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ОТВОРЕНИ ГРАФИЧКИ ATEAÆ НАРОДНОГ MY3EJA 
Y BEOfPAAY

Наш ли смо ce пред теш ким задатком: 
како писати о м аниф естацији  која je  по- 
чела као импровизација и без намере да  
ce понови, a постала стална, зап аж ен а , 
угледна, сада већ  м еђународна активност  
Народног м узеја , задр ж ав ајућ и  при томе 
ипак неке одлике импровизације. К ако би- 
ти објективни хроничар деветогодиш њ их  
збивањ а, колико Отворени граф ички ате- 
љ е траје, a не бити личан; заобићи нас 
псжретаче, себе, организатора, учесника и 
сведока. Како и зр ећ и  суд  о акцији која  
није заврш ена. Напротив, она не само да  
ce редовно одр ж ава једном  годиш њ е, већ  
ce развија, надограђује, усаврш ава и y  
графичком стваралаш тву открива увек  
неш то «ово, специф ично, искљ учиво инди- 
видуално и неслућ ен о. К ако описати овај, 
y  свету јединствен облик комуницирањ а с 
публиком, који карактериш у ен тузи јазам  
и полетност својствена почецима, присност  
и опуш теност већ  виђеног и познатог. 
Како избећи субјективност и осећањ а, ка- 
да ce упркос многих, посебно м атеријал- 
них теш коћа, овај вид м узејск е делатности  
редовно н егује и з  емоција, из љ убави пре- 
ма графичкој ум етности, a исто тако и из 
страсне приврж ености стр уци  и  п р оф еси -  
ји; из уверењ а да  ce преданош ћ у м ож е и 
мора допринети још  већој популарности  
граф ичке дисциплине, још  већем пош то- 
вањ у графичког стваралаш тва.

Много je тих „како”, a докум ената н е-  
довољ но. Догађаји изм ичу сећањ у, потис- 
к ују  и х  нови утисци; време чини своје, a 
изгледа нам као да  je  почело тек  ј у ч е . . .

Зим а je  била ош тра. Снег je  нападао a 
Улица Л азе  П ачуа била једв а  проходна. 
С неж не гомиле скоро су  ск р и ле н еуп ад-  
љив у л а з  y  М алу сал у  Н ародног м узеја . 
М иша Ж ун и ћ , граф ички ум етник, дуго-  
годиш њ и сарадник и верни пријатељ  М у- 
зеја , помагао je  д а  ce  р азгр не снег и осл о-  
боди прилаз. П росторија je  би л а  слабо за -  
грејана и  свима je  пријала ш ољ ица црне  
к аф е, коју  с у  доносили к устоси ,1 публика, 
уметници. Ш ољ ица тог црног напитка, уо-  
бичајеиог ири ћаск ањ у са блиским и др а- 
гим пријатељ им а, помогла je  да  ce одагна  
трема и устр учавањ е, р азби је  укоченост и 
снебивањ е. А тм осф ера je  бр зо  постала н е- 
ф орм ална и срдачна. Б или см о сттремни за  
непосредни контакт са ум етником  који ce  
дословце мучио око портабл пресе п озај-  
м љ ене од Графичког одсека Ф акултета ли- 
ковних ум етности. Ta атм осф ера приснос- 
ти и ф л уи д  који je  од првог часа струјао  
м еђу граф ичким  ствараоцим а, први пут  
пред публиком , и п убли к е која први пут  
присуствује стваралачком чину, зрачи и са- 
да, после толико времена. Ни дан ас Отво- 
рени граф ички атељ е ни је ниш та изгубио  
од своје посебне атм осф ере занесен ости  и 
зачараности.

Први отворени атељ е н астао je  спон- 
тано, ентузијазм ом  деветор и ц е граф ичких  
уметника који cy  ce  одазв ал и  п ози в у  Н а- 
родног м узеја  да на неки начин присније  
и ш ире обавесте посетиоце о графичкој 
уметности и графичком ум ећ у , a y  в ези  са 
изл ож бом  која je  тада била отворена y  
Малој сали Н ародног м узеја . Б ила je  то
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1. — I Отворени графички атеље. Вече Бог- 
даиа Кршића (Љубица Милжовић, Богдан 

Крнгаћ и Вап.а Краут).

