОВСКИ
УВЕРТИРА 1812

Замисао опере по сижеу Гетеовог Фауста
родила се 1839. године, али је остварењу своје
замисли Гуно приступио седамнаест година
касније. Прича о доктору Фаусту једна је од
најзагонетнијих прича западноевропске културе. Фауст је моћно оличење жудње за животом,
појављује се и као студент-чаробњак, и као

Увертира 1812 настала је у знак сећања на
одбрану Русије од Наполеонове велике армије 1812. године. Први пут је изведена 1882.
године у Москви. Извођење на отвореном
захтевало је и изузетно гломазну оркестарску
поставу, уз додатне дувачке инструменте на
крају, као и црквена звона и топовске салве.
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Трг републике
20. ОКТОБАР 2019. 18 часова
ИЗЛОЖБА
ГРАЂАНИ ДОЧЕКУЈУ РАТНИКЕ
18 часова
21–25. ОКТОБАР 2019.
Савска променада (Београд на води)

Колекција Ристе Марјановића, Музеј града Београда
У оквиру Дана слободе Београда 2019, на
Савској променади организује се изложба
Грађани дочекују ратнике, на којој ће бити
приказано преко шездесет ређе излаганих
фотографија из времена ослобађања Београда 1944. и одмах након њега. Фотографије
су део збирки Музеја Београда и Архива Београда.
На фотографијама доминирају пре социјални него борбени мотиви: радост и беда;
сусрет гладних тенкиста и гладних грађана;
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селидба под принудом из села у град и због
очаја из града у село; солидарност на првој
линији фронта; прославе ослобођења; портрети који говоре о социјалном карактеру сведока ослобађања Београда. Све су то мотиви
ових потресних фотографија.
Ово је најпре интимистичка изложба, која
треба да слави живот, победу и слободу. Њена
реализација на Савској променади новог београдског насеља Београд на води биће прави
спој прошлости и будућности.

22. ОКТОБАР 2019.

12 часова

Калемегдан
Испред Споменика захвалности Француској

ЦЕНТРАЛНИ ДОГАЂАЈ

ОДУЖУЈЕМО СЕ САВЕЗНИЦИМА И
РОДОЉУБИМА Сцена „Француска“

У улици названој по генералу Пијарону де
Мондезиру, код Калемегдана, биће откривен
генералов барељеф. Генерал Де Мондезир
први је страдање Срба кроз Албанију, овај
српски пут крви, назвао Албанска голгота, што
је уједно и наслов његовог дела.
Током промоције књиге Албанска голгота,
из 1917. године, приказиваће се сцене сусрета
генерала са краљем Петром у Албанији, као
и његовог сусрета с рањеном Милунком Савић, коју упућује на лечење у Тунис, у Бизерту,
и препушта је тамошњем генералу Гепрату
на старање. Следи сцена опоравка Срба на
Крфу и преуређења српске војске предвођене генералом Бојовићем. Најзад, краљ Александар на Калемегдану, приликом откривања
Споменика захвалности Француској, Орденом
југословенске круне одликује присутног Пија-

рона де Мондезира, који је до тада већ био
носилац два српска ордена – Ордена Белог
орла и Крста Карађорђеве звезде.
Те почасти генерал Де Мондезир заслужио је током 1915. и 1916. године, као командант специјалне мисије француске војске која
је била задужена да процени стање српских
војника који су се у том тренутку повлачили
преко Албаније. Де Мондезир је тај који је
одабрао Крф за одредиште на којем ће се
српска војска опоравити и са којег ће кренути у победничку битку, која је од Солунског
фронта водила на Сочу. Де Мондезир је добио
наређење да спасе и војно оспособи барем
50.000 српских војника, али је из Албаније
спасено више од 125.000 војника, те је оцењено да је његова мисија била и више него
успешна.
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23. ОКТОБАР 2019.

