Ноћ музеја у градиштанском
музеју
У почетку није
организовали са
музеја XIX века.
нас је растужило

било електричне енергије па смо се већ
свећама и већ се припремили за једну ноћ
Онда је дошло светло и уништило радост, више
него што смо му се обрадовали.

Вече је почело стрип радионицом. Аутор стрипа Живорад Мишић
провео је сат времена у дружењу са ученицима из ОШ “Иво Лола
Рибар” након чега је уследило такмичење у цртању стрипа на
тему “Љубав”. Стручни жири који су сачињавали Драган Богичић,
Живорад Мишић и Жељко Ивановић погледао је радове и доделио
прве три награде за најбоље. Остали учесници су добили утешне
награде.
Посетиоци су долазили током целе вечери и могли су да се
послуже медењацима у облику срца који су поред слатког укуса
са собом носиле поруке о љубави и вредне поклоне. Конферансије
Александра Крстић најављивала је дешавања у току вечери,
између осталог и неколико премијера на светском и неколико на
локалном нивоу. Премијера стрипа “Љубав није крај света, а
може да се види и из Великог Градишта” аутора Живорада Мишића
одржана је у пријатној атмосфери говором самог аутора као и
директора музеја Драгана Богичића. Такође у овој ноћи одржана
је и промоција књиге Милоја Васића “Pincum – Велико Градиште”.
Поред свих дешавања, премијерно је отворена изложба етнолошке
збирке Музеја коју је стручно обрадила и припремила
дипломирани етнолог и антрополог Маја Пајић. Изложба је
отворена говором етнолога Љубе Рајевца. Цртање портета је било
актуелно и ове Ноћи музеја од стране Жељка Ивановића и
Предрага Радошевића. Да цео програм прође како је и планирано
помогли су и Милица Нешић, Горан Милић, Љубица Стојадиновић и
Анастазија Милић.

Узраст, буквално од 7 до 77 година. Гости са свих страна, из
Немачке, Србије и нашег окружења. Оне које култура занима они
су и дошли, неки су били спречени, неки су мислили да неће ни
доћи струје. Цртали су се портрети и поклањали, било је пуно
награда и колача судбине, После поноћи је било још пар
посетиоца, затворили смо музеј, и нисмо отишли из нашег малог
града, што је већ велики успех.
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