1. •— I Open Graphic Atelier. Evening of Bog
dan Krsic (Ljubica Miljkovic, Bogdan Krsic 

and Van ja Kraut).

2. — I Отворени графички атеље. Милан Ж у-  
нић и Ваља Краут, 12. 1. 1983.

и зл ож ба „Јан Тороп и његови савремени- 
ц и ” којом je К абинет граф ике први пут 
предстапио јавности своју колекцију хо-  
ландских бакрописа, добијених на дар од 
града А м стердама давне 1931. године. За-  
мисао о акцији рођена je y разговору 1_>о- 
шка Карановића, угледног проф есора Ф а- 
култета ликовних уметности, врсног гра- 
ф ичара, са кустосом К абинета графике, 
писцем ових редова. АтеЛзС je покренут са 
скромним амбицијама и јединим  циљ ем да  
y  току трајањ а пом енуте и зл о ж б е ум ст- 
ници дем онстрирају техн и к у  дубок е ш там- 
пе, како би ликовне особености и зл ож ен и х  
графика биле ш то разумл:>ипије посетпоци- 
ма и зл ож бе. М еђутим, морамо то одмах  
рећи, већ тај први А тељ е био je много ви- 
ш е од тога.

Учссници првог Отвореног графичког  
атељ еа били су: Бош ко К арановић, Емир 
Драгуљ , Славол^уб Чворовић, Марко Крс- 
мановић, Доца Јанковић, Бранко М иљуш, 
Богдан Крш ић, М иодраг Магорпи и Миша 
Ж ун и ћ .2 Бош ко К арановић je први, иа 
сам дан отваран»а и зл ож бе холандске гра- 
ф ике, 24. децем бра 1982. године, отиснуо  
плочу Готфрида П рикснера (1746— 1819) 
„Богородица с м ладенцем ” (1800) из ф онда  
Кабинета граф ике3. П оред тога, проф есор  
Караноаић омогућио je присутнима још  
једно задовољ ство: он je  наиме, објаснио и 
цео процес настанка граф ике, од и деје до 
ум нож авањ а. Ово популарисањ е графичке  
дисциплине настављ ено je 5. јануара 19&3. 
годиле, с том разликом  ш то су сада умет- 
ници припрем али лично своје плоче за  
отискивањ е и одговарали присутнима на 
питањ а везана за  њ ихову инспирацију, 
поетику и технику, откривајући при томе 
и своје „мале тајне стварањ а”. Из вечери  
y вече, сала je  била препуна захваљ ујућ и  
првенствено угл еду  уметника, новини y 
културним збивањ има наш ега града, али 
исто тако и средствима инф ормисањ а, ко- 
ја су y својим медијима дали Отвореном  
графичком атељ еу и простор и значај. Пе- 
сумњ иво je велики допринос новинара био 
ш то су ce вести о овој акцији брзо прош и- 
риле и до др уги х  градова y Србији, па чак  
и ван наш е Р епублике. Њ ихови написи и 
текстови y ш тампи, на радију и телевпзи- 
ји, побудили су  радозналост и привукли  
чак и оне посетиоце који ређе дол азе y 
М узеј или ж и в е ван Београда4. В ећ од че-

2. — Т Open Graphic Atelier. Milan Zunic and
Vanja Kraut. January 12, 1983.



О Т В О РЕ Н И  Г Р А Ф И Ч К И  АТЕЈБЕ Н А РО Д Н О Г  М У З Е ЈА  У Б Е О ГР А Д У

твртог А тељ еа, његови суорганизатори по- 
стају  Радио Б еоград 202 и С тудио „Б ” 
Радио Б еограда5. Бројна публика (неки су  
долази ли  чак сат два пре почетка да  би 
за у зел и  седиигга y  првим редовима) са 
дивљ ењ ем  и напетим иш чекивањ ем прати- 
ла je  настанак граф ике. Многима je  то био 
први сусрет н е само са уметницима, већ и 
са њ иховим делим а. Није м ало оних који  
оу управо овде, присуствујући процесу на- 
стајањ а графичког листа, постали пош то- 
ваоци уметности, посебно графике. Д ирљ и- 
во je  било слуш ати њ ихове утиске. Један  
лекар, на пример, посматрајући како ис- 
под пресе и зл ази  још  влаж ан  лист, и зја -  
вио je  да  га тај чин подсећа на рођењ е  
детета.

