ПОЗОРИШТЕ „МАТА МИЛОШЕВИЋ“
ФАКУЛТЕТ ДРАМСКИХ УМЕТНОСТИ
мр АЛЕКСАНДРА МИЛОШЕВИЋ, виши кустос МПУС

У послератној обнови високо образовног система, дотадашње школовање
драмских уметника у оквиру Позоришног одсека на Музичкој академији1, коначно добија свој самостални институционални облик. Оснива
се Академија за позоришну уметност 11. децембра 1948. Уредбом владе
Федеративне Народне Републике Југославије.2 Књижевник Душан Матић
постављен је за првог ректора и декана ове уметничке школе, за прве
предаваче глуме Мата Милошевић и Јозо Лауренчић, уз асистенцију Мирослава Беловића, Стеву Жигона и Соју Јовановић, а режију су водили др
Хуго Клајн и Бојан Ступица. Седиште Академије је било у Кнез Михаиловој
улици, да би две године касније, спајањем са Високом филмском школом,
радила у две зграде у улицама Ускочкој број 2а и у Вука Караџића број 12.
Развијањем медија, отвориле су се потребе за новим образовним кадровима. Тако је Академија основала додатне студијске групе и оправдано
проширила свој назив у Академију за позориште, филм, радио и телевизију
(1962). Вјекослав Афрић, професор и тадашњи декан је тих година, увидевши да ће се потребе и обим студијских образовних профила Академије
проширивати и развијати, иницирао изградњу нове зграде, ради прикладнијег теоријског и практичног рада. Камен темељац је, уз Душана Матића,
полагала професор Огњенка Милићевић 4. октобра 1968. године.3
После више од једне деценије, усељење у нову зграду новембра 1974.
дефинисало је данашњи назив Факултета драмских уметности (позоришта,
филма, радија и телевизије)4 – ФДУ – у оквиру југословенског високошколског система, као једнe од четири академије у саставу Универзитета
уметности (уз Факултет музичке уметности, Факултет ликовних уметности и
Факултет примењених уметности).
Почетна програмска мапа образовања која је развијана на Факултету
драмских уметности, временом је доказала висок ниво професионализма
и уметничких резултата: одлични професори, строги критеријуми при
избору студената, посвећеност и прожимање практичног уметничког
рада и теорије, потврђени су такође на прослави педесетогодишњице од
оснивања, у образложењу за доделу Вукове награде Факултету драмских
уметности (1998).
Наменски пројектована зграда (1965-1974)5, дело архитеката Божидара
Јанковића, Бранислава Караџића и Александра Стјепановића обезбедила
је неопходне услове за теоријски и практичан рад и истраживања студената и њихових професора у просторијама за глуму, режију, дикцију, маче-
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Образовање драмских уметника на универзитетском нивоу код нас је почело
1937. године.
На предлог Родољуба Чолаковића, министра владе ФНРЈ за науку и културу, донета
је Уредба коју је потписао Председник
Владе и министар народне одбране, маршал Јосип Броз Тито.
Грађевински радови су почели у време
када је ректор Уметничке академије био
Бруно Брун, редовни професор а Огњенка
Милићевић декан Академије за позориште, филм, радио и телевизију.
Академија је добила свој данашњи назив
годину дана уочи пресељења на Нови
Београд (1973).
Пројекат зграде ФДУ-а награђен је Октобарском наградом Града Београда 1975.
Мата Милошевић
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вање, игре и акробатику, шминкерницу, тонски, телевизијски, филмски и
фото студио, салу за монтажу, радионице за анимирани филм, компјутерску
графику и анимацију, собе за пројекцију, фонотеку и филмски архив.
У склопу ФДУ-а је, према урбанистичком плану, са леве стране садашње
зграде према прузи, требало да буде изграђен филмски студио, а са десне
ка аутопуту – велико позориште, што нажалост није реализовано до данас.
То је приморало разне управе ФДУ-а да постојеће просторије прилагођавају потребама наставе уметничких дисциплина у сва четири медија.
Позоришна сала у згради ФДУ-а је у очекивању изградње великог позоришта названа Камерном сценом. Задржавши то име, до данашњих дана
је забележила историју заједничког рада генерација студената и њихових
професора. Такође, изузетно значајан, мада кратак сусрет с публиком остварила је као професионално позориште.
У сусрет седамдесетогодишњици од оснивања Академије (1948), Музеј
позоришне уметности Србије пригодном изложбом и каталогом обележава и подсећа на један сегмент њеног рада с почетка XXI века – Позориште
„Мата Милошевић“.6
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Мата Милошевић (1901-1997) у дугој и
плодној каријери је одиграо око 280 улога, режирао око 80 представа и током три
деценије био предавач глуме на ФДУ.
Ана Ђорђевић, „Живот сцене Мата Милошевић“, Сцена, бр. 1, год. XL, јануар-март,
Нови Сад 2004.
Академија у Ускочкој улици бр. 2а

УОЧИ ОСНИВАЊА ПОЗОРИШТА „МАТА МИЛОШЕВИЋ“
Важан тренутак у раду ФДУ-а је оснивање и рад Позоришта „Мата Милошевић“, чији историјат почиње подизањем бетонске кошуљице сцене у новој
згради. Камерна сцена је одувек радила под руководством Позоришног
студија, као главне организационе службе за испитне представе, уз неколико школованих позоришних продуцената, мајстора светла и тона. Дуги
низ година, упркос иницијативама студената, професора и Деканата, није
остварена ниједна представа изван испитних радова студената Глуме, Позоришне режије, Драматургије и Позоришне и радио продукције.
Замисао да се студентима глуме, позоришне режије и драматургије обезбеди сцена, где би се кроз стваралачки неомеђен рад рађали уистину плодотворни и оригинални позоришни уметници, сцена која би окупљала публику генерацијски и сензибилитетом сличну самим ствараоцима – стара је
вероватно колико и сама Академија за позоришну уметност у Београду.7
Професор Светозар Рапајић се као декан током 1987. залагао за финансијска средства, како би се постојећа бетонска сала трансформисала у
функционалну сцену. По његовим речима, просећи од предузећа до предузећа, радови су завршени и Камерна сцена је званично почела са радом
1988, у нади да ће се убрзо остварити и Рапајићева замисао о студентском
позоришту.
Међутим, идеја се сукобила с нечим што се може назвати отпором и подозрењем колега али и самих студената – истакао је професор Рапајић, уз
напомену да студентима свако ваннаставно ангажовање укључује додатно
време, с обзиром на то да је испитна представа, као крајњи резултат – не2

Постављање темеља ФДУ-а
на Новом Београду

извесна. Основни разлог зашто покушаји да се сцена у том периоду оформи нису успели, јесте конформизам.8
ПРОСЛАВA ПОЛА ВЕКА ОД ОСНИВАЊА (1998)
Десет година од оспособљавања сале за студентске радове, на Камерној
сцени је приређена велика прослава педесетогодишњице од оснивања
Факултета драмских уметности. Тим поводом је 11. децембра 1998. ФДУ
крунисан Вуковом наградом. Уз помоћ Министарства просвете, професор
др Љиљана Мркић Поповић је на Камерној сцени осмислила програм
прославе који је осликавао разноврсне активности и резултате у раду:
приређен је колаж вештина и стечених знања студената глуме под називом „Глумачка вртешка“, то је био складан спој свега онога што студенти
глуме у оквиру стручно-уметничких предмета раде (сценске борбе, дикција,
акробатика, техника гласа, сценски покрет итд.)9; приказан је филм Ивана Стефановића, студента Филмске режије о ФДУ; продекан Никола Маричић је отворио телевизијски, а филмски студио продекан Дарко Бајић; тим
поводом је министар просвете Јово Тодоровић поклонио филмску камеру;
представљен је нулти Билтен студената ФДУ који је покренут на иниција-
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Исто.
С. Илијић, „Врхунска остварења, Пола века
Факултета драмских уметности у Београду“, Просветни преглед, 16.12.1998.

