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Предмет: Опис пројекта „ЦИРКУЛИРАЊЕ“ 2020. 

„БАНАТ – ЕВРОПСКИ ЦЕНТАР КУЛТУРЕ – у сусрет 2021.“ 
 

ЦИРКУЛИРАЊЕ је фестивал који промовише регион и градове Баната и њихова 
културолошка обележја као синтезу прошлости и њихове актуелности у 
садашњици. 

Фестивал ЦИРКУЛИРАЊЕ представља интеркултурални и трансдисциплинарни пројекат 
који је до сада остварио сарадњу са преко 30 партнера и учесника у реализацији овог 
континуираног пројекта, попут удружења грађана, јавних и приватних предузећа, 
Регионалног центра за таленте Михајло Пупин из Панчева и Душан Васиљев из Кикинде, 
EXIT фондације, националних мањина – грка и словака, Савеза Срба из Румуније и многих 
других. 

Повезује се целокупан регион Баната кроз сарадњу образовних институција, институција 
културе, уметничке заједнице, друштвених институција, друштвено одговорних привредних 
субјеката, друштвених активиста, научних радника и других субјеката физичких и правних, 
тренутно у 5 градова Баната - Вршцу, Панчеву, Кикинди, Зрењанину и Темишвару, а са 
планом за даље локацијско ширење. 

Сам фестивал ЦИРКУЛИРАЊЕ и представља процес промоције, размене идеја и ангажовања 
између младих људи и њихових достигнућа подржаних од старијих, већ етаблираних 
уметника, професионалаца, институција, других фестивала и људи који су оставили и 
остављаљу позитиван утицај на своју околину.  

Фестивал је одржан први пут 2016. године, а са обзиром на посећеност, заинтересованост и 
задовољство учесника и конзумената културе фестивал је проширио програм на три дана у 
2017. години. Такође, фестивал се у 2017. години проширио на 5 градова Баната и на још три 
целине, а то су: Јесење, Зимско и Пролећно Циркулирање, а у циљу заокруживања и 
унапређења туристичке и културолошке понуде градова Баната према својим суграђанима, 
али и туристима и посетиоцима.  

Централна манифестација ће се одржати од 19. до 21.6.2020. на више локација у 
граду  Вршцу.  

Самим тим што иницијатива за реализацију овако свеобухватног пројекта потиче од 
организација цивилног друштва, локалних уметника и појединаца, јасно је да 
ЦИРКУЛИРАЊЕ покреће талас промена у свакодневници, при томе, стављајући акценат на 
развој и валоризацију туризма, културе и хуманизма у локалној заједници.  

Идеја пројекта је да се преплитањем бесплатних уметничких, спортских и забавних програма 
створи нова и свежа културна димензија Вршца током целодневних и ноћних програма 
намењених широј публици. Део тог целокупног концепта се развија и унапређује у осталим 
градовима Баната који су део фестивала ЦИРКУЛИРАЊЕ. 

 

 

 

 

 



 

Фестивал ЦИРКУЛИРАЊЕ  19. - 21.6.2020. Град Вршац 

 

Фестивал ЦИРКУЛИРАЊЕ подељен је у три целине, са бројним подактивностима: 

 

1.УМЕТНОСТ И КУЛТУРА – Прошлост града Вршца одликује континуиран и 

интезиван културни развој, који бележи читаве духовне кругове уметника, велику 

позоришну традицију и перманентни књижевни и сликарски живот. Ово богато наслеђе у 

домену културе се може артикулисати на савремен начин као значајан културно-туристички 

потенцијал града.  

У циљу популаризације културе уопште, одлучили смо се да реализујемо интеркултурално и 

трансдисциплинарно повезивање уметника и реализацију сликарских колонија, 

мултимедијалних презентација, позоришних представа, уметничких радионица, едукације, 

јавних часова, трибина, конференција и других садржаја на више локација на три локације у 

граду: Дом Војске, Градски парк, Планинарски дом и клуб Изазов на вршачком брегу.  

Ова целина ће допринети децентрализацији културе и сарадњи у култури, као и  

подстицање и афирмацију интеркултуралних дијалога. Као резултат се очекује повећања 

броја конзумената културе и јачање дестинацијског туризма и стварање трајних 

вредности. 

 „БАНАТ – ЕВРОПСКА ПРЕСТОНИЦА КУЛТУРЕ – у сусрет 2021. години“ - више 

колективних изложби и самосталних поставки у више затворних и отворених 

простора у граду Вршцу са гостима из пар ликовних колонија из Србије и Румуније. 