Уметници су  прве примерке отиснутих  
граф ика поклонили М узеју, док су  заи н те-  
ресовани могли да купе сл едеће граф ике  
по веома повољ ним ценама. Био je  то пра- 
зник за  све љ уби тељ е ове уметности. Бог- 
дан  К рш ић je, на пример, за  ову прилику, 
a y  част М узеја  и и зл ож бе „Дирер инстти- 
рација ум етника”6, начинио плочу „М елан- 
х ол и ја” и први пут отиснуо y  А тељ еу. П о- 
сл едњ е вече „док су  мимозе вен ул е на 
столу за  сл уж бен а  лица”7 Миша Ж ун и ћ  
je  на опш ту радост присутних поклонио  
највернијим гтосетиоцима пет својих, тек  
отиснутих граф ика. Већ je приликом тога 
свог првог графичког атељ еа Н ародни м у- 
зеј увео и  мањ е награде за  публику, y  ви- 
д у  публикација, постера и граф ичких лис- 
това отиснутих са старих плоча и з своје 
колекције. Од првог дана такође, да  би ce  
присутни осећали што пријатније, дом а-  
ћице вечери, историчарке ум етности8 по- 
сл уж и в ал е с у  и х  каф ом, односно чајем. 
Ta ф орм а гостољ убивости и даривањ а ос- 
тала je  као једн а  од карактеристика ове 
м аниф естациј е.

Уметници и стручњ аци, љ убитељ и и по- 
знаваоци уметности, лаици и аматери, и 
случајни намерници окупљ ени y  О творе- 
ном графичком атељ еу, осетили с у  потре- 
бу  да  ce  no заврш етку истог још  једном  
сусретн у, да још  једно вече проведу за -  
једно, да п р о д у ж е д р уж ењ е, да  разм ене  
утиске о целом  догађају. К устоси М узеја  
В ера Ристић, Бојана Борић, Зора П родано- 
вић, Никола К усовац, Вањ а К раут, као и 
спољ ни сарадници Љ убица М иљковић и 
Миша У рдаревић9 гтриредили су 19. јан у-

ара 1984. године, личним средствим а, „при- 
јем ” за  све ум етнике и н ајодан и је п осети -  
оце. Овој малој свечаности дал а  je  свој 
ггрилог и М илена М аш ановић, тада р адни- 
ца М узија.

Спонтане, искрене исповести нових по- 
клоника ум етности  „ум нож еног оригина- 
л а ”10 које cy  ce т е  вечери могле чути, и з-  
р аж ен а  ж е љ а  и ум етника и п убл и к е да  
ce све понови, обострано задовољ ство до-  
ж ивљ еним , као и од јек  акције y  јавно- 
сти11 били су  оправдани р азл ози  да и дућ е  
године кустос К абинета гр аф и к е поново  
организује О творени граф ички атељ е, при-  
д р у ж у ју ћ и  му још  и и зл о ж б у  под истим  
називом. П оновљ еној акцији, међутим, п р е-  
тходил а je  5. септем бра 1983. писмено об-

3. — II Отворени графички ател»е. Вече Бра- 
нислава Макеша, 27. 2. 1984. (Борко Станко- 
вић, Бранислав Макеш, Богдан Кршић, Baiba 

Краут).

3. — II Open Graphic Atelier. Evening of 
Branislav Make§. February 27, 1984 (Borko  
Stankovid, Branislav Make§, Bogdan Krsid, 

Vanja Kraut).

р азл ож ен а  концепција оваквих ликовних  
догађањ а достављ ена Радничком  савету и  
Д иректору М узеја  (ради одобрењ а), a у з  
подрш ку О дељ ењ а ликовних ум етн ости 12. 
Р азр ађена идеја y  виду концепције je  п р е-  
дочена затим , 6. октобра, учесницим а п р- 
вог А тељ еа, на састанку одр ж ан ом  y  про-  
сторијама М узеја13. П рисуствовали с у  по- 
ред директора М узеја , Јевте Јевтовића, 
кустоса К абинета гр аф ике В ањ е К раут,
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4. — IV Отворени графички атеље. Вече Ве- 
лизара Крстића, 18. 2. 1986. (Никола Кусо- 
вац, Јакоб Буричић, Haba Ивањи, ТВ нови- 
нар и Вслизар Крстић). Снимио: Д. М. Ра- 

дуловић.