Прослава 50 година оснивања
Академије драмских уметности
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тиву др Александре Јовићевић, директора Института10 и Ане Тасић и Јанка
Љумовића, студената треће године Позоришне и радио продукције; Академија је с поносом имала прве полазнике нове Катедре за снимање и дизајн
звука11; додељене су и Златне повеље личностима и институцијама из области драмских уметности (позоришта, филма, радија и телевизије).
ПОЛА ВЕКА ОД ПРВОГ ОДРЖАНОГ ЧАСА НА АКАДЕМИЈИ (1999)
Фебруара наредне године (1999) прослављало се пола века од првог
одржаног часа на Академији. Поносна на континуирано испуњавање три
услова која уметничка школа треба да негује, гђа Љиљана Мркић Поповић,
декан, професор дикције и велики поборник факултетског позоришта,
организовала је Позоришни и Филмски маратон. Ово је наш велики празник. Ми смо поносни на оно што је наша школа до сад урадила. Наши позоришни и филмски маратони могу уверити сваког да ће наша школа и даље
бити најбоља у земљи, а и шире – рекао је шеф кадере за глуму Владимир
Јевтовић.12
Изабране по одличним оценама професора, премијерно су изведене две
представе студената треће године Позоришне режије, ВИЛЕЊАК (по мо-
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ФДУ је основао Институт за позориште,
филм, радио и телевизију за фундаментална истраживања у области театрологије и
филмологије (1989).
Катедра за снимање и дизајн звука је основана 1997. године.
М. Ш., „Маратон чаролија“, Данас,
12.02.1999.

Вилењак
(фото: Душан Кривец)

тивима приповетке Оскара Вајлда, режија Ана Ђорђевић) и АНАСТАСИЈИН
ЖАЛАН БЕШЕ ХОД (Д. Р. Попеску, режија Јелена Богавац). Ове изведбе су
биле увертира за оснивање званичног позоришта ФДУ-а. Да овај подухват
није успео, сасвим сигурно не бих се одлучила да покренем званично оснивање позоришта „Мата Милошевић“, рекла је Љиљана Мркић Поповић.13
Међутим, уследило је бомбардовање Србије у пролеће 1999.
Започет инспиративни залет је настављен с јесени, уз велику снагу и иницијативе професора др Љиљане Мркић Поповић, професора Светозара
Рапајића и Љубомира Драшкића. Решавањем техничког ланца опремања
Камерне сцене обезбеђени су: радијатори као неопходна грејна тела уз
помоћ финансијских средстава из Општине Нови Београд, одговарајући
паркет на сцени и у гледалишту, фиксиране столице уз помоћ Скупштине
града и тадашњег секретара за културу Љиљане Благојевић, као и противпожарно осветљење, тзв. „панична расвета“ као додатни безбедносни
услов према капацитету простора. Такође, уз одобрење Министарства
просвете, дотадашњи састав Позоришног студија, са неколико школованих
позоришних продуцената, мајстором светла и тона, био је допуњен стално
запосленим расветљивачем и реквизитером.
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Ана Ђорђевић, „Живот сцене Мата Милошевић“, Сцена, бр. 1, год. XL, јануар-март,
Нови Сад 2004.

Анастасијин жалан беше ход
(фото: Душан Кривец)
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Сада, када су били испуњени технички услови да сцена постане јавни објекат, треба се ипак присетити како је, од свих београдских сценских простора, управо бетонска прашњава „рупа“ Камерне сцене, била најинспиративнија Питеру Бруку за извођење представе „Племе Ик“ у оквиру X Битефа са
париском трупом Le centrе international de créations théâtrales (1976).
Уз сцену у Студентском граду – студенти, професори и сарадници ФДУ-а,
као и грађани Новог Београда, добили су прво стално репертоарско позориште. То су биле дугогодишње тежње да високо оцењене представе сценски живе дуже од једног испитног извођења. Коначно су остварене позориштем које је понело име великог глумца и првог предавача глуме Мате
Милошевића. Тако је Факултет драмских уметности коначно добио јавни
полигон уметности, како се Љубомир Драшкић залагао – позориште које
ће бити пети степен студија – да се оно што студенти науче за четири
године ту и финализује. А са друге стране, да то буде ново место за игру...14
Високи стандарди које је Мата Милошевић поставио као професор прве
класе професионалних глумаца, обавезују све нас који смо везани за ову
уметничку академију, да их и на даље следимо. Овде ће се играти репертоар какав се не негује на другим сценама, рекла је Љиљана Мркић Поповић15,
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„Сцена ,Мата Милошевић‘“, НИН,
17.02.2000.
Б.Г., „Нешто сасвим другачије; Нова позоришна сцена ускоро на Факултету
драмских уметности“, Експрес политика,
18.02.2000, стр. 8.

Завршена Камерна сцена
(фото: Душан Кривец)

што подразумева представе врхунског квалитета, моделован према естетским критеријумима Мате Милошевића – од класичне до модерне драмске
књижевности.
Неупућени и не знају како је у Београду тешко доћи до новог позоришта.
Зато је пажњу јавности привукло отварање новог, камерног и добро опремљеног а модерног позоришта – на Факултету драмских уметности...
Оно је грађено по свим законима позоришне архитектуре а опремљено на
модеран и неконвенционалан начин. Тако да се заиста можемо поносити
овим здањем. Што је још важније - позориште је намењено младим глумцима и оним угледним који су се овде школовали.16

16

Хаџи Петар Волк, „Шајлок – премијера“,
Илустрована политика, 04.05.2002.

Током три сезоне (2000-2002) рад Позоришта „Мата Милошевић“ организован је на следећи начин:
Рад позоришта
Позориште је радило почев од фебруара до краја летњег семестра. Годишњи и дипломски испити студената Глуме, Позоришне режије, Позоришне организације и Драматургије играни су у продукцији ФДУ-а, понекад уз
професионалну подршку и сарадњу колега.
(фото: Душан Кривец)
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Руководство и Уметничко руководство
Радом позоришта руководила је Љиљана Мркић Поповић, декан, уз шефове катедри и студенте ФДУ-а. Веће факултета је за уметничког руководиоца
професионалних уметничких пројеката поставило професора Љубомира
Драшкића. Задужен за репертоарску политику, сваки предлог је подносио
професорском суду а оне одабране представе су конкурисале за наступање на сцени. За студентске слободне пројекте изван педагошког процеса био је задужен професор Светозар Рапајић, који је ваниспитне представе пријављивао одговарајућој катедри за касније потраживање средстава.
Финансирање
Уз велико залагање декана професора др Љиљане Мркић Поповић и
продекана Николе Маричића, професора др Владимира Јевтовића, као и
Љубомира Драшкића који је у студентима развијао свест о значају новог
подухвата, пројекат је добио подршку Министарства за културу Републике
Србије, а основан је и конзорцијум за финансијску помоћ рада позоришта
(као и биоскопске сале). Финансирање је редовно долазило од Градске
скупштине, као и уз помоћ спонзора из земље и иностранства, тако да је
просечно по представи учествовало по пет донатора. Позориште „Мата
Милошевић“ је зато имало обавезу да се редовно оглашава у дневној
штампи. На популарности су тимски креативно радили продекани Никола
Маричић и Дарко Бајић, маркетиншки промовишући позориште атрактивним спотовима и џингловима у медијима. Такође је, поводом прве професионалне представе ШАЈЛОК добијена пропагандна помоћ гђе Јасне
Новаков из Атељеа 212.
Организација
Организација је оправдано припала тиму Позоришног студија у саставу:
Вељо Герасимовић, шеф, организатори Драгана Ђорђевић и Немања Константиновић, техничка служба – Душан Поповић, реквизитер, Гордана Пантелић, расветљивач, Александар Перовић, тон-мајстор, Мирјана Вујановић,
кројачица, уз помоћ техничког директора ФДУ-а Радета Машића.
Декоративни део представа
Ликовност представа (сценографија и костими) реализовани су у Позоришном студију и коришћени су ресурси факултетског фундуса.
Техничке одлике простора
Од бетонске кошуљице, направљена је функционална и безбедна позоришна сала, с идејом да се надогради портал и направи сцена-кутија,
што нажалост, није остварено. У салу су временом уложена средства из
градског буџета и обезбеђени су: командни мост за режију тона и звука,
четири „Мax“-ова звучника од 200w, касет дек и магнетофон „Revox“, потом,
2о цугова, уграђена је ADB опрема за прикључивање, 150 рефлектора, а
8
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захваљујући позоришту Атеље 212 на дар је добијена миксета с појачалом.
Позорница је широка 15 и дубока 9,80 метара, с бочном сценом величине
5,30 x 7 метара. Улаз на сцену је бочни. Гледалиште броји 191 плус 8 места,
а током прве сезоне улазнице нису наплаћиване. Ауторски тим за идејно
решење уређења и опремања простора предводио је архитекта Предраг
Динуловић.
Сценски простор је после 25 година коначно постао – позориште, јер
целокупан дотадашњи рад није могао да буде минимализован у статусу
сцене. Требало му је још, како је рекао Љубомир Драшкић, додати лични
печат. Оно што је такође битно, јесте што је овим чином напокон и Нови
Београд добио своју позоришну сцену – истакао је Љубомир Драшкић.17

