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Н
астава,понацртуБалетскеакаде
мијеизРима,бићеодсептембра
овегодинереализованауБалет
скојшколиНационалнефонда
цијезауметничкуигру(НФИ)у

Београду,којајеовихданапосталапрваакре
дитованаинтернационалнаосмогодишњаба
летскашколауСрбији!Овачињеницанамеће
бројнапитањакадјеречомладимталентима
уСрбији.ПознатоједауБеоградуимамодр
жавнуосновнуисредњубалетскушколу„Лу
јоДавичо”,каоиобразовнеустановеуНовом
СадуиПанчеву,тењиховаистуренаодељења
уКрагујевцу,Зрењанину,Суботици...Балет
скашколаНФИје,наконпетгодинаупорног
раданаприкупљањупотребнедокументације
имногочекања,пренеколиконедељадобила
акредитацијуМинистарствапросветеСрбије
забалетскообразовање,утрајањуодосамго
дина,анаставаћесеодвијатипоиталијанском
програмукојипризнајеМинистарствопросве

теИталије.Припремезааудицијузапријему
БалетскушколуНФИсубесплатнетокомовог
месецазадецуод4.до9.године,безобзира
напретходностеченознање.Аудицијаћесе
одржати8.јунаод17до18.30часовауНФИ
(Коларчева3)предкомисијомкојучинепред
ставницибалетскихакадемијаизРимаиПе
кинга,узмогућностстипендирањанајбољих.
УпиталисмоАјуЈунг,директоркуНФИ,шта
новоњенауправоакредитованабалетскашко
ладоноси?
–Усвимпрофесијама,анарочитоууметнич

ким,најважнијајеконкуренција.Верујемдави
сокимстандардимаимеђународнимквалите
томпрограмаипедагошкогкадраохрабрујемо
ипостојећедржавнешколедасемењајуина
предују.БалетскашколаНФИпостојивећосам
година.Крозњусупрошливажнидомаћипе
дагози,алиинадесетинестранихстручњака
изАкадемијеТеатрамиланскеСкале,Балетске
академијеуРиму,АкадемијеВагановауСанкт

Петербургу,БалетскешколеОпереуПаризу,
БалетскешколеЕнглескогнационалногбале
та,АкадемијезаигрууЈерусалиму...Кореогра
фикојисурадилиснашомдецом,захваљујући
Београдскомфестивалуигре,светскесузвезде!
Нашиученицисуодрасталиузњих,алииодла
зилиуиностранствонасеминареитакмичења.
Некинашистипендистинаставилисушколо
вањеуБечу,СанктПетербургу,МонтеКарлу,
Риму...ИмалисуприликедаиграјууБеогра
дуиширомСрбије,алииуИталији–одгово
рилајеона.
Оноштородитељемладихталенатазанима

јестекакоћеушколиНФИизгледатипредава
ња,коћебитипедагози,којећедипломедоби
типолазници?Сазнајемооднашесаговорни
цедаусветувишенепостојиподелананижуи
средњубалетскушколу,каонисмеровизаса
временуилитрадиционалнуигру.АјаЈунгтим
поводомистиче:
–Порединтензивногпрограмакласичногба

летаирепертоара,карактернихиисторијских
игара,ученициморајудасавладајуобиманпро
граммодернеисавременеигрекрозцитатева
жнихкореографа20.и21.века...Тусииглума,
шминка, солфеђо,историјамузике,историја
уметности,историјаигре,кореографскакон
цепцијаинотација,импровизација...Децапо
лазеубалетскушколуса8или9година,авећ
напочеткусерадиинтензивноишестпутане
дељно.Унашојшколипредајунајбољипедаго
зиИванкаЛукатели,МаријаЈанковићиАна
Павловић.Поредоветридамекојеосимван
реднихрезултатанадомаћојииностранојсце
нимогудасепохвалеипедагошкимуспехом,
сталнигостићебитипредавачиизРима,Пе
кинга,ПаризаиТелАвива.Дипломекојенаши
ученицибудудобијаливажићеунашој,алииу
свимевропскимземљама.
Изакрајостајепитањедалићешколовање

убалетскојшколиНФИбитидоступнонашој
дециуфинансијскомсмислу?
–Ценашколаринећебитиускладусаживот