4. — IV Open Graphic Atelier. Evening of Ve- 
lizar Krstic, February 18, 1986 (Nikola Kuso- 
vac, Jakob üurisic , Nada Ivanji, TV reporter 

and Velizar Krstic).

5. — IV Отворепи графмчки атеље. Вече 
Цветана Димовског, 21. 2. 1986 (публика). 

Смимио: Д. М. Радуловић.

5. — IV Open Graphic Atelier. Evening of 
Cvetan Dimovski, February 21, 1986 (specta

tors).

6. — IV Отворени графички ател>е. Јоже 
Циуха 22. 2. 1986. Снимио: Д. М. Радуловић.

6. — IV Open Graphic Atelier. Joze Ciuha. 
February 22, 1986.

7. — IV Отворени графички ател>е. Вече Сло- 
бодана Пејовића 25. 2. 1986. Снимио: Д. М. 

Радуловић.

7. — IV Орел Graphic Atelier. Evening o f Slo
bodan Pejovic, February 25, 1986.



спољ њ ег сарадника Љ убице М иљковић  
још  и Емир Д рагуљ , Славољ уб Чворовић, 
Миодраг Нагорони и Миша Ж унић. Остали  
графичари били су спречени да дођу. Та- 
да je овај ск уп  прихватио понуђене идеје  
и већ 11. јан уара 1984. деветорици оснива- 
ча Отвореног граф ичког атељ еа упућена
je писмена молба ........ да  одаберу један  од
понуђених термина y  ф ебр уар у  и да за  то 
вече позову свога госта . .  .”14.

И злож ба учесн и к а првог графичког  
атељ еа (Отворени граф ички атељ е —  1) 
свечано je отворена 6. ф ебр уар а  1984. и  
обухватала je како дел а  отиснута y  А те-  
љ еу, тако и др уге  радове које су  аутори  
сами изабрали , см атрајући да ће ce тако  
најбољ е представити њ ихова стваралачка  
личност. Д руги Отворени графички атељ е, 
међутим, почео je са новим учесницима ко- 
ји дан касније, тачније 24. ф ебр уара. И з-  
бор je  био преп уш тен  графичарима и њи- 
ховој проф есионалној савести. Тако je  
учеш ће y  р аду  Отвореног графичког ате- 
љ еа квалиф иковало ауторе за  излагањ е y  
истим просторијама и дуће године, под кро- 
вом и ауторитетом Н ародног м узеја . Овај, 
по речима п роф есор а К арановића, контра- 
пункт, постао je  карактеристичан за  рад  
Отвореног атељ еа. Требало би напоменути  
да je y  не баш  лакој реализацији  другог  
А тељ еа са несм ањ еним  полетом поново уч е- 
ствовала Љ убица М иљковић, мада још  увек  
спољни сарадник М узеја. О овој другој 
акцији п роф есор  К арановић je написао: 
„ . . .  В ећ д у ж е  врем ена y  Народном м узеју  
сазрева идеја о једној великој, југословен- 
ској м аниф естацији  графике. Конкретно, 
говорило ce о граф ици малог ф ормата. To 
значи први покуш ај y  оглаш авањ у К аби- 
нета граф ике и напор да  ce укљ учи и чи- 
ни један  саврем ени ток стим улисањ а овог 
стваралаш тва. П рисутан je један  набој, ко- 
га сви осећам о али, не видимо му облика 
и теж ину. Са другом серијом  Отвореног 
графичког атељ еа неш то ce значајно д е-  
сило y  просторијама М узеја: а) организо- 
вана je и зл ож ба  прош логодш ињ их учесни- 
ка Отвореног атељ еа; б) поновљ ен je и 
превазиђен у сп е х  дем онстрирањ а техника  
и појетика наш их значајних аутора; ц) је -  
днако ж ив интерес бројне публике за сва 
ова догађањ а, чини ce и најзначајнији ф а-  
ктор за  озбиљ на даљ а заснивањ а. Одмах  
да објасним да, y  Отвореном атељ еу не
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8. — V Отворени графички атеље. Милан 
Ж унић и Босиљка Кићевац 19. 2. 1987. Сни- 

мио: Д. М. Радуловић.

8. — V Open Graphic Atelier. .Milan Zunic 
and Bosiljka Kicevac. February 19, 1987.