17

Б.Г,. „Нешто сасвим другачије; Нова позоришна сцена ускоро на Факултету
драмских уметности“, Експрес политика,
18.02.2000, стр. 8.

ОТВАРАЊЕ ПОЗОРИШТА „МАТА МИЛОШЕВИЋ“
Уочи отварања Позоришта „Мата Милошевић“, на конференцији за штампу,
говорила је декан професор др Љиљана Мркић Поповић:
После много година хтења и жеља да отворимо позориште сазрела је
(фото: Душан Кривец)
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идеја да се пројекти које су студенти самостално радили, две представе и
испитне представе, приказују за публику. Друга жеља нам је испуњена што
сцена носи име нашег великана Мате Милошевића, једног од првих професора режије и глуме. И трећи разлог нашег задовољства јесте што ћемо
бити прво позориште на Новом Београду. Позориште ће бити отворено
за све грађане, улазнице ће бити 30 а за студенте 10 динара. Сав приход ће
ићи учесницима и ауторима, али и за опрему нових представа. За будуће
представе на средства рачунамо, пре свега, од Министарства културе
Србије јер нам је лично господин министар Жељко Симић обећао да ће
подржати и нас и нашу културну мисију. Надамо се да ће наши професори
и сарадници, од младих уметника Алисе Стојановић, Јагоша Марковића,
Давида Путника, Душана Петровића до искуснијих Егона Савина, Љубомира Драшкића а и Дејана Мијача, режирати на нашој сцени. За те представе
рачунамо на додатна средства да би биле на високом нивоу. Морам да
кажем да још немамо идеалне професионалне техничке услове, ту је елаборат и по фазама ћемо до краја 2000. и технички опремити сцену.18
Позориште је отворено 20. фебруара 2000. године, симпозијумом о Мати
Милошевићу, јер је Љубомир Драшкић схватио да ни моји студенти, ни
многи љубитељи позоришта не знају ко је Мата Милошевић – па да се
поново упознамо.19 Учесници су били некадашњи студенти ФДУ-а Марија
Црнобори, Мира Ступица, Огњенка Милићевић, Олга Савић и Петар Краљ,
а конферансје Љубомир Драшкић.
Марија Црнобори, као највећа трагеткиња наше сцене је беседила: Мата
је, гласа овијеног маглом јасне и чисте дикције био уметник од кога је могло
много да се учи. Заслужио је својим животом, уметношћу и радом ово позориште.20
Огњенка Милићевић је подсетила на изузетност тог уметника, оправдано
незаобилазног у нашој позоришној историји, који је у својој уметничкој
величини био стидљив и скроман.
Он се у оно кипуће, вријуће, револуционарно време није стапао са околином,
имао је своју личну атмосферу, чврсту своју ауру, кроз коју ниси могао да
продреш, из које он никада није искакао. Тако је мудро сам себе чувао. Био
је врстан интелектуалац, сјајан глумац, велики, велики редитељ. Био је у
„саобраћају“ с људима, човек дистанце! Дистанце са примесом челика. Можеш да приђеш, али не превише. Био је необична појава у нашем ансамблу.
Његове пробе личиле су на њега, нису биле кошмарне, није било грдње. Био
је велики неимар, није био нервозан, јер је знао шта гради и шта ће бити
на крају. Његова је уметничка разина била врхунска и никада није излетао
у неке авантуре. То није било потребно, јер је он саградио савршена здања,
здања са савршеном статиком, са лепотом и трајношћу21 говорила је
Мира Ступица.
Матине-чајанке у његовом дому за студенте описала је Олга Савић, уз анегдоту: пошто је о својим студентима правио исцрпне белешке, једног дана
га је Олга упитала због чега их чува, уз савет да те рукописе треба спалити.
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М. Радошевић, „Позориште ,Мата Милошевић‘ на Факултету драмских уметности“,
Политика, 18.02. 2000, стр. 30.
„Сцена ,Мата Милошевић“, НИН,
17.02.2000.
Мирјана Радошевић, „Отворено Позориште ,Мата Милошевић‘; Синоћ на Факултету драмских уметности у Београду“,
Политика, 21.02.2000, стр. 25.
Исто.

Љиљана Мркић Поповић

Касније је схватила, пошто је Мата Милошевић то и учинио, да је тако заправо изгубљена важна белешка о историји будућих великана.
Петар Краљ који је инсистирао да буде у додатној улози техничког лица,
придржавајући дамама микрофон, у говору се осврнуо на један успешан
део своје каријере. Од професора Мате је научио како да казујући поезију,
употребљава речи. Сматрао га је најзаслужнијим за своју љубав према
поезији, једног од Краљевих сазвежђа којима је бриљирао.
Марија Црнобори, Олга Савић, Огњенка Милићевић