нимстандардомуСрбији,алинапомињемда
балетскоодрастањеподразумевадугогодишње
улагањеродитеља,педагога,средине...Важноје
дадецуприпремимозасвет,јеригранијеумет
носткојаможедачека.Одговорностшколеје
дамладеприпремизааудицијеирадсастра
нимкореографима,идаихнавремепредста
висветскимстручњацимаидиректоримавели
кихтрупа.Тојеједининачиндабалетпостане
професија.Србијајемалаземља,гдеакосејед
ногданаиствореусловизанормалнофункци
онисањенашихбалетскихкомпанијаопетнеће
битиместазасве.Каоиврхунскиспорт,балет
пратевеликаулагањаиодрицања.Времејенај
битније.Доксеокренете,већјекасно,јернаиђу
некиновиклинци.Затосешколабирапопеда
гозимаирезултатима,анеполокацији...Анга
жманникаданезависиоддипломе.Свиморају
нааудиције,иобичнониконепитазадиплому
пренегоштопрођетеуужикруг...Ипак,квали
тетшколеирадпедагогаувексепрепознаина
гради.Маласмосредина,бездугетрадицијеу
опериибалету,односносаограниченимбројем
храбрихизаинтересованихзаовупрофесију,а
виделистедасмонедавносамеђународногтак
мичењауАтини,сасамоседмородеце,донели
6медаља!Тозначидаимамошколу–истиче
АјаЈунг. БиљанаЛијескић

„Гласомписана
историја”
ДрагославаСимића
Издавачкакућа„Клио”објавилајекњигу„Гла
сомписанаисторија”ДрагославаСимића,ду
гогодишњегуредникадокументарногпрограма
РадиоБеограда2.Симићјесачиниоизбориз
богатезаоставштиневишедеценијскогсерија
лаемисије„Говоридабихтевидео”;сачуваоје
историјскеснимкебројнихпричанашихзнаме
нитих,алиионихнепознатихсаговорникакоји
сукаомалијунациисторијесвојимсећањима
употпунилислику20.века.
УкњизисеналазеуспоменекојејеСимићу

причаопринцТомиславКарађорђевић–оро
дитељима,путууЕнглескуиемиграцији.Ан
тикварЈанкоХркаловићговорио јеонацио
нализацијикњижара1948.године.Професор
ЉубишаРајићпричаојеотомекакополити
чаринемајусвестопланирањуунапредикако
јеупросветисвакопланирањенароккраћиод
20до25годинајалово.ВојниаташеКраљевине
ЈугославијеЖаркоПоповићописиваојепри
премуатентатанакраљаАлександраКарађор
ђевићауИталији1933.године.

Укњизисуитекстовинасталиизразгово
ра са РашкомДимитријевићем, Јованом Ра
шковићем,ДесимиромТошићем,Будимиром
Лончаром,ЛатинкомПеровић,МихајломМи
хајловим,ДубравкомСтојановић,КсенијомЈо
вановић,ЈугославомВлаховићем,Војиславом
БубишомСимићем,ЦунетомГојковићем,Итом
Рином,МилицомЛучићЧавић,СретеномБо
жићемВогнаром,ЖивадиномСтевановићем
–земљорадникомизГружекојијесамоиници
јативно,угуњуинароднојношњи,отишаона
ВеликусветскуизложбууАмерикугдејеупо
знаоТеслуиплениопажњуновинара„Њујорк
тајмса”.
Симићје1992.покренуоауторскуедицијудо

кументарнихемисијау100наслова„Књигекоје
говоре”,првонакасетама,потомнадисковима,
ољудимаидогађајимаизполитичкеикултур
неисторијеЈугославијеиСрбијеу20.веку.До
садајеобјавиокњиге:„ЖенскилогорнаГолом
отоку”,„Расколуетеру,осукобимаусрпскојцр
квиуАмерици”,„ДражесниКГБ,јависе”оРа
дију„СлободнаЈугославија”којијеемитовао
својпрограмизБукурешта1949–1954,„Ауто
биографијеуживоодСлободанаЈовановићадо
данас”. М.С.

Ана Та сић

Текстпредставе„Швајцарска”,на
стаопремакомадуПетраМихај

ловића,уфрагментарнојформииспи
суједрамеликовакојитражељубави
спокојувременунеспокоја(драма
тургијаМајаТодоровић).Појединач
недрамскеприповестисунапочетку
одвојене,алисепостепеносусрећуи
преплићу,градећицеловитидрамски
мозаик.Текстјепоструктури,стилу
итематициблизакевропскојнеобру
талистичкојдрамидеведесетихгоди
назбогнаглашенефизикалностииз
раза, бављења дисфункционалним
породицама,људимакојејескршио
живот,аликојинепрестајудатраже
шансезановепочетке.Сценскитекст
јевреданзбогопипљивогдухавре
менакојиноси,повременогуплива
црнохуморнихопаскии спорадич
нихемотивноделотворнихрешења.
Истовременомуфалиспецифични
јихликоваиодноса,имајућиувиду
дасуоничестопредвидивиистере
отипни,недостајеупечатљивијихис
клизнућакојабидонелавишедрам
скихузбуђења.
Овенедостаткетекста јередитељ