12 часова

Трг републике

ОДУЖУЈЕМО СЕ САВЕЗНИЦИМА И РОДОЉУБИМА
Сцена „Србија“
Када је Народноослободилачка војска Југославије прешла у још покорену Србију, она је
ослобађајући место по место, надирала према
Београду. Успут су се јединице попуњавале
новим борцима. Бројно стање се повећавало
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регрутацијом новостасалих пунолетних младића и пријемом добровољаца. Ово је рађено
и у време борби за ослобођење Београда, а
настављено и након ослобађања Београда.
Међу добровољце јављали су се и мало-

24. ОКТОБАР 2019.

12 часова

Код старог објекта
Војномедицинске академије

ОДУЖУЈЕМО СЕ
САВЕЗНИЦИМА И
РОДОЉУБИМА
Сцена „Италија“
Манифестацијa посвећенa Италији одржаће
се испред Војномедицинске академије, сценом
сведочења др Саше Божовић о проф. др Ђованију Бави.
После капитулације Италије, 1943. године,
формирана је партизанска бригада „Гарибалди“. Она је као наша јединица учествовала и у
ослобођењу Београда, 1944. године.

летни младићи. Примани су уз сагласност
родитеља. Тако је било и са седамнаестогодишњим добровољцем Растком М. Ђурићем,
сином чувеног професора Београдског универзитета Милоша Н. Ђурића.
У пригодној једночинки на Сцени „Србија“,
Растко, син јединац професора Ђурића, од
оца тражи благослов да се као седамнаестогодишњи добровољац пријави за Сремски
фронт. На самом крају рата, у априлу 1945,
Растко гине у Славонији.

Остало је записано да је ова јединица ослободила и Народно позориште.
Акценат кратке драмске једночинке биће,
међутим, одавање почасти доктору Ђованију
Бавију, професору и хирургу Војномедицинске академије, али монологом докторке Саше
Божовић.
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25. ОКТОБАР 2019.

12 часова

Трг републике

ОДУЖУЈЕМО СЕ САВЕЗНИЦИМА И РОДОЉУБИМА
Сцена „Русија“
Владимир Иванович Жданов био је генерал-пуковник совјетске Црвене армије, херој
Совјетског Савеза и народни херој Југославије.
У време Београдске операције, октобра 1944.
године, тенкисти 4. гардијског механизованог
корпуса, којим је командовао Жданов, борили
су се заједно с борцима Народноослободилачке војске Југославије. За заслуге у борби против заједничког непријатеља и допринос ослобођењу Београда и других подручја Југославије,
гардијски генерал-лајтнант тенковских јединица Црвене армије Владимир Иванович Жданов
одликован је 20. октобра 1944. године Орденом
народног хероја Југославије.
Jуриш на Београд почео је 28. септембра
1944, али је тек 12. октобра 4. гардијски механизовани корпус, под командом генерала
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Жданова, успео да изађе на границу града
према мосту на реци Сави. Међутим, освајање
моста у ходу, уз орканску ватру из супротног
правца, није било могуће без великих људских
губитака. Због тога је Жданов привремено
зауставио офанзиву и затражио појачање. У
телефонском разговору командант фронта
маршал Толбухин потврдио му је да ће добити
појачање, да ће убрзо кренути јединице 1. армијске групације НОВЈ, предвођене генералом
Пеком Дапчевићем. На Тргу републике ће се
приказивати сцене у којима генерали Жданов и Дапчевић издају заповести и примају
рапорте о ослобођењу Београда, као и сцене
славља грађана и неутралисања више од 800
мина. Сцене су рађене по записима и сећању
Иве Андрића у тексту „Шта да им дамо?“.

26. ОКТОБАР 2019.