Петар Краљ и Мира Ступица

Љубомир Драшкић
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ПРВА СЕЗОНА (21. фебруар - 26. јун 2000)
Две независне представе, у факултетској продукцији и режији студената
треће године Јелене Богавац и Ане Ђорђевић, премијерно су изведене
још 11. фебруара 1999. године у оквиру свечаног Позоришног маратона.
Изабране су по својој посебности сценског виђења, креативним решењима, као и отворености редитељског духа изван драмског предлошка. Годину дана касније, уврштене су у програм прве сезоне Позоришта, након што
су одобрене у Деканату, уз подршке професора Љубомира Драшкића, Славенка Салетовића и професора др Владимира Јевтовића, као и тадашњег
проректора Универзитета уметности у Београду, професора Светозара
Рапајића.
Када су отвориле прву сезону Позоришта „Мата Милошевић“, ВИЛЕЊАК
(21, 22. фебруар) и АНАСТАСИЈИН ЖАЛАН БЕШЕ ХОД (24. фебруар) као у
сваком добром театру и у нашем се често чује оно „Браво, мајстори...“22
Изузетан редитељски таленат који драмски предложак посматра изван
обичног и буквалног преношења на сценски језик, потврђује рад Ане
Ђорђевић у представи ВИЛЕЊАК. „Рођендан Инфанткиње“ Оскара Вајлда је
покренула другачији, тежи пут којим се иде изван школског процеса рада:
уместо готовог драмског текста, приповетка је била изазов за истраживачки и креативан рад на адаптацији. Вишеструка креативност је подстакнута
из недоречености, маштовитости и тајновитости предлошка, саградила
је организам сценског збивања. У њему је сваки учесник имао могући
степен ауторства. Идеја је била да прве пробе буду базиране на глумачким
импровизацијама у простору инспирисаним датим ситуацијама како би
глумци имали што већу слободу да траже идеална средства и утичу са
своје стране на развој текста. На тај начин је текст настајао паралелно са
развојем проба и доживљавао многе трансформације као и начин игре. Од
самог почетка наш циљ није била представа, него ослобађајуће искуство
сусрета са непознатим и неизвесним путевима истраживања позоришне
магије која може одредити наш даљи професионални развој.23
Улоге: Патуљак (Горан Јевтић, студент II године глуме у класи доц. Биљане
Машић), Птица (Љубинка Кларић, студент IV године глуме у класи проф.
Предрага Бајчетића), Инфанткиња (Вања Ејдус, студен III године глуме у
класи проф. Гордане Марић), Дворкиња (Ана Стефановић, студент III године глуме у класи проф. Гордане Марић)
Музика: Иван Бркљачић (студент V године ФМУ)
Костим: Ивана Васић (студент IV године ФПУ)
Организација: Милица Илић (студент III године позоришне и радио продукције)
Осавремењен мит о Антигони под називом АНАСТАСИЈИН ЖАЛАН БЕШЕ
ХОД у драматизацији и режији Јелене Богавац, рађен је по мотивима
истоименог романа Димитру Радуа Попескуа. Кроз представу се осећа
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Мила Кодемо, „Злато за ,мајсторе‘; Љиљана
Мркић Поповић декан ФДУ о успесима студената и професора“, Новости,
19.04.2000.
Билтен ФДУ, број 1, год. I, фебраур 1999.

Американка

правдољубивост као основа православља, желела сам да истакнем етно
наслеђе које је непорециво... као подсећање на балкански сензибилитет.
Основни сукоб је између земаљске и небеске природе и супротстављености
између мушке и женске природе. Она је савремена утолико што је данас
више него икада заборављена блискост балканских култура.24 Загорка
Стојановић је с љубављу урадила и уступила декор и костиме на дар студентима.
Улоге: Анастасија (Мила Манојловић, III година глуме), Катарина (Тамара
Крцуновић, студент III године глуме), Елена (Јелена Ступљанин, студент III
године глуме), Нађа (Соња Колачарић, студент II године глуме), Мирна (Бојана Стефановић, студент II године глуме), Ердена (Ивана Јовановић, студент
II године глуме), Костајке (Маринко Маџгаљ, студент III године глуме), Емил
(Новак Симић, студент III године глуме).
Сценограф и костимограф: Загорка Стојановић
Избор музике: Светлана Спајић (професионални певач балканских народних напева)
Организација: Милена Милошевић (студент III године позоришне и радио
продукције)

24

Билтен ФДУ, број 1, год. I, фебраур 1999.

Господин Фока
(фото: Душан Кривец)
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После седам успешно режираних представа на београдским сценама,
позоришна критика је позитивно оценила још један рад Јелене Богавац.
Нема сумње да ће и она добити десет као и глумци из овог комада, јер је
и овом режијом показала да је редитељ чије време тек долази... са јасном
концепцијом коју остварује од почетка до краја представе...25 Комад ЗАПАЛИ МЕ имао је своју нову изведбу у Позоришту „Мата Милошевић“ као
дипломска представа студената завршне године Глуме – Тамаре Крцуновић, Радета Брзаковића и Лака Николића. Сценографију је радила Милица
Комленић, костиме Драгана Огњеновић, а избор музике Маринко Маџгаљ.
Предан рад свих учесника пружио је публици одличну представу која
је била такмац истом комаду који је већ игран у Београдском драмском
позоришту. Јелена Богавац је тако чврсто водила глумце који су сјајним
креацијама дали пуно будућих очекивања на позоришним сценама. Било
је право уживање гледати их на сцени и слушати досетке које су додавали
адаптираном тексту.26
Прва сезона је укупно бројала шездесет три (63) извођења и више од осам
и по хиљада (8704) гледалаца. Публику су чиниле све хијерархије служби
ФДУ-а, а убрзо су се придруживали становници новобеоградске општине.
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26

Данијела Тодоровић, „Успешне београдске наде; Позоришне премијере“, Борба,
07.06.2000.
Исто.

Нека Аљаска
(фото: Душан Кривец)

ДРУГА СЕЗОНА (21. фебруар – 21. јул 2001)
Нову сезону је обележила све снажнија иницијатива да се у Позоришту
„Мата Милошевић“ приказују и професионалне представе. На постојећи
репертоар, додате су четири нове представе, као и једномесечна концертна извођења латино и фадо музике. Позориште је отворило своја врата
и учесницима XVI Позоришних игара деце у Београду. У критичарским
освртима на рад у другој сезони Позоришта „Мата Милошевић“, истиче се
развој и велики залет ка храбрим корацима студената.
Тако се прво извођење Хебела у историји српског позоришта одиграло
управо на сцени Позоришта „Мата Милошевић“. Изабравши његов текст
ЈУДИТА, редитељ Марица Вулетић каже да је разлог био управо у актуелности самог текста, њена директна асоцијативност и велика доза актуелности коју поседује27, према библијској причи о Јудити која убиством
покушава да спаси свој народ. Насловну улогу је тумачила Вјера Мујовић,
Старешину Синиша Убовић, а у осталим улогама су наступили студенти
ФДУ-а Јадранка Бугарски, Нина Павловић, Срђан Карановић, Петар Михаиловић, Нермин Ахметовић, у костимима студента Саре Сабљић, уз

27

„Прво извођење Хебела; На сцени ,Мата
Милошевић‘ биће одржана премијера
представе Јудита “, Блиц, 23.06.2001.

Фуенте Овехуна
(фото: Душан Кривец)
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музику студента Зорана Узелца. Режију и декор у изведби Марице Вулетић,
објашњава речима: ово је прва представа без столова и столица, тј. комад
о борби слабих и јаких, мушкарца и жене, базиран на комплетном визуелном доживљају.
Друга сезона забележила је четрдесет шест (46) извођења и скоро седам
хиљада (6990) посетилаца.
ТРЕЋА СЕЗОНА (22. фебруар – 29. јун 2002)
Током треће сезоне су се створили услови за усавршавање рада Позоришта : велики залет, предани рад, велики одзив публике. На основу
детаљних извештаја о раду, тадашњи градски секретар за културу Горица
Мојовић, класификује Позориште „Мата Милошевић“ међу професионална. Такав статус обезбеђује Позоришту могућности да прошири своје
делатности, учвршћујући продукцију целокупним техничко-уметничким
темељима: неопходан светлосни парк уз подршку Скупштине општине
Нови Београд и спонзора Енергогаса и аудио систем, као и додатна новчана средства за две велике продукције годишње, што је управа усмерила
ка режијама већ афирмисаних редитеља. Почетна идеја би тако коначно
добила свој пун облик, прожимањем рада студената, тј. будућих и већ
афирмисаних професионалаца.
Представа која је Позоришту „Мата Милошевић“ у трећој сезони донела
пуну афирмацију у професионалности – не запостављајући целокупан
претходни рад – јесте ШАЈЛОК у адаптацији и режији Љубомира Драшкића.
Он је врло смело и амбициозно сценски спојио два елизабетанска текста
„Млетачког трговца“ Виљема Шекспира и „Јеврејина са Малте“ Кристофера
Марлоа у причу о чувеном лику јеврејског трговца Шајлока који свој тврдичлук плаћа на необичан начин доживљавајући личну трагедију. Тако је
главни лик постао потпунији и целовитији са још богатијим унутарњим
изражајним потенцијалом.28 С друге стране, Иван Меденица није био задовољан адаптацијом, сматрајући да је мисаона обрада те теме потпуно
другачија код двојице писаца29 и да та дилема није превазиђена ни у мизансцену.
Оно што је свакако најважније за ову представу је прожимање рада студената глуме и њихових професионалних колега, у оквиру личних сценских
искустава и могућности.
Властимир Ђуза Стојиљковић је тим поводом рекао: Радећи са овим
младим људима, поново сам се вратио у младост и то је оно што ми је
најдраже у овој представи, без обзира како ћу одиграти.30 А одиграо је надахнуто – подносећи душевни бол достојанствено и тиме увео лик у домен
пуне креативности. Другачији од дотадашњих Шајлока, Ђуза је представио
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30