Планирани простори за реализацију ове целине су сала Културног центра Вршац, 

бивши Дом Војске, Градска библиотека Вршац, Светосавски трг и Градски музеј 

Вршац.  

o Уметничка колонија  

Уметничка колонија доприноси у великој мери туризму региона и повезивању истог, 

стварању нових вредности и афирмацији културе живљења и Представља генератор 

дешавања ове целине фестивала ЦИРКУЛИРАЊЕ. Учешће ће узети, за сада потврђених, 10-

так академских уметника и већи број аматера.  

o Самосталне изложбе – до 2 аутора 

o „Мој крај – мојом камером“  

o „Грчка у срцу“ интерактивна фото изложба са БУЗУКИ културно-

уметничким програмом у сарадњи са удружењем „Грци Војводине“ 

o „Моја Ковачица“ – уметничка (сликарска/фото) изложба и колонија 

o ФОТО КОЛОНИЈА у сарадњи са Фабриком Фотографа из Београда  

o ФОТО ИЗЛОЖБА полазника „Фабрике Фотографа“ из Београда и Фото 

клуба Вршац из Вршца у Градском музеју Вршац 

o ЈАВНИ ЧАС/МАСТЕР КЛАС ФОТОГРАФИЈЕ  - доц. Александра Поповић – 

фабрика фотографа 



o Научни скуп – „Винарство и виноградарство данас“ – у сарадњи са 

Енолошком станицом из Вршца, Пољопривредним факултетом у Београду, 

Центром за винарство и виноградарство, струковним удружењима и 

професионалцима из области 

o Позоришна представа за децу на румунском и српском – гости из Савеза 

Срба из Румуније 

o Радионице за најмлађе – већ остварене радионице са препознатим 

удружењима 

o Радионица – „Поново ради позориште“ -  учићемо како да нацртамо и 

направимо костим, како да осмислимо сценографију и како да оживимо лик 

из дечије маште који ће заиграти испред малишана. Реализација је 

поверена г-ђици Сенки Ђорђевић 

Појашњења: 

„МОЈ КРАЈ – МОЈОМ КАМЕРОМ“ и „ГРЧКА У СРЦУ“  

представљају пројекте од великог значаја у оквиру фестивала ЦИРКУЛИРАЊЕ и једне од 

носиоца пројектне активности у сфери културе - пројекта „БАНАТ -ЕВРОПСКЕ 

ПРЕСТОНИЦА КУЛТУРЕ – у сусрет 2021. години“, који се бави уметничким 

стваралаштвом и промоцијом културе региона и света. 

Овде се обраћамо љубитељима фотографије из банатских градова учесника пројекта. 

Одабрани радови ће бити део поставке која ће бити у тим градовима, а као крајњи циљ је 

да буду део јавне поставке на великој изложби у Темишвару и Новом Саду 2021.  

За овај пројекат су предвиђене изложбе у 2 града у Банату и централна у Вршцу 19.-

21.06.2020. 

У претходним издањима фестивала смо већ имали изложбе фотографије и слика од 

стране словачке и грчке националне мањине као и уметника који су се бавили овом 

тематиком. Фотографије из свакодневног живота ових националних мањина као и 

уметнички приступ тематици кроз друге технике попут сликарства. 

Сарадња се проширује, тако да поред одличне сарадње са словацима и грцима, очекујемо 

исту комуникацију и са осталим мањинама и грађанима Баната. 

Предвиђена је и виртуелна изложба фотографија полазника школе фотографије Фабрике 

Фотографа са темом са тематиком Грчке. Овај пројекат се реализује у сарадњи са 

Удружењем ГРЦИ ВОЈВОДИНЕ из Новог Сада. До сада смо реализовали у децембру 

месецу једну изложбу и интерактивне пројекције на тему Грчке њене културе и утицаја на 

свет. 

У склопу ових изложба се одржавају јавни часови - „ЈАВНИ ЧАС ФОТОГРАФИЈЕ“ је део 

пројекта „МОЈ КРАЈ – МОЈОМ КАМЕРОМ“ се реализује са ФАБРИКОМ ФОТОГРАФА из 

Београда.  Предавач ће бити доц. Александром Поповић оснивач ФАБРИКЕ ФОТОГРАФА 

и доцент на Новој Академији у Београду. На часу – мастер класу, је анализа послатих  

радова. Теме су универзалне и на часу се објашњавају технике фотографисања и 

композиција фотографије. 

На овај начин се не само декларативно, већ и реално повезује регион кроз људе и 

стваралаштво. Ова форма даје одличне резултате из разлога савремености, лаког 

приступа и велике заинтересованости, и захваљујући друштвеним мрежама пружа 

доступност широј публици. 