9. — V Отворени графички атеље. Миодраг- 
-Бата Кнежевић и Apollonio Zvest, 20. 2. 1987. 

Снимио: Д. М. Радуловић.

9. — V Open Graphic Atelier. M iodrag-Bata  
Knezevic and Apollonio Zvest. February 20,

1987.

10. — V Отворени графички атеље. Всче 
Бошка Карановића 22. 2. 1987. Снимио: Д. 

М. Радуловић.

10. — V Open Graphic Atelier. Evening of 
Bosko Karanovic. February 22, 1987.
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is Писмо Б. Карановића написапо пово- 
дом јавне д и с к у с и је  о другом ОГА, одрж а-  
не 7. III. 1984. y просторијама Нар. музеја. 
Архива Кабинета графике Нар. музеја •— 
Београд — ОГА — 12. III. 1984.

16 Списак учесника са датумима учеш - 
ћа објављује ce y сваком каталогу излож - 
бе ОГА. Ж елимо нагласити да je професор  
Бранко Миљуш својим угледом и добрим  
колегијалним везама највише помогао да 
графичари из других средина гостују у ОГА.

17 Захвал>ујући предусретљивости не са- 
мо господина Андреа Тоси већ и материјал- 
иој гтомоћи Амбасаде Италије остварено je 
гостовање уметника из Венеције, 1989. годи- 
не. Следеће, 1990. господин JI. Плоткин из 
Амбасаде САД омогућио je боравак и уче- 
шће Ден Елисона y VIII ОГА. Користимо 
и ову прилику да им захвалимо на помоћи.

1« Прва Правила о условима учеш ћа об- 
јављена су y Каталогу излож бе ОГА 3, 1986. 
године. Негована пракса међутим, да умет- 
ник позива колегу y госте почела je да ce 
компликује. Показало ce да ce између себе 
не познају довољно, a и старији нису хте- 
ли млађима y походе. С тога je дошло до 
измене Правила. Види: Каталог излож бе ОГА
— 5. 1988.

,ц Y првом Отвореном графичком ате- 
љеу Никола Кусовац и Вања Крауг аред- 
ставили су уметнике, лотом су то Чинили 
графичари-позивари све док ce нису укљу- 
чили ликовни критичари.

20 Ф сбруара 1990. Драгиша Радуловић, 
стални фотограф ОГА од 1987. приредио je 
y Библиотеци града Београда излож бу „V 
част Отвореног графичког атељеа Народног 
музеја" y оквиру које je изложио ф ото-до-  
кумента о актерима и збивањима ОГА.

21 Три двомесечна курса са по 6 часо- 
ва недељно одрж ана су 1986 и 1987. Полаз- 
ници курса били су разних професија. Два 
курса (1986. и 1987) држ ао je професор Б 
Карановић. Асистент je био Ж арко Сми- 
љанић. Трећи, „Курс технике дубоке штам- 
пе” од 23. X до 24. XII 1987 водио je Јаков 
Буричић, академски графичар. И злож бе ра- 
дова полазника курсева приређене су y Га- 
лерији „Видиковац" (12— 19. ф ебруар 1987) 
и у Малој сали Народног музеја y Београ- 
ду (2—8. фебруар 1988). Обе излож бе пра-

тили су каталози који ce чувају y Архиви 
Кабинета графике, ОГА, Курсеви, 1986, 1987,
1988.

22 Похвале и признања много значе и 
подстичу рад, организатору међутим, исто 
тако су потребна, чак пеопходна финансиј- 
ска средства за реализацију ОГА.

23 Да би ОГА могао да „функционише” 
неопходна je иреса, к©ју je Музеј прве три 
године позајмљивао од Графичког одсека 
ФЈ1У, Милице Вучковић, Мише Ж унића, Бо- 
рислава — Борка Станковића. Деш авало ce, 
да уметници допесу своје пресе, као иа при- 
мер, В. Попин. Тек јануара 1986. Музеј је 
успео да купи пресу, али она није одгова- 
рала потребама радионице. Уопште, све пре- 
се су причшвавале разне невоље графича- 
рима. Машински техничар Селимир Мило- 
вановић, посетилац ОГА и очевидац лезго- 
да са пресом, поклонио je Музеј 1987. го- 
дине солидну, масивну пресу за дубоку штам- 
пу. Тако je коначно решен проблем извође- 
ње технике дубоке штампе. Аите К удуз je 
први отиснуо графику на поклоњеној преси,
18. фебруара 1987. шдине. И овом ce прили- 
ком сећамо дародавца и топло му ce захва- 
л»ујемо.