Хаџи Петар Волк, „Шајлок“ – премијера“,
Илустрована политика, 04.05.2002.
Иван Меденица, „Изазови сцене – Позориште“, Време, 14.03.2002.
Ж. Ј., „Ђуза у улози ,Шајлока‘ – Прво новобеоградско позориште, Сцена „Мата
Милошевић“, почиње са радом, Блиц,
05.03.2002.

човека са људским страстима које су препознатљиве у сваком времену с
веома много асоцијација управо на време у коме живимо. Једноставно то
је искушавање сопствене природе, коцкање са животом, али и исказивање
ироничног односа према друштву које га је због његове вере и порекла
безброј пута понижавала и исмејавала. Овај човек брани своје људско достојанство, прихвата судбину, али и оптужује кроз игру која има пуну изражајност и убедљивост.31
Млетачког Дужда је тумачио Никола Симић, глумац чудних трансформација и несагледиво бројних маски за сваки карактер. Довољан му је, међутим, само један покрет или реч па да заокружи портрет који поседује своју
стабилност и изворност.32
Џесику је крајње одмерено тумачила Катарина Жутић , да би касније као
реакцију на Шајлокову строгост, ишла из екстрема и пркоса у ситуације
које су поништавале њено васпшитање и обичаје у којима је расла.33 Хана
Јовчић је креирала своју Порцију као савремену, поигравајући се у прерушавању одмереношћу и строгошћу да се не би разоткрила пред Шајлоком.
Антонија је дочарао својим изгледом, држањем и гестом очигледно даровити Срђан Карановић34.

31

32
33

Хаџи Петар Волк, „Шајлок – премијера“,
Илустрована политика, 04.05.2002.
Исто.
Исто.

Мајко, шта сам све могла да будем
(фото: Душан Кривец)
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Са друге стране, студенти глуме су имали редитељску слободу да се препуштају спонтаним осећањима, тако да прича тече без застоја и да открива
и нека од скривених својих значења како би на крају задобила и метафоричко дејство.35 Права редитељска мера у вођењу представе која прожима
глумачко искуство с једне, и даровите студенте с друге стране, учинила
ју је полетном, пуном остварене жеље да се споји класично и модерно и
дође до израза у којем ће бити непосредности, лепих наговештаја и пуне
убедљивости36.
Ликовни амбијент је на интересантан и једноставан начин решио сценограф Радивоје Динуловић, правећи низ покретних платформи од чистог
дрвета које пружају могућност двоструког сагледавања читаве приче, уз
музику Војислава Вокија Костића. Костими Божане Јовановић остали су на
поклон студентима у фундусу Факултета. Наша прва професионална представа је опремљена захваљујуи помоћи Скупштине града али и чињеници
да нико из ауторског тима представе није тражио хонорар37, поносно је
рекла гђа Мркић Поповић.
Улоге: Срђан Карановић, Марко Јањић, Милутин Милошевић, Стефан Капичић, Петар Михаиловић, Вук Салетовић, Александар Грујић, Живко Грубор,

18

34
35
36
37

Исто.
Исто.
Исто.
Ж.Ј., „Ђуза у улози ,Шајлока‘ – Прво новобеоградско позориште, Сцена „Мата
Милошевић“, почиње са радом, Блиц,
05.03.2002.

Виктор или деца на власти

Нина Павловић, уз већ професионалне глумце а бивше студенте Гордана
Кичића, Хану Јовчић и Катарину Жутић, потом Николу Симића, Властимира
Ђузу Стојиљковића и Бранислава Цигу Јеринића.

38

Хаџи Петар Волк, „Шајлок – премијера“,
Илустрована политика, 04.05.2002.

Позориште „Мата Милошевић“ је заиста права шанса и изазов за младе
глумце. Нови Београд више није само масовна спаваоница, бувљак или кинеска пијаца и већ почиње да личи на урбани амбијент у коме је могуће да
делују и културне институције. Зато је ово културни догађај ширег значаја.38
Током треће, последње сезоне рада, забележено је педесет једно (51) извођење и више од шест хиљада (6031) гледалаца.
Невероватно да ова, најуспешнија сезона, која је поставила Позориште
„Мата Милошевић“ узлазном линијом ка зениту – представља последњу
годину рада.

Пачје варијације
(фото: Душан Кривец)
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ПОСЛЕ...
Позориште „Мата Милошевић“ је нагло угасила своја професионална светла, одласком професора др Љиљане Мркић Поповић са позиције декана.
Малобројна, али јака подршка других професора, више није имала упориште као до тада у њеној снажној личности. Самим тим је линија мањег
отпора преовладала и потопила надљудске напоре које су скупа уложили
професор др Љиљана Мркић Поповић, професори Светозар Рапајић, Љубомир Драшкић, др Никола Маричић, Дарко Бајић, др Владимир Јевтовић.
Чврсто утабане стазе академског професионалног позоришта које је постало такмац институционалним позориштима, затрте су без осврта на
његово постојање. Камерна сцена и даље постоји под руководством Позоришног студија у реализацији студентских испита. Међутим, првобитна
идеја која је трајала само три сезоне, није имала за циљ да поједине испитне представе налазе уточиште на сценама београдских позоришта. Напротив, циљ је био да свој сценски живот наставе управо у професионалном
Позоришту „Мата Милошевић“ где су премијерно изведене.
Неопходно је да студенти имају полигон за свој студентски – класичан и
експерименталан – репертоар, да сарађују с другим уметничким академијама, али уз важан предуслов да раде уз уметничку, организациону и
финансијску подршку. Постојање, опстанак, развој и поновно отварање
Позоришта „Мата Милошевић“ не би требало да се темељи само на интересовању и залагању појединаца, већ на освешћености озбиљне продуховљене средине која је то и показала.
Изложба Музеја позоришне уметности Србије представља рад Позоришта
„Мата Милошевић“ у пуном сјају свог младог живота, као део историје српског позоришта, као и Факултета драмских уметности. Такође, тема изложбе не треба да остане само сетно подсећање, већ да подстакне креативна
размишљања и конкретна решења о поновном успостављању статуса
професионалног позоришта које с поносом носи име „Мата Милошевић“.
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Шајлок
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РЕПЕРТОАР
1999

11. фебруар 1999. ПОЗОРИШНИ МАРАТОН (Камерна сцена ФДУ)
11.00 Промоција зборника бр.2 ФДУ
12.00 ДИКЦИЈА – реторика, дијалекат, поезија
12.35 ТЕХНИКА ГЛАСА – гласовни тренинг, сонгови
13.10 СЦЕНСКИ ПОКРЕТ – кораци, пантомимске етиде
13.45 ИГРЕ – полонеза, полка, менует, танго, чарлстон
14.00 Уручење златних повеља ФДУ, Глума I – цртани филмови
14.35 ГЛУМА II – скице за лик (имитације, монолози, сцене)
15.10 ГЛУМА III – сцене из Молијерових комедија
16.00 ГЛУМА IV – сцене од Шекспира и Молијера
17.30 Коктел за студенте
18.00 ПОЗОРИШНИ ПРАКТИКУМ I
19.00 „АНАСТАСИЈИН ЖАЛАН БЕШЕ ХОД“ – по молтвима Д. Р. Попескуа
20.00 ПОЗОРИШНИ ПРАКТИКУМ II
21.00 „ВИЛЕЊАК“ – по мотивима О. Вајлда
22.30 Коктел за студенте
23.00 Избор из дипломских представа („Љубавник“, „Кети и нилски коњ“)

