ПРОГРАМ НОЋ МУЗЕЈА
18.05.2019.
16 – 24
Модератори програма ноћи музеја у Великом Градишту су: Александра Крстић и Новица
Стокић.
Поклони за присутне у форми магнета, беџева, стрипова, каталога, мајици, торби, колача.
16:30–17 часова - дружење стрип илустратора Алексе Гајића са ученицима Основне
школе „Иво Лола Рибар“ из Великог Градиште
17–18 часова – такмичење ученика, „Основне школе Иво Лола Рибар“ из Великог
Градишта, у цртању стрипа, на тему СЛОБОДА, и додела награда победницима. Жири у
саставу Алекса Гајић, Живорад Мишић и мр Драган Богичић.
19:30 часова – отварање изложбе „Градиштански добротвори Ђока и Паја“. Изложбу ће
отворити мр Љубимка Блажевић, која ће нам рећи нешто више о породици Ђорђевић, коју
је и лично познавала. Штампан је и пратећи каталог.
19:30–20 часова – Светска премијера анимираног филм који показује историју Великог
Градишта у распону од 2500 година. Трајање филма ц. 10 минута, аутор Алекса Гајић,
сценарио мр Драган Богичић.
20 часова – Светска премијера иновативног стрипа на светском нивоу. „Од Хадријана до
понизне Софије“ и изложба оригиналних чудотворних стрипова Алексе Гајића, као и
оригиналних стрип табли и каишева који су направљени за стрип који има дужину од 12
метара, а ширине је 8 сантиметара. Изложбу отвара директор Музеја мр Драган Богичић, а
обратиће се и песник Новица Стокић.
Током целе вечери:
- Сигнирање стрипова од ауторског двојца Драгана Богичића и по жељи цртање у
стрип албум, самог аутора Алексе Гајића. Јединствена прилика.
- Цртање портрета Предраг Радошевић, Жељко Ивановић, којe ће поклањати
посетиоцима.
- Колачи са натписима Велико Градиште - Pincum, које ћете моћи да пробате у ноћи
музеја.
- Посетиоци ће моћи премијерно да погледају анимирани филм о историји Великог
Градишта
- У току вечери биће и фотографисање са маскама у склопу пројекта који организује
Народни музеј Велико Градиште на тему „Сви смо ми Цар“, а поводом 25. година
Царевчевих дана.
Учесници у програму Ноћи музеја у Великом Градишту су: Предраг Радошевић,
Александра Крстић, Алекса Гајић, мр Љубимка Блажевић, Милица Нешић, Новица
Стокић, мр Драган Богичић, Маја Пајић, Жељко Ивановић, Живорад Мишић.

