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КУЛТУРА

Фото Урош Арсић

Балетска школа Националне фондације за уметничку игру
добила је акредитацију Министарства просвете Србије, 
а настава ће се одржавати по италијанском програму

Млада балерина на промоцији школе НФИ

Н

астава, по нацрту Балетске акаде
мије из Рима, биће од септембра
ове године реализована у Балет
ској школи Националне фонда
ције за уметничку игру (НФИ) у
Београду, која је ових дана постала прва акре
дитована интернационална осмогодишња ба
летска школа у Србији! Ова чињеница намеће
бројна питања кад је реч о младим талентима
у Србији. Познато је да у Београду имамо др
жавну основну и средњу балетску школу „Лу
јо Давичо”, као и образовне установе у Новом
Саду и Панчеву, те њихова истурена одељења
у Крагујевцу, Зрењанину, Суботици... Балет
ска школа НФИ је, након пет година упорног
рада на прикупљању потребне документације
и много чекања, пре неколико недеља добила
акредитацију Министарства просвете Србије
за балетско образовање, у трајању од осам го
дина, а настава ће се одвијати по италијанском
програму који признаје Министарство просве

те Италије. Припреме за аудицију за пријем у
Балетску школу НФИ су бесплатне током овог
месеца за децу од 4. до 9. године, без обзира
на претходно стечено знање. Аудиција ће се
одржати 8.  јуна од 17 до 18.30 часова у НФИ
(Коларчева 3) пред комисијом коју чине пред
ставници балетских академија из Рима и Пе
кинга, уз могућност стипендирања најбољих.
Упитали смо Ају Јунг, директорку НФИ, шта
ново њена управо акредитована балетска шко
ла доноси?
– У свим професијама, а нарочито у уметнич
ким, најважнија је конкуренција. Верујем да ви
соким стандардима и међународним квалите
том програма и педагошког кадра охрабрујемо
и постојеће државне школе да се мењају и на
предују. Балетска школа НФИ постоји већ осам
година. Кроз њу су прошли важни домаћи пе
дагози, али и на десетине страних стручњака
из Академије Театра миланске Скале, Балетске
академије у Риму, Академије Ваганова у Санкт

„Гласом писана 
историја” 
Драгослава Симића
Издавачка кућа „Клио” објавила је књигу „Гла
сом писана историја” Драгослава Симића, ду
гогодишњег уредника документарног програма
Радио Београда 2. Симић је сачинио избор из
богате заоставштине вишедеценијског серија
ла емисије „Говори да бих те видео”; сачувао је
историјске снимке бројних прича наших знаме
нитих, али и оних непознатих саговорника који
су као мали јунаци историје својим сећањима
употпунили слику 20. века.
У књизи се налазе успомене које је Симићу
причао принц Томислав Карађорђевић – о ро
дитељима, путу у Енглеску и емиграцији. Ан
тиквар Јанко Хркаловић говорио је о нацио
нализацији књижара 1948. године. Професор
Љубиша Рајић причао је о томе како полити
чари немају свест о планирању унапред и како
је у просвети свако планирање на рок краћи од
20 до 25 година јалово. Војни аташе Краљевине
Југославије Жарко Поповић описивао је при
прему атентата на краља Александра Карађор
ђевића у Италији 1933. године.