12 часова

Испред Српске академије наука и уметности
Кнез Михаилова 35

ОДУЖУЈЕМО СЕ САВЕЗНИЦИМА И РОДОЉУБИМА
Сцена „Сједињене Америчке Државе“
Манифестацијa посвећенa Сједињеним
Америчким Државама, савезнику Србије и
Југославије у оба светска рата, одржаће се
испред Српске академија наука и уметности, једночинком у којој ће се представити
драмски дијалог између научника и академика Михајла Пупина и његовог и српског
пријатеља, председника САД Вудроа Вилсона
(1913–1922).
Првих година Првог светског рата Сједињене
Америчке Државе биле су неутралне. Америка
је у рат ушла 1917, са историјским поводима и
из својих разлога. Међутим, она је и као неутрална земља од самог почетка била на страни
Срба, одобравајући добротворне делатности

прикупљања новчане помоћи, шаљући више
болница и омогућавајући одлазак добровољаца, претежно наших исељеника.
Након објаве рата, Америка је почела још
отвореније да помаже Србе. Томе је допринело
пријатељство америчког председника Томаса
Вудроа Вилсона и нашег научника и универзитетског професора Михајла Пупина.
Председник Вилсон је Видовдан 28. јуна 1918.
прогласио Српским даном.
Захвалност ће бити исказана дијалогом
председника Вилсона и Михајла Пупина, у
којем ће бити представљено и тринаест Вилсонових тачака припремљених за Мировну конференцију у Паризу.
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27. ОКТОБАР 2019.

12 часова

Код Вуковог споменика

ОДУЖУЈЕМО СЕ САВЕЗНИЦИМА И РОДОЉУБИМА
Сцена „Велика Британија“
Манифестацију посвећену Великој Британији одржаћемо код Вуковог споменика, сценом посвећеном Харолду Пинтеру. У сцени је
његов монолог захвалности за Вукову награду. Енглески писац Харолд Пинтер је највећи
светски драматичар друге половине 20. века.
Истовремено је био и интелектуална савест
Европе. После Шекспирове, Молијерове, Пиранделове и Европске награде за књижевност, Пинтер је 1999. године добио и специјалну Вукову, највећу српску награду за културу.
Касније је добио и Нобелову награду.
Вукову награду због болести није могао да
прими у Београду, већ ју је примио у Лондону.
Захваљујући на Вуковој награди, није хтео
да говори о свом делу, говорио је о личности
а тиме и делу лорда Бертранда Расела. Ука-
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зао је на Раселове везе са Србима у времену
Првог светског рата, када су Кембриџ и Оксфорд примили известан број српских студената. Указао је и како је лорд и професор
Расел примио српског професора Бранислава
Петронијевића, према његовом мишљењу
најзнатнијег научника. Расел је био, у то ратно
време, један од организатора велике изложбе југословенског сликарства, где је највећу
славу побрао Иван Мештровић својом макетом Видовданског храма. Када је лорд Расел
1967. направио свој Трибунал правде, који је
Пинтеру целог живота био идеал, у Трибуналу се уз Сартра и Симон де Бовоар нашао и
српски историчар Владимир Дедијер. Захвалност Британији биће исказана Пинтеровим
монологом.

31. ОКТОБАР 2019.

12 часова

Венизелосова улица у Београду

ОДУЖУЈЕМО СЕ САВЕЗНИЦИМА И РОДОЉУБИМА
Сцена „Грчка“
Године 1914, када је Србија нападнута,
Венизелос, један од највећих државника модерне Грчке, заузео је становиште да Грчка
мора бити лојална савезницима. Несумњиво
је да је управо тај осећај моралне обавезе
према Србији, са којом је био потписник одбрамбеног споразума, изазвао његов сукоб
с престолонаследником Грчке Константином,
који је био склонији ослонцу на Немачку. Венизелосовом заслугом Срби су прихваћени на
Крфу, након трагичног повлачења крајем 1915.
године. Када су Централне силе током Првог
светског рата понудиле Грчкој територијалне
уступке под условом да прекрши споразум о
савезништву са Србијом, председник грчке
владе Елефтериос Венизелос понуду је одбио
речима: Грчка је сувише мала земља да би
учинила тако велику подлост.