2000

ФЕБРУАР
Оскар Вајлд: ВИЛЕЊАК, А. Ђорђевић и Д. Поповић по мотивима
приповетке Инфантин рођендан, режија Ана Ђорђевић (21, 22. фебруар)
Харолд Пинтер: НЕКА АЉАСКА, режија Јелена Богавац (23. фебруар)
Димитру Раду Попеску: АНАСТАСИЈИН ЖАЛАН БЕШЕ ХОД, режија Јелена
Богавац (24. фебруар)
Јукио Мишима: ЧЕКАЈУЋИ, режија Бојан Ђорђев (25, 26. фебруар)
Данило Киш: ЕЛЕКТРА, режија Стефан Саблић (27. фебруар)
Роналд Харвуд: ГОСТИ, режија Ања Суша (28. фебруар)
Харолд Пинтер: ГЛАСОВИ, режија Јелена Богавац (29. фебруар)
МАРТ
Гордан Михић: ГОСПОДИН ФОКА, режија Нинослав Шћепановић (7,8, 28.
март)
Роже Витрак: ВИКТОР ИЛИ ДЕЦА НА ВЛАСТИ, класа доцента Биљане
Машић (12, 13. март)
Данило Киш: ЕЛЕКТРА, режија Стефан Саблић (15. март)
Харолд Пинтер: ГЛАСОВИ, режија Јелена Богавац (16. март)
Харолд Пинтер: НЕКА АЉАСКА, режија Јелена Богавац (17. март)

22

2000

Оскар Вајлд: ВИЛЕЊАК, А. Ђорђевић и Д. Поповић по мотивима
приповетке Инфантин рођендан, режија Ана Ђорђевић (20. март –
гостовање у Руми - ТРЕМА фест, 22, 23. март)
Виљем Шекспир: БОГОЈАВЉЕНСКА НОЋ, класа професора Светозара
Рапајића – гостовање Факултета уметности, Приштина (21. март)
Дејвид Мемет: ПАЧЈЕ ВАРИЈАЦИЈЕ, режија Владимир Јевтовић (24. март)
Роналд Харвуд: ГОСТИ, режија Ања Суша (29, 30. март)
АПРИЛ
Лопе де Вега: ФУЕНТЕ ОВЕХУНА, годишњи испит студената II године
Позоришне режије – практикум и део годишњег испита студената II године
Глуме (I група) (3. април) – претпремијера
Лопе де Вега: ФУЕНТЕ ОВЕХУНА, годишњи испит студената II године
Позоришне режије – практикум и део годишњег испита студената II године
Глуме (I група) (4. април) – премијера
Гордан Михић: ГОСПОДИН ФОКА, режија Нинослав Шћепановић (7, 20.
април)
Лопе де Вега: ФУЕНТЕ ОВЕХУНА, годишњи испит студената II године
Позоришне режије – практикум и део годишњег испита студената II године
Глуме (II група) (13. април) – претпремијера
Лопе де Вега: ФУЕНТЕ ОВЕХУНА, годишњи испит студената II године
Позоришне режије – практикум и део годишњег испита студената II године
глуме (II група) (14. април) – премијера
Роже Витрак: ВИКТОР ИЛИ ДЕЦА НА ВЛАСТИ, класа доцента Биљане
Машић (17. април)
Оскар Вајлд: ВИЛЕЊАК, А. Ђорђевић и Д. Поповић по мотивима
приповетке Инфантин рођендан, режија Ана Ђорђевић (18. април)
Николај Кољада: АМЕРИКАНКА, режија Радослав Миленковић (21. април)
XV Позоришне игре деце Београда (22, 23. април)
Харолд Пинтер: НЕКА АЉАСКА, режија Јелена Богавац (24. април)
Дејвид Мемет: ПАЧЈЕ ВАРИЈАЦИЈЕ, режија Владимир Јевтовић (26.април)
МАЈ
Николај Кољада: АМЕРИКАНКА, режија Радослав Миленковић (3. мај)
Роже Витрак: ВИКТОР ИЛИ ДЕЦА НА ВЛАСТИ, класа доцента Биљане
Машић (4. мај)
Јелена Ступљанин, Милена Васић: МАЈКО, ШТА САМ СВЕ МОГЛА ДА БУДЕМ,
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РЕПЕРТОАР
2000

дипломски рад Јелене Ступљанин и Милене Васић, класа професора
Гордане Марић и асистента Давида Путника (9. мај)
Јелена Ступљанин, Милена Васић: МАЈКО, ШТА САМ СВЕ МОГЛА ДА БУДЕМ,
режија Јелена Ступљанин, Милена Васић (10, 11. мај)
Вилхелм Рајх: ЧУЈ, МАЛИ ЧОВЕЧЕ, дипломски испит Александре Јанковић,
класа професора Бранислава Мићуновића и асистента Павла Лазића (14.
мај)
Оскар Вајлд: ВИЛЕЊАК, А. Ђорђевић и Д. Поповић по мотивима
приповетке Инфантин рођендан, режија Ана Ђорђевић (17. мај)
Лопе де Вега: ФУЕНТЕ ОВЕХУНА, реприза испита II године Позоришне
режије и првог дела испита II године Глуме (18. мај)
Дејвид Мемет: ПАЧЈЕ ВАРИЈАЦИЈЕ, класа професора др Владимира
Јевтовића и асистента Драгана Петровића (22. мај)
Дејан Дуковски: СЦЕНЕ, класа професора др Владимира Јевтовића и
асистента Драгана Петровића (26. мај)
Роже Витрак: ВИКТОР ИЛИ ДЕЦА НА ВЛАСТИ, класа професора Биљане
Машић и асистента Павла Лазића (27. мај – гостовање на Стеријином
позорју младих у Новом Саду)
Радослав Павловић: LIFE IS SLOW, по мотивима текста Три боје дуге,
дипломски испит Ане Мраковић и Новака Симића, класа професора
Гордане Марић и асистента Давида Путника (30. мај)

ЈУН
Ланфорд Вилсон: ЗАПАЛИ МЕ, режија Јелена Богавац, дипломски
испит Тамаре Крцуновић, Маринка Маџгаља, Радета Брзаковића и Лака
Николића, класа професора Гордане Марић (2, 3, 4. јун)
Николај Кољада: АМЕРИКАНКА, режија Радослав Миленковић (5. јун)
Јелена Ступљанин, Милена Васић: МАЈКО, ШТА САМ СВЕ МОГЛА ДА БУДЕМ,
реприза дипломског рада Јелене Ступљанин и Милене Васић, класа
професора Гордане Марић (6. јун)
Годишњи испит III године Глуме, класа професора Биљане Машић (12. јун)
Оскар Вајлд: ВИЛЕЊАК, А. Ђорђевић и Д. Поповић по мотивима
приповетке Инфантин рођендан, режија Ана Ђорђевић (14. јун)
Дејан Дуковски: БАЛКАН НИЈЕ МРТАВ, колаж текстова, реприза испита II
године Глуме, класа професора др Владимира Јевтовића (15. јун)
Д. Вијак: ДЕЧКО ИЛИ БРЗЕ ПРУГЕ, режија Ђурђа Тешић, испит III године
Позоришне режије, класа професора Николе Јевтића (20. јун)
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Д. Хероуер: НОЖЕМ У КОКОШКУ, режија Стеван Бодрожа, дипломски испит
Милице Ђукић, класа професора Предрага Бајчетића (23. јун )
Годишњи испит I године Глуме, класа професора Предрага Бајчетића (26. јун)