Фото А. Васиљевић

У уметности
је најважнија
конкуренција

Петербургу, Балетске школе Опере у Паризу,
Балетске школе Енглеског националног бале
та, Академије за игру у Јерусалиму... Кореогра
фи који су радили с нашом децом, захваљујући
Београдском фестивалу игре, светске су звезде!
Наши ученици су одрастали уз њих, али и одла
зили у иностранство на семинаре и такмичења.
Неки наши стипендисти наставили су школо
вање у Бечу, Санкт Петербургу, Монте Карлу,
Риму... Имали су прилике да играју у Београ
ду и широм Србије, али и у Италији – одгово
рила је она.
Оно што родитеље младих талената занима
јесте како ће у школи НФИ изгледати предава
ња, ко ће бити педагози, које ће дипломе доби
ти полазници? Сазнајемо од наше саговорни
це да у свету више не постоји подела на нижу и
средњу балетску школу, као ни смерови за са
времену или традиционалну игру. Аја Јунг тим
поводом истиче:
– Поред интензивног програма класичног ба
лета и репертоара, карактерних и историјских
игара, ученици морају да савладају обиман про
грам модерне и савремене игре кроз цитате ва
жних кореографа 20. и 21. века... Ту си и глума,
шминка, солфеђо, историја музике, историја
уметности, историја игре, кореографска кон
цепција и нотација, импровизација... Деца по
лазе у балетску школу са 8 или 9 година, а већ
на почетку се ради интензивно и шест пута не
дељно. У нашој школи предају најбољи педаго
зи Иванка Лукатели, Марија Јанковић и Ана
Павловић. Поред ове три даме које осим ван
редних резултата на домаћој и иностраној сце
ни могу да се похвале и педагошким успехом,
стални гости ће бити предавачи из Рима, Пе
кинга, Париза и Тел Авива. Дипломе које наши
ученици буду добијали важиће у нашој, али и у
свим европским земљама.
И за крај остаје питање да ли ће школовање
у балетској школи НФИ бити доступно нашој
деци у финансијском смислу?
– Цена школарине ће бити у складу са живот
ним стандардом у Србији, али напомињем да
балетско одрастање подразумева дугогодишње
улагање родитеља, педагога, средине... Важно је
да децу припремимо за свет, јер игра није умет
ност која може да чека. Одговорност школе је
да младе припреми за аудиције и рад са стра
ним кореографима, и да их на време предста
ви светским стручњацима и директорима вели
ких трупа. То је једини начин да балет постане
професија. Србија је мала земља, где ако се јед
ног дана и створе услови за нормално функци
онисање наших балетских компанија опет неће
бити места за све. Као и врхунски спорт, балет
прате велика улагања и одрицања. Време је нај
битније. Док се окренете, већ је касно, јер наиђу
неки нови клинци. Зато се школа бира по педа
гозима и резултатима, а не по локацији... Анга
жман никада не зависи од дипломе. Сви морају
на аудиције, и обично нико не пита за диплому
пре него што прођете у ужи круг... Ипак, квали
тет школе и рад педагога увек се препозна и на
гради. Мала смо средина, без дуге традиције у
опери и балету, односно са ограниченим бројем
храбрих и заинтересованих за ову професију, а
видели сте да смо недавно са међународног так
мичења у Атини, са само седморо деце, донели
6 медаља! То значи да имамо школу – истиче
Аја Јунг.
Биљана Лијескић

Драгослав Симић на промоцији књиге

У књизи су и текстови настали из разгово
ра са Рашком Димитријевићем, Јованом Ра
шковићем, Десимиром Тошићем, Будимиром
Лончаром, Латинком Перовић, Михајлом Ми
хајловим, Дубравком Стојановић, Ксенијом Јо
вановић, Југославом Влаховићем, Војиславом
Бубишом Симићем, Цунетом Гојковићем, Итом
Рином, Милицом Лучић Чавић, Сретеном Бо
жићем Вогнаром, Живадином Стевановићем
– земљорадником из Груже који је самоиници
јативно, у гуњу и народној ношњи, отишао на
Велику светску изложбу у Америку где је упо
знао Теслу и пленио пажњу новинара „Њујорк
тајмса”.
Симић је 1992. покренуо ауторску едицију до
кументарних емисија у 100 наслова „Књиге које
говоре”, прво на касетама, потом на дисковима,
о људима и догађајима из политичке и култур
не историје Југославије и Србије у 20. веку. До
сада је објавио књиге: „Женски логор на Голом
отоку”, „Раскол у етеру, о сукобима у српској цр
кви у Америци”, „Дражесни КГБ, јави се” о Ра
дију „Слободна Југославија” који је емитовао
свој програм из Букурешта 1949–1954, „Ауто
биографије уживо од Слободана Јовановића до
данас”. 
М. С.

ПОЗОРИШНА КРИТИКА

Ана Тасић

Т

екст представе „Швајцарска”, на
стао према комаду Петра Михај
ловића, у фрагментарној форми испи
сује драме ликова који траже љубав и
спокој у времену неспокоја (драма
тургија Маја Тодоровић). Појединач
не драмске приповести су на почетку
одвојене, али се постепено сусрећу и
преплићу, градећи целовити драмски
мозаик. Текст је по структури, стилу
и тематици близак европској необру
талистичкој драми деведесетих годи
на због наглашене физикалности из
раза, бављења дисфункционалним
породицама, људима које је скршио
живот, али који не престају да траже
шансе за нове почетке. Сценски текст
је вредан због опипљивог духа вре
мена који носи, повременог уплива
црнохуморних опаски и спорадич
них емотивно делотворних решења.
Истовремено му фали специфични
јих ликова и односа, имајући у виду
да су они често предвидиви и стере
отипни, недостаје упечатљивијих ис
клизнућа која би донела више драм
ских узбуђења.
Ове недостатке текста је редитељ