На две грчке сцене приказује се тајни сусрет
краља Петра и опозиционара Венизелоса, бившег и будућег премијера Грчке, у бањи на острву
Едипсос. Обе сцене говоре о боравку краља
Петра у Грчкој до пробоја Солунског фронта и о
заштити тајности личности краља Петра, који је
желео да га ословљавају генерал Топола.
Стари краљ Петар делио је судбину свога народа. Он је пешице прошао сурове и
тешко проходне планинске висове на путу из
Призрена за Љеш, да би из Скадра наставио
даље за Драч. На том путу видео је страдање
српских регрута, младића старости од 17 до
19 година, којима италијански војници нису
дали да наставе даље повлачење ка југу Албаније, јер су Италијани област Валоне сматрали својом интересном сфером и присуство
српских војника доживљавали као опасност.
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29. ОКТОБАР 2019.

11 часова
Плато испред Скупштине града Београда
(У случају лошег времена 30. октобар 2019. 11 часова)

ОД СЛОБОДЕ ДО СЛОБОДЕ
Ауторски пројекат Милована Витезовића и редитеља
Славенка Салетовића
На платоу испред Скупштине града Београда
биће реализован музичко-сценски спектакл,
који ће приказивати ослобођење Београда у
Првом светском рату. Пре самог музичко-сценског спектакла, одржаће се протоколарно обраћање представника Града Београда.
Испред зграде Скупштине града, на платоу,
биће постављено покривено гледалиште, покривена бина и изложба која приказује сцене
ослобођења у Првом светском рату, док ће са
стране бити постављена 2 LCD екрана на којима ће се уживо преносити програм са бине.
Површина сцене је 100 метара квадратних,
капацитет гледалишта је 255 седишта.
У представи ће учествовати 8 професионалних глумаца, 9 студената глуме и 12 статиста.
Пред почетак Првог светског рата, краљ Пе-
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тар је из здравствених и других разлога предао
краљевску дужност регенту Александру, који
је тиме постао и врховни заповедник српске
војске.
За време Колубарске битке, краљ Петар је
напустио лечење и изненада, да би подигао морал војсци, појавио се на Колубарском фронту
као редов са краљевским звањем и круном.
Његова жеља се испунила и Срби су пробили
Колубарски фронт.
При самом крају Колубарске битке, на Торлаку, краљ Петар одлучује да први уђе у Београд,
наредивши возачу краљевог аутомобила да
га вози. Уплашена гарда морала је да га прати
иако заповести за улазак у Београд није било.
Грађани Београда били су изненађени. Гимназијалци су први реаговали.

Како је двор био увелико рушеван, али се на
њему још вијорила аустријска царска застава,
школарци су скинули заставу и прострли је
пред приспелог краља Петра да преко ње уђе
у дворску рушевину. Краљ Петар је са поштовањем савио непријатељску заставу. Иако је
силни непријатељ неочекиваним поразом био
понижен, заставу му није требало понизити, пошто ће ионако завршити у српском музеју.
Понижено су се осећале две немачке централне силе. Да би поништиле српску победу,
спремале су заједнички поход под командом
маршала Макензена.
Након Колубарске битке, цео савезнички
свет почео је да слави Србе и српске победе.
Срби су осетили славу, али и последице ратовања: велики број заробљеника, велики број

жртава и рањених, народну исцрпљеност, недостатак болница, хране... Сви одговорни били су
свесни да ово није крај рата.
Александар Карађорђевић засипан је егзалтираним телеграмима савезника. Британска круна одлучује да му додели највеће и у
свету најстарије одликовање – Орден подвезице, први пут једној личности ван Британије.
Као изасланик краља Џорџа, у Србију стиже
генерал Пеџет. Уз присуство војног и политичког врха Србије, орден се Александру додељује
пред разрушеним двором, док се издалека чују
потмуле немачке канонаде Макензенове нападачке војске. Додела ордена је почела британском химном, а завршила се српском. Док је
трајала српска химна, српски команданти кренули су у одбрану Београда и Србије.
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16 часова