24 Занимљиви су покушаји копирања
ОГА не само ио идеји и називу, него и са 
истим учесницима. To су покушали, на при- 
мер: Културни центар Врњачке бање —
Програм синтезе и културе простора, Дом 
културе „Браћа Стаменковић", Бсоград, Кул- 
турни центар Београда и други. Код н>их 
ce, међутим, Идеја ОГА није оживотворила 
или су, после писмених лримедби Народног 
музеја, изменили конлепцију. Архив ОГА, 
Каб. графике, 1985.

25 М. Несторовић, Бекство од забити — 
На крају Отвореног графичког атељеа бео- 
градског Народног музеја, Борба, 7. март
1989.

26 Нажалост, и после девет година од 
покретања ОГА, његов организатор je при- 
нуђен да сам брине о лроналажењу снон- 
зора, одлосно финансијских средстава, како 
би ce манифестација могла редовло одрж а- 
вати. Сматрамо да би Народни музеј мо- 
рао да преузме брлгу око материјалних тро- 
шкова акдије, могогово што ce она сматра 
и води као редовна делатлост ове инсти- 
туције.

OPEN GRAPHIC ATELIER OF THE NATIONAL MUSEUM
IN BELGRADE

Vanja Kraut

The Open Graphic Atelier is a visual arts 
m anifestation in which participate nine grap
hic artists — each year another ones — both  
from  this country and from abroad. The idea

of its com ing into being appeared sponta
neously during a talk of Prof. B osko Kara- 
novic with the custodian of the Cabinet of 
Graphic Arts in the National M useum con
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ducted on the occasion of the exhibition »Ian 
Toorop and His Contemporaries« which took 
place in the Sm all Hall of the Museum. This 
time the Cabinet o f Graphic Arts presented  
in public its collection of Dutch copper-plate  
prints gifted by the City of Amsterdam in 
that distant year of 1931. An idea em erged  
that in the course of this exhibition artists  
should show the technique of intaglio prin
ting and print a sheet in public so that the 
visual values of the displayed works may be
com e more understandable to the spectators.

Nine of our prom inent graphic artist ag
reed with this initiative and accepted with  
delight the invitation offered by the National 
Museum. Aside the Cabinet of Graphic Arts 
they should also  be considered the founders 
of the m anifestation. These were (listed чс- 
cording to the order of their participation): 
Bosko Karanovic, Emir Dragulj, Slavoljub  
Cvorovié, Marko Krsmanovid, Doca Jankovic, 
Branko Miljué, Bogdan Kràic, Miodrag Na- 
gom i and MiSa 2unié. Since this m anifesta
tion had very favorable response in the pub
lic and was also  approved by professionals, 
it was repeated next year — 1984 — with  
new participants. At the sam e tim e an exh i
bition under the sam e name was organized.

As time w ent on the Open Graphic Ate
lier changed its concept. At the beginning it

was of local, Belgrade, character, then it ope
ned its doors to the artists from  Voivodina  
and later to the artists from  the w hole of 
Yugoslavia and when Venetian graphic ar
tists and pedagogues took part in it in 1989 
it left the fram ework of a solely Yugoslav  
m anifestation. After the sixth  exhibition in 
1988 art critics w ere also included in it and 
they took over the task to introduce the au
thors to the general public w hich in the pre
vious period had been done by the authors 
them selves. Until the ninth exhibition 85 au
thors in total participated in it. Unfortuna
tely in spite o f its success and popularity, 
this form of com m unication w ith the public 
faces m any difficulties, in particular of fi
nancial nature. N am ely the Belgrade M unici
pality, but the institutions too under w hose 
aegis this m anifestation had been held, did 
not show enough interest in it. So the chan
ce was m issed for this activity to reach in 
the artistic life of this town a level and im 
portance which BEMUS has for m usical life, 
BITEF for the w orshippers of theater nnd 
FEST for cinem a goers. To our greatest re
gret we m iss the opportunity to form  this  
part of culture activity as one of perm anent 
and strong links that join Belgrade and other 
towns in Europe.
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