Милан Нешковић у одређеној мери
покрио, стварајући заводљиву, мул
тимедијалну форму представе. Сцен
ска радња се дешава у пет одвојених
соба, скучених ћелија у двоспратној
кутији (сценографија Драгана Пур
ковић Мацан). У њима су безизлазно,
метафорички изражајно, заглављени
ликови без имена, типови безосећај
них мушкараца, вараних жена, мла
дих љубавница, бивших затворени
ка и други, које играју Жељко Еркић,
Слађана Зрнић, Драгослав Медоје
вић, Данило Керкез, Белинда Божић
ковић, Горан Јокић, Жељко Митро
вић, Борис Шавија, Златан Видовић
и Миљка Брђанин.  
Између сцена се на фасаду ћели
ја пројектују видео снимци који гра
де асоцијативне и метафоричке ми
саоне слојеве, надрастајући значења
текста (ауторска музика и видео про
јекција Петар Билбија). Избор видеоматеријала се креће од брутално до
кументаристичких снимака уличних
немира или насиља над животињама,
који су у складу са преовлађујућим
осећањем беспомоћности, до идилич
них спотова који рекламирају рајске
дестинације. Њих схватамо као уто

Фото Бранислав Лучић

Снови о утопији

Сцена из представе „Швајцарска”

пијске просторе, топосе о којима ови
дотучени ликови маштају. Та имаги
нарна поља хармоније су врло важна
и на различите начине се граде на
сцени. Сам наслов представе се одно
си на чежњу за животом у једној уре
ђеној земљи. Такође, музички избор
лепршавих поп песама из шездесетих
година које обавијају сцене буди осе
ћања носталгије и испуњености због
могућности постојања неког идилич
нијег света (између осталог се кори
сте песме „Stand By Me”, „Wonderful
World”, „Be My Baby”).
Представа „... И остали”, омни
бус настао према текстовима Мине
Ћирић, Галине Максимовић, Неде

63. Стеријино позорје:
„Швајцарска”, текст
Петар Михајловић,
режија Милан 
Нешковић, Народно
позориште Републике
Српске, Бања Лука; и
„...И остали”, текстови
Мина Ћирић, Галина
Максимовић, Неда 
Гојковић и Маша
Радић, режија Стеван
Бодрожа, УК „Вук 
Стефановић Караџић”
Гојковић и Маше Радић, има више
додирних тачака са продукцијом
„Швајцарска”. На тематском плану,
представа се такође бави односима
између родитеља и деце, питањем
миграција, као и судбинама такозва
них друштвених аутсајдера, различи
тих мањина који су овде у фокусу па
жње. И у овом случају је недовољно
драмски разгранате и затегнуте кома
де редитељ Стеван Бодрожа, у сарад
њи са изузетно посвећеним глумци
ма, подигао на уметнички вреднији
ниво. Текстови су у основи друштве
но значајни, превасходно у погледу
теме, третмана болесних и старих љу
ди, алкохоличара, припадника ром

ске и ЛГБТ популације, али им недо
стаје студиозније разраде проблема и
дубље анализе међуљудских односа.
Драмски је најразрађенија и најзао
круженија друга прича о дечаку Ро
му који трпи вршњачко насиље због
другачијег, а затим и четврта која ис
писује трагедију једне инвалидкиње.
Бодрожина режија је минимали
стичка, нежна, поетска и стилизова
на. Усредсређена је на минуциозан рад
са глумцима, Анђелом Јовановић, Бо
јаном Зечевић, Жељком Максимови
ћем и Николом Шурбановићем, који
су психолошки веродостојно изгради
ли различите ликове. И овде је врло
упадљива функционална сценографи
ја, у овом случају изузетно једностав
на и маштовита (сценографија Милан
Миладиновић). У центру сцене је мо
билна дрвена конструкција која омо
гућава делотворне и брзе смене места
дешавања радње. Посебно је ефектна,
симболички изражајна у другој при
чи, у призорима између мајке ромског
дечака (Бојана Зечевић) и учитељи
це (Анђела Јовановић). Оне се рас
прављају на косој падини, клижу се и
тетурају, конкретно и симболички се
борећи за равнотежу, али и надмоћ.
И у овој представи је битна функција
музике, са сличним значењима као у
претходној. Лајтмотив четвртог дела
је песма „Памтим само сретне дане”
Габи Новак која кроз контраст гради
носталгичан простор, успоставља хар
монију и утеху које болно недостају у
стварности.
¶

