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ПРилОг ПРОСлАви 50-тОгОДишњицЕ 
ОСНивАњА КАтЕДРЕ  

(1961- 2011)

Алојз Ујес� 
 
 

Катедра за организацију сценских и културно уметничких делатности 
основана је 1961. као нова катедра Академије за позориште, филм, ра-
дио и телевизију у Београду. Основана је на предлог Вјекослава Афрића, 
тадашњег декана Академије. њено оснивање подржали су искусни про-
фесори Академије, Станислав Бајић, Душан Матић, Јосип Кулунџић, др 
Милош Ђурић, Ђуза Радовић, др Хуго Клајн и многи други чланови 
професорског већа који су подржавали развој и трансформацију Акаде-
мије у духу новог времена у сложенију уметничку, педагошку и научну 
институцију. Била је то прва неуметничка катедра на нашој Академији, 
али и једна од првих катедара те врсте у Европи.

Ова нова Катедра је настала на основу тумачења чл. 80 ст. 2 Устава ФНРЈ, 
јер је Влада ФНРЈ на предлог министра Владе ФНРЈ за питања науке и 
културе, донела „Уредбу о оснивању и делокругу рада Aкадемије за по-
зоришну уметност.“ У њој је наглашено да ће „ближе одредбе о органи-
зацији Академије донети Комитет за културу и уметност Владе ФНРЈ у 
сагласности са Комитетом за законодавство и изградњу народне власти 
ФНРЈ.“ Уредбу су потписали 11. децембра 1948. �редседник Владе ФНРЈ 
и Министар народне одбране, Маршал Југославије, Јосип Броз Тито, с. 
р., и министар Владе ФНРЈ Родољуб Чолаковић, с. р.

�одсетићемо се још и чињенице да је чл. 2. Уредбе одређен основни 
задатак Академије: „Задатак Академије за позоришну уметност је да 
оспособљава високо-квалификоване кадрове глумаца, редитеља и по-
зоришних стручњака. „Академија за позоришну уметност основана је 
као општејугословенска установа (Алманах Академије, Београд 1971, 
стр.11). Настава је почела 12. фебруара 1949. �осле дужег трагања, за 

1 Алојз Ујес је редовни професор Факултета драмских уметности у пензији.Алојз Ујес је редовни професор Факултета драмских уметности у пензији.
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директора Академије постављен је књижевник Душан Матић, а Акаде-
мија је имала две катедре: Катедру за глуму и Катедру за позоришну 
режију, све до доласка Вјеке Афрића на Академију и његовог избора за 
декана и касније за ректора Уметничке академије, односно Универзите-
та уметности.

Управо се проф. Афрић са својим сарадницима ослонио на овај члан 
Уредбе који је омогућавао оснивање и других катедара које нису биле 
изричито наведене, па су тако настале Катедра за драматургију (1960) 
и Катедра за организацију сценских и културно-уметничких делатнос-
ти (1961), пуних десет година пре Факултета организационих наука у 
Београду, што на одређен начин говори о потреби стручне и научне ин-
тервенције у области уметничког стварања. Касније ће доћи до осни-
вања Одсека за филм: Катедре за филмску режију (касније и за телеви-
зијску режију), Катедре за камеру, Катедре за монтажу и као последње 
Катедре за звук (за тонске сниматеље и дизајнере звука). У међувремену 
је основана и Катедра за историју и теорију која је окупљала професоре 
бројних теоријских научних дисциплина.

�осебно важно за историју Факултета јесте припајање Високе филмске 
школе, која је основана још 1946. тако да ће се школске 1950/51. пре-
творити у нову школу: Академију за позоришну уметност. Упућујем 
истраживаче на радове др Дејана Косановића у којима је обрађено ово 
„спајање“ и створена нова симбиоза.

Године 1957. основана je Уметничка академија у коју су добровољно 
ушле четири уметничке академије: Академија ликовних уметности, 
Академија примењених уметности, Академија музичке уметности и 
Академија за позориште, филм, радио и телевизију. У оквиру овог за-
једништва покренута су многа питања и питање грађења нових про-
стора за поједине Академије које су радиле у неколико неодговарајућих 
зграда (посебно Академија примењених уметности).