2001

МАРТ
Колоквијум II године Глуме, класа професора Предрага Бајчетића (5. март)
СВЕМОГУЋЕ РЕКЛАМЕ, класа професора Гордане Марић (8. март)
Дејан Дуковски: БАЛКАН НИЈЕ МРТАВ, колаж текстова, класа професора др
Владимира Јевтовића (9. март)
Оскар Вајлд: ВИЛЕЊАК, А. Ђорђевић и Д. Поповић по мотивима
приповетке Инфантин рођендан, режија Ана Ђорђевић (10. март)
Павле Угринов: ЗЛАТНИ ПРСТИ, режија Јелена Богавац (16. март)
Роже Витрак: ВИКТОР ИЛИ ДЕЦА НА ВЛАСТИ, класа професора Биљане
Машић (17, 31. март)
М. Вијук: ЦРТА, режија Ђурђа Тешић (23. март)
Данило Киш: ЕЛЕКТРА, режија Стефан Саблић (24. март)
ШЕКСПИР, ДОСТОЈЕВСКИ И НАШИ, преглед рада II године Глуме, класа
професора Предрага Бајчетића (29, 30. март)
АПРИЛ
Еден фон Хорват: колаж из разних комада, годишњи испит II године
Позоришне режије, класа професора Егона Савина (5. април)
БРЕХТ 2001, годишњи испит I године Позоришне режије, класа професора
Николе Јевтића и Алисе Стојановић (12. април)
СВЕМОГУЋЕ РЕКЛАМЕ, класа професора Гордане Марић (18. април)
Славомир Мрожек: ЕМИГРАНТИ, посрба и режија Предраг Бајчетић и
Јовица Павић (19, 26. април)
XVI Позоришне игре деце Београда (20, 21. април)
Данило Киш: ЕЛЕКТРА, режија Стефан Саблић (25. април)
PA TODO EL AÑO, вече латино и португалске фадо музике у извођењу Маје
Волк (27. април)
МАЈ
PA TODO EL AÑO, вече латино и португалске фадо музике у извођењу Маје
Волк (3. мај)
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Фридрих Хебел: ЈУДИТА, режија Марица Вулетић, годишњи испит III године
Глуме, класа професора Славенка Салетовића и Љубомира Драшкића (11,
12. мај)
Славомир Мрожек: ЕМИГРАНТИ, посрба и режија Предраг Бајчетић и
Јовица Павић (17, 24. мај)
Годишњи испит I године Глуме, класа професора Гордане Марић (22, 23. мај)
Оскар Вајлд: ВИЛЕЊАК, А. Ђорђевић и Д. Поповић по мотивима
приповетке Инфантин рођендан, режија Ана Ђорђевић (30. мај)
СВЕМОГУЋЕ РЕКЛАМЕ, класа професора Гордане Марић (31. мај)
ЈУН
CIRKUS GORDANO, класа професора Гордане Марић (1,2,14,15. јун)
Годишњи испит III године Глуме, класа професора др Владимира Јевтовића
(8, 26. јун)
Руцанте: МУШИЦА, режија Горан Рушкуц, дипломски испит студената Глуме,
класа професора Биљане Машић (11, 18. јун)
PA TODO EL AÑO, вече латино и португалске фадо музике у извођењу Маје
Волк (16. јун)
Фридрих Хебел: ЈУДИТА, режија Марица Вулетић (23. јун)
Оскар Вајлд: ВИЛЕЊАК, А. Ђорђевић и Д. Поповић по мотивима
приповетке Инфантин рођендан, режија Ана Ђорђевић (28. јун)
Годишњи испит II године Глуме, класа професора Предрага Бајчетића (29,
30. јун)

2002

ФЕБРУАР
Жорж Фејдо: ЉУБИТЕЉИ МУЗИКЕ, режија Дара Шуковић (22. фебруар)
Славомир Мрожек: ЕМИГРАНТИ, посрба и режија Предраг Бајчетић и
Јовица Павић (23. фебраур)
PA TODO EL AÑO, вече латино и португалске фадо музике у извођењу Маје
Волк (27. фебруар)
Милица Новковић: ТИ МЕ ЖИВКА ЗАБОРАВИ, режија Предраг Штрбац (28.
фебруар)
МАРТ
Виљем Шекспир, Кристофер Марло: ШАЈЛОК, обрада и режија Љубомир
Драшкић (8. март – премијера, 9, 11. март )
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2002

PA TODO EL AÑO, вече латино и португалске фадо музике у извођењу Маје
Волк (14. март)
Славомир Мрожек: ЕМИГРАНТИ, посрба и режија Предраг Бајчетић и
Јовица Павић (15. март)
Руцанте: МУШИЦА, режија Горан Рушкуц (20. март)
Р. Павловић: ТАРА, класа професора др Владимира Јевтовића (22. март)
Ђорђе Милосављевић: НА ИВАНОВОЈ ГАЈБИ, класа професора др
Владимира Јевтовића (23. март)
Дејан Дуковски: БАЛКАН НИЈЕ МРТАВ, колаж текстова, реприза испита II
године Глуме, класа професора др Владимира Јевтовића (26. март)
Угљеша Шајтинац: ГОВОРИТЕ ЛИ АУСТРАЛИЈСКИ, класа професора др
Владимира Јевтовића (29. март)
АПРИЛ
Виљем Шекспир, Кристофер Марло: ШАЈЛОК, по Шекспировом
Млетачком трговцу и Марлоовом Јеврејину с Малте, обрада и режија
Љубомир Драшкић (2, 3, 10. април)
Дејан Дуковски: БАЛКАН НИЈЕ МРТАВ, колаж текстова, класа професора др
Владимира Јевтовића (5. април)
Р. Павловић: ТАРА, класа професора др Владимира Јевтовића (6. април)
PA TODO EL AÑO, вече латино и португалске фадо музике у извођењу Маје
Волк (7. април)
Испит I године Позоришне режије, класа професора Славенка Салетовића
(15. април)
Угљеша Шајтинац: ГОВОРИТЕ ЛИ АУСТРАЛИЈСКИ, класа професора др
Владимира Јевтовића (17. април)
Ђорђе Милосављевић: НА ИВАНОВОЈ ГАЈБИ (ПАРЧЕ НОЋИ), класа
професора др Владимира Јевтовића (18. април)
Жорж Фејдо: ЉУБИТЕЉИ МУЗИКЕ, режија Дара де Лука (19. април)
Руцанте: МУШИЦА, режија Горан Рушкуц, дипломски испит студената Глуме,
класа професора Биљане Машић (20. април)
Испит II године Позоришне режије, класа професора Николе Јевтића (29,
30. април)
МАЈ
Жорж Фејдо: ЉУБИТЕЉИ МУЗИКЕ, режија Дара де Лука (8, 31. мај)
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РЕПЕРТОАР
2002

PA TODO EL AÑO, вече латино и португалске фадо музике у извођењу Маје
Волк (14, 30. мај)
Угљеша Шајтинац: ГОВОРИТЕ ЛИ АУСТРАЛИЈСКИ, класа професора др
Владимира Јевтовића (15. мај)
Виљем Шекспир, Кристофер Марло: ШАЈЛОК, обрада и режија Љубомир
Драшкић (18. мај)
Харолд Пинтер: НЕМИ КЕЛНЕР (БЕЗ ПОГОВОРА), дипломски испит Глуме,
класа професора Светозара Рапајића, Факултет уметности Приштина (23.
мај)
Славомир Мрожек: ЕМИГРАНТИ, посрба и режија Предраг Бајчетић и
Јовица Павић (27. мај)
Ђорђе Милосављевић: НА ИВАНОВОЈ ГАЈБИ (ПАРЧЕ НОЋИ), класа
професора др Владимира Јевтовића (28. мај)
Р. Павловић: ТАРА, класа професора др Владимира Јевтовића (29. мај)