Са овом поставком се повезује досадашњи рад у оквиру колонија и сарадње са РЦТ 

„Михајло Пупин“ из Панчева и повезује фестивал ЦИРКУЛИРАЊЕ са неким од 

најистакнутијих уметника код нас и у свету и сарадњи са осталим партнер фестивалима 

попут „Девет“ из Београда и Burning man глобалним светским фестивалом и једном од 

највећих уметничких платформи. Један од резултата је био и пројекат „GEISTER“ који је је 

реализован у 2019. години. 

Резултате фестивала ЦИРКУЛИРАЊЕ смо представили на вишем нивоу видљивости и 

направили више контаката и присутности на светском нивоу за регион у коме радимо и 

живимо у сфери културе. 

 

 

2.СПОРТ - Током осмишљавања садржаја овог фестивала, оставили смо могућност 
грађанима, пре свега младима да активно партиципирају у креирању садржаја и исти смо 
прилагодили концепту фестивала. Зато су активности усмерене ка културно-историјској 
промоцији града Вршца, његових знаменитости и личности које су обележиле овај део 
Војводине, а кроз реализацију занимљивих загонетних радњи,  спортског турнира и 
активности везаних за екстремни спорт. Поред наведеног планирано је спровођење 
промотивних активности у циљу подизања нивоа свесности младих о могућностима које као 
појединци имају у друшту, што може да утиче на квалитет и начин провођења словодног 
времена, чиме се директно утиче на избегавање ризичних облика понашања у повећање 
нивоа безбедности младих. Ова целина, подељена је у три подактивности: 

 Екстремни спортови - У организацији параглајдинг клуба БЕРКУТ из Вршца ће се у 
склопу препрема за светско првенство јавност имати прилике да се упозна са овим 
спортом и у истом опроба над градом Вршцем, уживајући у погледу. У организацији 
клуба екстремних спортова ИЗАЗОВ ће се организовати разне активности на 
вршачком брегу, почевши од пењања по стенама па до трке бицикала по брегу. Поред 
екстремнијег облика уживања у природном амбијенту, циљ нам је да популаризујемо 
планину чији је већи део шумског подручја заштићен као парк природе захваљујући 
свом јединственом положају у банатској низији, затим разноврсности флоре и 
вегетације, богатих шумских екосистема, лепих пејзажа и видиковаца.  

 Турнир у кошарци – организација ће бити у сарадњи са већ оствареним појединцима 
и организацијама, већ препознатим од стране града Вршца 

 Промоција пројеката у спорту попут „DOWN HILL RACE“ и све већег броја 
рекреативних бициклиста и осталих пројекта у сфери унапређења спорта и спортских 
манифестација. 

3.ЗАБАВА И КУЛТУРА - Овај сегмент фестивала ЦИРКУЛИРАЊЕ подразумева следеће 
подактивности: 

 КОНЦЕРТ озбиљне музике и популарне музике са хором у римокатоличкој цркви 
св. Герхарда. Ове активности су планиране да се реализују у сарадњи са музичком 
школом Јосиф Маринковић из Вршца, као и планираним гостима, попут других 
музичких школа, уметника и удружења.  

 DOLCE VITA салон вина на отвореном који планира да окупи винаре вршачког 

виногорја, као и госте са стране. Цела вршачка регија је препозната као дестинација 

винског туризма а ова манифестација ће покренути и додатне активности на 

повећању рецептивног туризма целога краја. 

 „Rock n Roll“ fest – ЦИРКУЛИРАЊЕ на потенцијално више локација у граду, попут 

градског трга, градским локалима, Дому Омладине, уз подршку других фестивала 

попут „RockVillage“ из Банатског Соколца и других. Један од циљева је континуирана 

афирмација бендова и уметника. 



 Електронска музика -наступи DJ музичких уметника и група све три вечери као 
гостију из неколико фестивала. 

 Књижевност. Планирана је поставка салон књига на отвореном, уз могућност 

узимања учешћа  професионалаца и аматера, попут школске деце. 

 ФЕСТИВАЛ ПИВА – „ZOFFMAN FEST“ – центар града – градски трг 

Промоција још једног наслеђа културе и традиције Града Вршца које је, чини се, 

изгубило са ових простора. У оквиру фестивала ЦИРКУЛИРАЊЕ би се одржао овај 

фестивал малих-занатских пивара – ZOFFMAN FEST. Ова манифестација би се 

реализовала уз подршку и сарадњу са Удружењем малих независних пивара 

Србије. Верујемо да би ова манифестација постала традиционална и остварила 

успех и обим попут сличних у окружењу. 

 
 
 
 
 
Поред конкретних, горе описаних активности Савез удружења ЦИРКУЛИРАЊЕ  спроводи 

котинуирану промотивну кампању окренуту ка грађанима региона Баната конзументима 
културе и потенцијалним туристима и посетиоцима.  