До решења није могло да дође све док Вјеко Афрић није изабран за рек-
тора Уметничке академије и док се он, са бројним истомишљеницима 
није заузео за грађење једног јединственог комплекса зграда за све ака-
демије, односно Универзитет уметности на Новом Београду, у чијим 
просторијама радимо од 27. новембра 1974. и у којем данас славимо 
нашу педесетогодишњицу оснивања. Непосредно пре тога, 1973. годи-
не, Уметничка академија у Београду постала је Универзитет уметности. 
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Једини те врсте у Југославији. Тај статус је добила на заседању Савета 
југословенских универзитета у Новом Саду. То је веома значајан датум 
у развитку Факултета драмских уметности и свих других чланица Уни-
верзитета уметности, јер су тада и званично потврђене тенденције да 
Универзитет уметности јесте заједница Факултета уметности у којима 
се остварују уметничке, педагошке и научно-истраживачке активности 
и које могу да организују последипломске и докторске студије. (Међу-
тим, то није почетак теоријског и научно-истраживачког рада на Уни-
верзитету уметности, посебно не на ФДУ, јер ми смо већ 1968. основали 
свој Центар за научни рад, који је имао јасне циљеве и намере. �редсед-
ник Центра је био проф. Станислав Бајић, заменик председника др Ду-
шан Стојановић а секретар Алојз Ујес. Нажалост, било је много разлога 
због којих овај Центар није могао да оствари своје циљеве).

Морам да напоменем, да ни за овај Центар као ни за многе друге ини-
цијативе и значајне манифестације не постоји документација, па чак не 
могу да се на ФДУ нађу ни �ерсоналне фасцикле наставника и сарадни-
ка који су задужили овај факултет. Нема ни �ерсоналне фасцикле Вје-
кослава Афрића. Архива ФДУ је веома запостављена дисциплина коју 
треба коначно унапредити и ако је могуће средити и прикупити грађу и 
понешто и реконструисати.

О Катедри за организацију сценских и културно-уметничких 
делатности

Мисао о организацији у областима сценских уметности код нас је из-
ражена непосредно после рата, већ 1946. када је у Београду одржан до-
говор „позоришних радника Нове Југославије“. Тада су идеолози у овој 
области покушали да пронађу нови позоришни систем који би више 
одговарао општим циљевима нове државе. Закључено је да свака репуб-
лика треба да има своје централно републичко позориште у главном 
граду, а у већим и мањим местима професионална и полупрофесионал-
на позоришта. �утујућа позоришта су била искључена из система јер 
нису одговарала ни социјалним, ни уметничким, ни политичким циље-
вима новог друштва. На том састанку је Мирослав Крлежа, наш велики 
драмски писац, предложио да се оствари филозофска и естетска анали-
за репертоара који је игран на нашим сценама у времену између 1918-
1945 како би се наше позориште, односно његова публика, ослободили 
баласта грађанског и малограђанског шунда. �редлог није прихваћен. 
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Ипак, Крлежа је као и увек сам себи постављао велике задатке и сам их 
решавао, па је и овом приликом у загребачком часопису Сцена, у првом 
броју написао својеврсну студију „О нашем репертоару“ (1951). Други 
број није ни изашао. 

�ред новом државом постављено је и питање како даље развијати позо-
ришну уметност. Захваљујући НОБ-у театар је постао веома употребљив 
облик пропагирања идеја. Нова држава га је прихватила као значајно 
средство за ширење идеја и идеологије будућег социјалистичког друшт-
ва. Састанак у Београду 1946. означио је почетак преиспитивања до-
садашњих облика позоришне организације, затим облика створених у 
НОБ-у, а после 1948. и облика театара пресађених из Совјетског савеза. 
Тај састанак је означио почетак трагања за организационим облицима 
театра који би изражавали наше потребе и могућности. 

