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Предмет: Опис реализованог фестивала „ЦИРКУЛИРАЊЕ“ 
„БАНАТ – ЕВРОПСКИ ЦЕНТАР КУЛТУРЕ – у сусрет 2021.“ 

 
Фестивал ЦИРКУЛИРАЊЕ представља интеркултурални и трансдисциплинарни 
пројекат који за партнера у реализацији пројекта има бројна удружења грађана, јавна 
и приватна предузећа, Регионални центар за таленте Михајло Пупин из Панчева и 
Регионални центар за таленте Душан Васиљев из Кикинде, као и ширу подршку 
јавности. 

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 у 6 градова Баната - Вршцу, Панчеву, Кикинди, 
Зрењанину, Новом Бечеју и Темишвару у Румунији. 

ЦИРКУЛИРАЊЕ је фестивал који промовише регион и градове Баната и њихова 
културолошка обележја као синтезу прошлости и њихове актуелности у нашем 
времену. 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 ЦИРКУЛИРАЊЕ подељен је у три целине -  са бројним подактивностима: 

РЕАЛИЗОВАНО 

1.УМЕТНОСТ И КУЛТУРА –  

 Ликовна колонија ЦИРКУЛИРАЊЕ 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 је узело 15 академских сликара и 

концептуалних уметника и већи број аматера. Тема ликовне колоније 

ЦИРКУЛИРАЊЕ је:  „ОГЛЕДАЛО“. 

 Концептуална изложба у сарадњи са фестивалом Деветка (9ка) Београд и 

Полиморф студиом 

 Креативне радионице са децом уз подршку атељеа Морариу, креативно-

едукативном радионицом Чаробњак и Мој чаробни свет 

 Изложба ансамбла „Ватрени витезови“ – историја српског народа у средњем 

веку са оружаром Стеваном Стевановићем 

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

колективних изложби и поставки у више затворних и отворених простора у 

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

 Једна самостална фото изложба аутора Николе Јовановића – „Приче из 

Латинске Америке“. 



 STREET ART рад са прослављеним уметником Андрејем Јосифовским 

добитником награде „Youth heroes“ од EXIT фондације са младим 

уметницима и рад на уметничким поставкама на отвореном. Идеја је била 

да се неафирмисани, млади уметници у сарадњи са академским сликарима 

урбанизују градске целине, попут контејнера и осталих доступних површина 

користећи различите технике уличне уметности, истичући културу и историју 

града Вршца и региона. Подршка овој целини фестивала је добијена од још 

два фестивала – „STREET ART FESTIVAL”из Краљева и фестивала “LOST 

AND FOUND” из Бора. 

 Трибина „Млади хероји и здрав живот“ који је одржана у „живом“ раду и 

отвореном часу између алуреата и публике. 

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

 Концерте класичне и џез музике у градском парку, центру града и Дому Војске 
у центру града Вршца 

 Концерт озбиљне музике и популарне музике – дуо „БраВЕ Самба“у 
римокатоличкој цркви св. Герхарда.  

 Наступи DJ музичких уметника и група све три вечери као гости из неколико 
фестивала 

 Уметничка изведба уживо анасбла „Ватрени витезови“ – промовисање 
културног наслеђа српског народа из средњег века 

3.ХУМАНИЗАМ 

 Реализована је делом радна акција на локалитету Планинарски дом на 
вршачким планинама у циљу обезбеђењу услова за дужи организовани 
боравак деце у оквиру летњих кампова уз подршку фондације IMAGINE 
IMAGINE из Холандије. 

 Реализована хумаитарна акција прикупљања новчаних средстава за децу 
оболелу од канцера уз подршку Нурдор Србија, УГ Добро Дело и ЈКП Други 
Октобар. Прикупљено је преко 200,000 динара  

 
Финансијски обавезе по питању реализације фестивала ЦИРКУЛИРАЊЕ су 
регулисане од стране УГ Савез удружења ЦИРКУЛИРАЊЕ са територије града Вршца 
и осталих - УГ ЦРРТЕ и појединаца. У прилогу се може видети коришћење средстава 
за организацију која је на територији града Вршца. 
 
Средства која су уплаћена на текуће рачуне удружења грађана су коришћена и за 
друге сврхе сем фестивала ЦИРКУЛИРАЊЕ, тако да је тешко урадити тачну 
спецификацију, посебно што имамо укљученост приватних лица са готовинским 
плаћањем. Детаљнији извештај ће бити доступна након завршног рачуна, са обзиром 
да обавеза правдања утрошка средстава не постоји за фестивал ЦИРКУЛИРАЊЕ. 
Укупно утрошених средстава је било у износу преко 300,000 динара. 
 
Такође, прилог о ЦИРКУЛИРАЊУ из јуна 2018. године је урадио ТВ Банат и 
објашњава цео фестивал и може се видети на њиховом YOU TUBE каналу на линку: 
https://www.youtube.com/watch?v=Wy-ODUL4_NA&t=5s  

 
Јун 2018.године  

            ЦИРКУЛИРАЊЕ 

https://www.youtube.com/watch?v=Wy-ODUL4_NA&t=5s


 
__________________________ 
Владислав Петковић 


