
МАНИФЕСТАЦИЈА „РУДНИЧКИХ ВИДИКА"
И ОВЕ ГОДИНЕ НА РУДНИКУ

Кад се руке сложе,
све се може
Од 2. до 12. октобра на Руднику разноврстан
програм - изложбе, промоција књиге,
документарни филмови, радионице и други
програми за децу - а први пут биће
реализована и Ликовна колонија „Рудничка
краљица", у хотелу Краљица

Након Ликовне колоније На

извору здравља, која је одржана
од 19. до 21. септембра у Ато-

мској Бањи Горња Трепча, Удру-
жење стваралаца ликовне и
примењене уметности и традици-
оналних заната Руднички видици
наставља са реализацијом својих
традиционалних манифестација,
па ће тако од 2. до 12. октобра по
пети пут реализовати на Руднику
пројекат Кад се руке сложе, све
се може.

Како најављују из Рудничких
видика, ове године деци и мешта-

нима Рудника чланови Удружења
и њихови гости представиће се

разноликим културно-уметничким
програмом.

- Најпре ће од 2. до 4. окто-

бра сликари чланови Удружења
на зиду Дома културе осликати

мурал Рудар, величине око 25

метара квадратних, док ће од 4.
до 12. октобра у галерији Дома ку-
лтуре на Руднику бити поста-

вљена комбинована изложба,
Педагошки рад у музеју Ирене
Ђорђевић, Музеј рудничко-тако-

вског краја, као и слике чланова
Удружења настале на ликовним

колонијама у 2020. години. У

истом простору, од 5. до 11 . окто-
бра одвијаће се и креативне

радионице за децу школског и
предшколског узраста, која ће

имати прилику да се опробају у:

чарима радиоматеризма, изради

макета авиона, обликовању гли-

намола, изради накита, правље-
њу миришљавих сапуна, макраме

техником, бакротиском, сликању
на папиру и дрвету, пирографи-

јом и ЗД штампом. Радови који
буду настали на овим радиони-
цама биће изложени 12. окто-

бра на платоу испред Дома

културе и њиховом продајом
прикупљаће се средства за

лечење Срне Драгојевић - каже

председник Удружења Руднички
видици Љубиша Станковић.

Како је истакао, први пут ове
године биће реализована и Лико-
вна колонија Рудничка краљица,

у хотелу Краљица, од 5. до 8. окт-
обра, уз учешће чланова удру-

жења и гостију.

- Сликају Слободанка Боба
Николић из Београда, Ана Стоја-
новић, Љиљана Стевановић и
Богољуб Јанаћковић из Смедере-

вске Паланке, Милош Попетров

из Новог Сада, Радомир Аранђ-
еловић из Чачка и Марија Марић,

Милан Бојовић, Борко Шаиновић,
Александар Павловић и Љубиша
Станковић.из Горњег Милановца

- каже Станковић и додаје да ће

целокупан програм употпунити
гости манифестације у вечерњем
програму у сали Дома културе
Војислав Илић, од 1 9 до 21 сат: -
У уторак, 5. октобра, биће про-
моција књиге дечије поезије Пе-
ром из срца, песникиње Живанке

Васић, коју води Љиља Брало-
вић, а сутрадан следи дечји фо-

лклор - КУД Вук и Наум из
Топонице код Кнића. У четвртак,

7. октобра, малишани ће моћи да
уживају у музичко-сценском при-

казу црфтаних филмова за децу
Душко Дугоушко на Руднику,
Слађане Бушић и другара из Ра-
дио Београда, а у петак, 8. окто-
бра, на програму манифестације

је Ретроспектива кратког и
документарног филма режисера
Милуна Вучинића {Капетан дуге
пловидбе, Завичај, Дунавска

флота и Церска битка).
Из Удуржења Руднички ви-

дици напомињу да велику помоћ
у реализацији ове манифестације
имају од Компаније ДИС Крњево,

Хотела Краљица, Дома културе
на Руднику, Компаније Пролетер

Г. Милановац, Рудника и фло-

тације Рудник, Културног центра
Г. Милановац.

Т. Раковић
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