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Обзиром на захтевне, а тренутно недовољне услове за 
реализацију комплетног пројекта, већ са остварењем основног 
циља са темом Скадарлија, с напором свих учесника у њему, 
може се слободно рећи да је свако од њих дао велики допринос 
култури не само Београда,већ читаве земље, а и шире.
С намером да ово постане традиционална манифестација, 
како могућности буду дозвољавале, она има тенденцију 
напредовања у сваком погледу.
Манифестација је као подстицај имала подршку Министарства 
културе Републике Србије, па остаје нада да и убудуће она неће 
изостати, због значаја исте.
 
Аутор: Љиљана Илић Радовановић

Још 2008. године, замишљен као Међународна манифестација 
мултимедијалног карактера, под називом BEOGRAD IN, 
овај пројекат као да је чекао неки значајан тренутак достојан 
његовог постојања, те ушао у програм обележавања јубилеја, 
60. годишњице настанка УЛУПУДС-а.
Манифестација кроз своје основне, али и пратеће програме 
има за циљ да презентом Београда кроз уметничке слике и 
уметничке фотографије истакне како културни, историјски, 
едукативни, тако и његов туристички значај.
Кроз међусобно дружење уметника на ликовној и фото 
колонији у Скадарлији, као срцу Београда, у комуникацији са 
посетиоцима свих узраста, настају уметничка дела, која кроз 
поставку изложбе слика и фотографија настављају мисију 
представљања забележеног тренутка импресије, емоције једног 
времена.
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