МиланНешковићуодређенојмери
покрио,стварајућизаводљиву,мул
тимедијалнуформупредставе.Сцен
скарадњаседешаваупетодвојених
соба,скученихћелијаудвоспратној
кутији(сценографијаДраганаПур
ковићМацан).Уњимасубезизлазно,
метафоричкиизражајно,заглављени
ликовибезимена,типовибезосећај
нихмушкараца,варанихжена,мла
дихљубавница,бившихзатворени
каидруги,којеиграјуЖељкоЕркић,
СлађанаЗрнић,ДрагославМедоје
вић,ДанилоКеркез,БелиндаБожић
ковић,ГоранЈокић,ЖељкоМитро
вић,БорисШавија,ЗлатанВидовић
иМиљкаБрђанин.
Измеђусценасенафасадућели

јапројектујувидеоснимцикојигра
деасоцијативнеиметафоричкеми
саонеслојеве,надрастајућизначења
текста(ауторскамузикаивидеопро
јекцијаПетарБилбија).Изборвидео
материјаласекрећеодбруталнодо
кументаристичкихснимакауличних
немираилинасиљанадживотињама,
којисуускладусапреовлађујућим
осећањембеспомоћности,доидилич
нихспотовакојирекламирајурајске
дестинације.Њихсхватамокаоуто

пијскепросторе,топосеокојимаови
дотучениликовимаштају.Таимаги
нарнапољахармонијесуврловажна
ина различитеначине се градена
сцени.Самнасловпредставесеодно
синачежњузаживотомуједнојуре
ђенојземљи.Такође,музичкиизбор
лепршавихпоппесамаизшездесетих
годинакојеобавијајусценебудиосе
ћањаносталгијеииспуњеностизбог
могућностипостојањанекогидилич
нијегсвета(измеђуосталогсекори
степесме„StandByMe”,„Wonderful
World”,„BeMyBaby”).
Представа „... И остали”, омни

буснастаопрематекстовимаМине
Ћирић, ГалинеМаксимовић, Неде

ГојковићиМашеРадић, има више
додирних тачака са продукцијом
„Швајцарска”.Натематскомплану,
представасетакођебавиодносима
између родитеља и деце, питањем
миграција,каоисудбинаматакозва
нихдруштвенихаутсајдера,различи
тихмањинакојисуовдеуфокусупа
жње.Иуовомслучајујенедовољно
драмскиразгранатеизатегнутекома
дередитељСтеванБодрожа,усарад
њисаизузетнопосвећенимглумци
ма,подигаонауметничкивреднији
ниво.Текстовисууосновидруштве
нозначајни,превасходноупогледу
теме,третманаболеснихистарихљу
ди,алкохоличара,припадникаром

скеиЛГБТпопулације,алиимнедо
стајестудиознијеразрадепроблемаи
дубљеанализемеђуљудскиходноса.
Драмскијенајразрађенијаинајзао
круженијадругапричаодечакуРо
мукојитрпивршњачконасиљезбог
другачијег,азатимичетвртакојаис
писујетрагедијуједнеинвалидкиње.
Бодрожина режија је минимали

стичка,нежна,поетскаистилизова
на.Усредсређенајенаминуциозанрад
саглумцима,АнђеломЈовановић,Бо
јаномЗечевић,ЖељкомМаксимови
ћемиНиколомШурбановићем,који
супсихолошкиверодостојноизгради
лиразличителикове.Иовдејеврло
упадљивафункционалнасценографи
ја,уовомслучајуизузетноједностав
наимаштовита(сценографијаМилан
Миладиновић).Уцентрусценејемо
билнадрвенаконструкцијакојаомо
гућаваделотворнеибрзесменеместа
дешавањарадње.Посебнојеефектна,
симболичкиизражајнаудругојпри
чи,упризоримаизмеђумајкеромског
дечака(БојанаЗечевић)иучитељи
це (Анђела Јовановић).Онесерас
прављајунакосојпадини,клижусеи
тетурају,конкретноисимболичкисе
борећизаравнотежу,алиинадмоћ.
Иуовојпредставијебитнафункција
музике,сасличнимзначењимакаоу
претходној.Лајтмотивчетвртогдела
јепесма„Памтимсамосретнедане”
ГабиНоваккојакрозконтрастгради
носталгичанпростор,успостављахар
монијуиутехукојеболнонедостајуу
стварности. ¶
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ДрагославСимићнапромоцијикњиге

У умет но сти  
је нај ва жни ја  
кон ку рен ци ја 
БалетскашколаНационалнефондацијезауметничкуигру
добилајеакредитацијуМинистарствапросветеСрбије,
анаставаћесеодржаватипоиталијанскомпрограму
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МладабалеринанапромоцијишколеНФИ
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ПОЗОРИШНА КРИТИКА

Сценаизпредставе„Швајцарска”

63.Стеријинопозорје:
„Швајцарска”,текст
ПетарМихајловић,
режијаМилан
Нешковић,Народно
позориштеРепублике
Српске,БањаЛука;и
„...Иостали”,текстови
МинаЋирић,Галина
Максимовић,Неда
ГојковићиМаша
Радић,режијаСтеван
Бодрожа,УК„Вук
СтефановићКараџић”