Скупштина града Београда

ЦЕНТРАЛНИ ДОГАЂАЈ
ИЗЛОЖБА
РАТНИЦИ СЛИКАРИ

ИСТОГ ДАНА: ОТВАРАЊЕ ИЗЛОЖБЕ
РЕПРОДУКЦИЈА ИСТИХ СЛИКА НА
КАЛЕМЕГДАНСКОМ ПЛАТОУ

Изложба се реализује у сарадњи са Народним музејем, Војним музејем,
Музејем савремене уметности, Народним музејем из Смедеревске
Паланке, Музејем града Београда и Галеријом Матице српске.
Кустос изложбе: Жана Гвозденовић
Српски сликари нису били само уметници
већ и активни учесници рата, са кичицом у
руци. Познато је да је српска Врховна команда
у неколико декрета наложила подршку врхунским сликарима који су обукли униформу и
кренули у рат. Овим наредбама сликарима је
било омогућено кретање по свим бојиштима,
са посебним дозволама. На овој изложби биће
приказана најбоља и уједно најпотреснија
платна Надежде Петровић, Косте Миличевића,
Отварање изложбе у Скупштини
града Београда пратиће
пригодни музички програм.
КАМЕРНИ ХОР ОПЕРЕ НАРОДНОГ
ПОЗОРИШТА
Диригент: Дејан Савић

ПРОГРАМ
Химна Србије
Бранислав Милосављевић
Креће се лађа Француска
Стеван Стојановић Мокрањац
Литургија Свјат/Тебе поем
Ђорђе Маринковић
Тамо далеко
Стеван Стојановић Мокрањац
VIII руковет (сплет песама са Косова)
Милорад Петровић Сељанчица
Играле се делије
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Михаила Миловановића, Петра Добровића и
још седам сликара.
Данас је појам Ваљевска болница постао
симбол страдања једног града у првим годинама Великог рата од последица епидемије
пегавог тифуса, од кога је умрла и Надежда
Петровић, али и симбол хуманости. Cвојеврстан симбол Ваљевске болнице представља
истоимена Надеждина слика, која приказује
војну пољску болницу са шаторима, лоцирану у околини Ваљева. Чувена слика настала је
1915. године и данас се налази у Музеју савремене уметности у Београду.
Милош Голубовић Први светски рат проводи
најпре на фронту, а затим као ратни сликар
при Врховној команди. Посетиоци изложбе
имаће прилику да виде слике Збогом, децо
моја, 1915, и Колона војника, 1915/1916.
Коста Миличевић постаје сликар плаве
светлости медитеранског сунца. На његовим
сликама нема војничке тематике, али су то
слике рата: у зеленом крику једног народа
који је морао да преболи националну катастрофу. Након те страшне 1916. године, вратио
се на Крф, и потпуно растројен, сликао једну
слику дневно. Тада су настале и слике Предео
са Крфа (Kрф I), 1918 и Предео с Крфа (Изглед
Крфа), 1918.
Надежда Петровић на платно преноси споменике славне националне прошлости, из-

ИЗЛОЖБА ОТВОРЕНА:
Субота
2. 11. 2019, 10–14 часова
Недеља
3. 11. 2019, 10–19 часова
Понедељак
4. 11. 2019, 16–19 часова
Уторак
5. 11. 2019, 16–19 часова
Михаило Миловановић, Мртвачки мир, 1917.

међу осталог и Везиров мост. Слика Везиров
мост настала је 1913. године и налази се у Народном музеју у Београду.
Пашко Вучетић се почетком века прикључио уметницима окупљеним око Уметничког
друштва „Лада“, а најзрелија дела насликао је
током ратних година, бележећи призоре који
су му током војних операција завели око. Током балканских ратова и Првог светског рата
урадио је циклус Одбрана Београда, у који
спадају и слике из 1915, Митраљези на Ади Циганлији и Артиљерија на Топчидерском брду,
која се налази у Музеју града Београда.
Малиша Глишић током прве године Великог
рата био је ратни сликар одбране Београда.
Глишић је обишао сва ратишта и у таквим ужасима нашао је присебност да забележи пејзаж
кроз који је војска пролазила. Слика Мртва
стража под Једреном датира из 1915. и налази
се у Народном музеју Смедеревска Паланка.
Масовна страдања људи у Првом светском
рату дубоко су погодила и младог Петра До-