У току фестивала ЦИРКУЛИРАЊЕ, као саставни део фестивала, је планирано да се реализују 
хуманитарне акције са препознатим хуманитарним удружењима у Републици Србији. 

 

Планирани пројекти Савеза удружења Циркулирање за остваривање до краја 2021. 
године су: 

1. WINTERTRON - такмичење у информационим и иновационим технологијама. 
Финале такмичења је планирано за крај године за време ЗИМСКОГ ЦИРКУЛИРАЊА. 
Предвиђено је учешће средњошколаца који ће се такмичити и освајати вредне награде. 
Награде ће бити обезбећене од компанија из овог сектора, као и образовних институција у 
виду стипендија. Пре финалног такмичења је у плану да се остваре два окупљања/такмичења 
по овом питању која за сада носе назив ДОСИТЕЈЕВ/ПУПИНОВ ИЗАЗОВ. Једно је предвиђено 
за март месец, а друго за време централне манифестације у јуну месецу. 

2. МЕЂУНАРОДНА / НАЦИОНАЛНИ КОНГРЕС ВИНОГРАДАРА И ВИНАРА 

Вршачка регија се чини да има много већи потенцијал у односу на стање у коме се налази у 
овом тренутку. Са остваривањем оваквог пројекта се формирају услови за организовање 
једне научне конференције. Валоризовао би се рад стручњака и произвођача вина у региону, 
а такође и рад лабораторија попут Енолошке станице Вршац и центра за винарство и 
виноградарство. Умрежавањем са регионом цео пројекат даје перспективу да након конгреса 
цео пројекат постане значајна регионална конференција. 

3. МЕЂУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЈА – са тематиком из информационих 
технологија, екологије и винарства и виноградарства. Капацитети за остварење овог 
пројекта су присутни и за сада не искоришћени. Постојање једне такве конференције са већ 
постојећим делом инфраструктуре у пољу информатике и екологије ће у перспективи 
поспешити развој ових сектора. Као резултат се очекује привлачење инвеститора, страних 
партнера из јавног и приватног сектора, отворање нових радних места и давање перспективе 
новим генерацијама. 

4. DOWNHILL trka – у оквиру спортског програма фестивала, предвиђена је изградња 
специјализоване стазе на вршачком брегу. Наравно, уз прибављање свих потребних дозвола. 
Ово би постала међународна бициклистичка трка, која би поставила на један званични и 
виши ниво већ присутне активности заљубљеника у бициклизам. Овај сегмент фестивала се 
реализује са Клубом екстремних спортова ИЗАЗОВ. 



5. Хуманитарна акција – „Хуманитарни камп“  

Буди и ти хуман, помози деци оболелој од канцера да имају камп у оквиру Планинарског 
Дома Вршац.  

Прикупљање средстава за адаптацију простора на Планинарском Дому у Вршцу. Израда 
тоалета и тушева у циљу постизања неопходних услова за смештај деце оболеле од рака у 
оквиру будућег кампа.  

Овај пројекат се реализује у сарадњи са ПСД „Вршачка Кула“, организацијом „Увек са децом“, 
ЈКП „Други Октобар“, Imagine Imagine фондацијом из Холандије, Расинг доо и појединцима.  

Очекујемо помоћ у реализацији овог пројекта где су радови започети и доста тога урађено и 
недостаје још око 180.000 динара за завршетак пројекта. 

Наравно, уколико се пре тога стекну и остали услови неопходни за реализацију овог 
пројекта. 

 

 

 

ПЛАН ФИНАНСИРАЊА: 

Предвиђено је да се средства за реализацију пројекта обезбеде од личних донација, спонзора 
и евентуално од Покрајинских секретаријата и Министарства трговине, туризма и 
телекомуникација путем расписаног конкурса. Такође, опрема и логистика потребна за 
реализацију пројекта би била више него добродошла од Града Вршца, као и финансијска 
помоћ. 

Део средстава је већ обезбеђен из сопствених средстава организатора пројекта и пројектни 
тим већ поступа по медија плану и у складу са њим врши активности са циљем што боље 
промоције манифестације и градова Баната –Вршца, Панчева, Кикинде, Зрењанина и 
Темишвара. Активности су Пролећно ЦИРКУЛИРАЊЕ, ПР кампања, кампања на друштвеним 
мрежама, изнајмљивање билборда, израда рекламног материјала (флајера, плаката и плаката 
за билборде), закуп реклама у локалним медијима (телевизија, новине и интернет портали), 
организовање конференција за штампу и других активности. 

 

 

        Савез удружења ЦИРКУЛИРАЊЕ 

 
Заступник 

Владислав Петковић 