ЈУН
Годишњи испит I године Глуме, класа професора Светозара Рапајића,
Факултет уметности Приштина (1. јун)
Ф. М. Достојевски: ЊЕТОЧКА ЊЕЗВАНОВА, реприза дипломског испита
Драгане Врањанац (2. јун)
PA TODO EL AÑO, вече латино и португалске фадо музике у извођењу Маје
Волк (9. јун)
Годишњи испит I године Глуме, први део, класа професора Биљане Машић
(10. јун)
Годишњи испит I године Глуме, други део, класа професора Биљане Машић
(11. јун)
Годишњи испит II године Глуме, први део, класа професора Гордане Марић
(17. јун)
Годишњи испит III године Глуме, други део, класа доцента Аните Манчић
(20. јун)
Ђорђе Милосављевић: НА ИВАНОВОЈ ГАЈБИ (ПАРЧЕ НОЋИ), класа
професора др Владимира Јевтовића (21, 22. јун)
ПИРАНДЕЛО 2002, избор вежби студената Позоришне режије, класа
професора Николе Јевтића (23. јун)
Жорж Фејдо: ЉУБИТЕЉИ МУЗИКЕ, режија Дара де Лука (24. јун)
Годишњи испит II године Глуме, класа професора Јовице Павића, Факултет
уметности Приштина (29. јун)
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ПОЗОРИШТЕ „МАТА МИЛОШЕВИЋ“
ФАКУЛТЕТ ДРАМСКИХ УМЕТНОСТИ
мр АЛЕКСАНДРА МИЛОШЕВИЋ, виши кустос МПУС

У послератној обнови високо образовног система, дотадашње школовање
драмских уметника у оквиру Позоришног одсека на Музичкој академији1, коначно добија свој самостални институционални облик. Оснива
се Академија за позоришну уметност 11. децембра 1948. Уредбом владе
Федеративне Народне Републике Југославије.2 Књижевник Душан Матић
постављен је за првог ректора и декана ове уметничке школе, за прве
предаваче глуме Мата Милошевић и Јозо Лауренчић, уз асистенцију Мирослава Беловића, Стеву Жигона и Соју Јовановић, а режију су водили др
Хуго Клајн и Бојан Ступица. Седиште Академије је било у Кнез Михаиловој
улици, да би две године касније, спајањем са Високом филмском школом,
радила у две зграде у улицама Ускочкој број 2а и у Вука Караџића број 12.
Развијањем медија, отвориле су се потребе за новим образовним кадровима. Тако је Академија основала додатне студијске групе и оправдано
проширила свој назив у Академију за позориште, филм, радио и телевизију
(1962). Вјекослав Афрић, професор и тадашњи декан је тих година, увидевши да ће се потребе и обим студијских образовних профила Академије
проширивати и развијати, иницирао изградњу нове зграде, ради прикладнијег теоријског и практичног рада. Камен темељац је, уз Душана Матића,
полагала професор Огњенка Милићевић 4. октобра 1968. године.3
После више од једне деценије, усељење у нову зграду новембра 1974.
дефинисало је данашњи назив Факултета драмских уметности (позоришта,
филма, радија и телевизије)4 – ФДУ – у оквиру југословенског високошколског система, као једнe од четири академије у саставу Универзитета
уметности (уз Факултет музичке уметности, Факултет ликовних уметности и
Факултет примењених уметности).
Почетна програмска мапа образовања која је развијана на Факултету
драмских уметности, временом је доказала висок ниво професионализма
и уметничких резултата: одлични професори, строги критеријуми при
избору студената, посвећеност и прожимање практичног уметничког
рада и теорије, потврђени су такође на прослави педесетогодишњице од
оснивања, у образложењу за доделу Вукове награде Факултету драмских
уметности (1998).
Наменски пројектована зграда (1965-1974)5, дело архитеката Божидара
Јанковића, Бранислава Караџића и Александра Стјепановића обезбедила
је неопходне услове за теоријски и практичан рад и истраживања студената и њихових професора у просторијама за глуму, режију, дикцију, маче-
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Бруно Брун, редовни професор а Огњенка
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ПОЗОРИШТЕ „МАТА МИЛОШЕВИЋ“
ФАКУЛТЕТ ДРАМСКИХ УМЕТНОСТИ
мр АЛЕКСАНДРА МИЛОШЕВИЋ, виши кустос МПУС

У послератној обнови високо образовног система, дотадашње школовање
драмских уметника у оквиру Позоришног одсека на Музичкој академији1, коначно добија свој самостални институционални облик. Оснива
се Академија за позоришну уметност 11. децембра 1948. Уредбом владе
Федеративне Народне Републике Југославије.2 Књижевник Душан Матић
постављен је за првог ректора и декана ове уметничке школе, за прве
предаваче глуме Мата Милошевић и Јозо Лауренчић, уз асистенцију Мирослава Беловића, Стеву Жигона и Соју Јовановић, а режију су водили др
Хуго Клајн и Бојан Ступица. Седиште Академије је било у Кнез Михаиловој
улици, да би две године касније, спајањем са Високом филмском школом,
радила у две зграде у улицама Ускочкој број 2а и у Вука Караџића број 12.
Развијањем медија, отвориле су се потребе за новим образовним кадровима. Тако је Академија основала додатне студијске групе и оправдано
проширила свој назив у Академију за позориште, филм, радио и телевизију
(1962). Вјекослав Афрић, професор и тадашњи декан је тих година, увидевши да ће се потребе и обим студијских образовних профила Академије
проширивати и развијати, иницирао изградњу нове зграде, ради прикладнијег теоријског и практичног рада. Камен темељац је, уз Душана Матића,
полагала професор Огњенка Милићевић 4. октобра 1968. године.3
После више од једне деценије, усељење у нову зграду новембра 1974.
дефинисало је данашњи назив Факултета драмских уметности (позоришта,
филма, радија и телевизије)4 – ФДУ – у оквиру југословенског високошколског система, као једнe од четири академије у саставу Универзитета
уметности (уз Факултет музичке уметности, Факултет ликовних уметности и
Факултет примењених уметности).
Почетна програмска мапа образовања која је развијана на Факултету
драмских уметности, временом је доказала висок ниво професионализма
и уметничких резултата: одлични професори, строги критеријуми при
избору студената, посвећеност и прожимање практичног уметничког
рада и теорије, потврђени су такође на прослави педесетогодишњице од
оснивања, у образложењу за доделу Вукове награде Факултету драмских
уметности (1998).
Наменски пројектована зграда (1965-1974)5, дело архитеката Божидара
Јанковића, Бранислава Караџића и Александра Стјепановића обезбедила
је неопходне услове за теоријски и практичан рад и истраживања студената и њихових професора у просторијама за глуму,
режију, дикцију, мачеwww.mpus.org.rs

1

2

3

4

5

Образовање драмских уметника на универзитетском нивоу код нас је почело
1937. године.
На предлог Родољуба Чолаковића, министра владе ФНРЈ за науку и културу, донета
је Уредба коју је потписао Председник
Владе и министар народне одбране, маршал Јосип Броз Тито.
Грађевински радови су почели у време
када је ректор Уметничке академије био
Бруно Брун, редовни професор а Огњенка
Милићевић декан Академије за позориште, филм, радио и телевизију.
Академија је добила свој данашњи назив
годину дана уочи пресељења на Нови
Београд (1973).
Пројекат зграде ФДУ-а награђен је Октобарском наградом Града Београда 1975.
Мата Милошевић

1