бровића, што показује на слици Покољ у Шапцу (1918). Слика се данас чува у Галерији Матице српске.
Михаило Миловановић био је ратни сликар
Врховне команде српске војске у Првом светском рату, аутор чувених портрета српских
војвода, генерала, краља Петра I и регента
Александра Карађорђевића. На изложби ће
бити постављена слика Мртвачки мир из 1917.
године, која се налази у Војном музеју у Београду.
Васа Поморишац био је српски сликар и
професор Ликовне академије и Академије
примењених уметности у Београду. На изложби ће бити приказана слика Чежња за отаџбином из 1918. године, која се налази у Војном
музеју у Београду.
Посетиоци изложбе ће имати прилику да
виде и слику Стевана Милосављевића После
окршаја на Црним чукама, из 1917. године,
која се данас налази у Војном музеју у Београду.
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СУБОТА, 26. ОКТОБАР – СРЕДА 30. ОКТОБАР 2019.
Цветни трг

СТРИП НА ОТВОРЕНОМ
ИЗЛОЖБА

МИРКО И СЛАВКО
НИКАД РОБОМ

Кустос изложбе: Слободан Ивков
Мирко и Славко је први југословенски високотиражни домаћи стрип, о два дечака, партизанска курира, Мирку и Славку,
који је излазио у едицији Никад
робом издавачке куће Дечје новине из Горњег Милановца. Главни
аутор Мирка и Славка био је цртач
Десимир Жижовић Буин, уз бројне
сараднике. По стрипу је снимљен
и истоимени дугометражни филм,
у режији Бранимира Торија Јанковића.
Савременици ће знати да је
потражња за стрипском серијом
Мирко и Славко, нарочито од
1969, откада је по једна епизода
издавана као свеска стрипова
Никад робом, највећа од доласка Словена па до обрачуна
са класним непријатељима! Код
публике на киосцима и у школским клупама било је као лети с
пивом: не питај какво је, само да
га има довољно!
Тираж недељних свезака Мирка и Славка достизао је 180.000
примерака по броју, а има тврдњи
сведока да је било и по неколико доштампавања, када би се први тиражи широм распомамљене СФРЈ већ у петак распродали... А само
различитих свезака на којима су њих двојица
било је бар 400-500! Стручњаци тврде да се такав феномен никада више неће поновити!
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Апсолутно, неспорно важан, незаобилазан
део историје српског стрипа!
Мирко и Славко први пут се јавно приказују на паноима. Епизоду Трагом бегунца
читалац ће моћи да отпрати од првог до последњег квадрата.

1. НОВЕМБАР
БРОШ НАТАЛИЈИНЕ РАМОНДЕ КАО СИМБОЛ ПРИМИРЈА
У ПРВОМ СВЕТСКОМ РАТУ
Цвет који се носи као званични симбол
Дана примирја у Првом светском рату је
Наталијина рамонда (Ramonda nathaliae).
Реч је о ендемској биљној врсти за коју су
до пре пар година знали само искусни ботаничари и страствени љубитељи локалне
флоре.
Међутим, њене биолошке особине су готово запањујуће. Наиме, реч је о угроженој
и реткој врсти – ендемиту који живи само
на подручју централног Балкана, у Србији,
Македонији и северној Грчкој. Притом, реч
је о биљци која има запањујућу способност

да васкрсава након што је потпуно осушена.
Отуд је постала симбол васкрсења српске
војске у Првом светском рату.
Наталијина рамонда рипада породици
Gesneriaceae и простире се на надморским
висинима од 350 до 2.200 метара. Иначе
расте на изузетно неприступачним местима, углавном у клисурама, на кречњачким
стенама где је суво и хладно. За националну епопеју у Првом светском рату везују је
управо оваква станишта и област простирања, на којој су се одвијале преломне битке у завршници рата.
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