�ред почетак Другог светског рата Југославија је имала око 24 профе-
сионална театра. Рат је подстакао „театрализацију“ јер је свака етничка 
заједница у окупираној Југославији отворила бројне театре, а Немци, 
Италијани, Мађари и Бугари имали су своје „театарске реоне“ и број-
не театре којима се руководило из националних центара, односно из 
Берлина. Случајеви НД Хрватске, Македоније (Ристе Стефановски. Те-
атарот во Македонија), Србије (Боро Мајданац. �озоришна политика у 
Србији за време окупације 1941-1944. Београд, 2011) и низ других слу-
чајева јасно говори о потреби превазилажења наметнутих облика по-
зоришне организације и проналажење театарских модела који ће бити 
адекватни потребама грађана Нове Југославије.

�озоришно биће Нове Југославије било је састављено од бројних, међу-
собно супротстављених позоришних система који су се искључивали. 
Састанком у Београду 1946. започело је трагање за новим организацио-
ним формама југословенског театра. Већ у самом почетку стварања нове 
државе, још док је била у рушевинама 1947. године, имали смо око 40 
професионалних и полупрофесионалних позоришта и једно „Филмско 
позориште“ (Висока филмска школа у Београду. Кулунџић, Радичевић, 
Владимир �етрић). Од 1945. до 1955. основали смо око 83 професио-
нална позоришта.

Била је то најгушћа мрежа позоришта у Европи „по глави становника.“ 
�осле увођења прве велике блокаде у Европи, које су увеле социјалис-
тичке земље Новој Југославији дошло је до строге рационализације у 
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области материјалне па и духовне производње. Затворена су нерента-
билна предузећа и велики број позоришта. До 1956. број позоришта у 
земљи спао је са 83 на само 47 професионалних позоришта. Деетатиза-
ција, пренос многих права на комуну, односно градове, па и право да 
одлучују о позориштима довело је до укидања великог броја позориш-
та, која су и иначе отварана без смишљенијег и реалнијег плана.

У тој и таквој ситуацији је Вјеко Афрић са сарадницима припремао ос-
нивање Катедре за организацију сценских (позоришних) и културних 
делатности. �рипремање Наставног плана Катедре, а на основу Настав-
них програма за сваки предмет, пре свега за главне предмете био је за-
иста веома тежак посао.

Године 1961. мало пре оснивања Катедре, односно Групе за организа-
цију2 како се у почетку звала ова нова Катедра, Вјеко Афрић је контак-
тирао са будућим наставницима, како би Наставни план и Наставни 
програми могли да одразе жеље оснивача и како би се што детаљније 
одредио профил и знања новог стручњака али и како би ангажовао на-
ставнике и сараднике за рад на овом деликатном послу који је имао пи-
онирски карактер.

�рви наставници у звању доцената и предавача били су Дејан Косано-
вић за област филмске производње, Исак Амар за сценскоуметничке 
делатности, Љуба Радичевић за телевизијску производњу и организа-
цију, др Борислав Јовић за организацију на радију и економику и право 
у уметничким делатностима. Сви су били ангажовани хонорарно, јер 
су већ били запослени у различитим организацијама, а тек уписана јед-
на генерација није давала могућност пуног фонда часова ни за једног 
професора. Треба напоменути да је тада једини сарадник Катедре био 
Михаило �оповић, а и он као хонорарни секретар Катедре. Мада је за-
вршио Глуму на нашој Академији (1956) и био запослен као оперативни 
директор Атељеа 212 (а радио је и у туризму), уписао се и на студије 
Групе за организацију да би упознао смисао и садржај продуцентског 
рада. Остао је на Академији свега годину дана (1961/62). његов рад сек-
ретара катедре наставио је Алојз Ујес, који је дипломирао на �озориш-
ној режији у класи Вјеке Афрића 1957. године. Изабран је за асистента 
за предмет Организација сценских делатности 1966. године.

2 Група је подразумевала заједнички рад и самоуправљање професора и студената, док су 
чланови катедре били само професори (прим. ур)
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Катедра за организацију сценских и културно уметничких делатности 
се већ 1975. поделила на две групе (студијска програма), а 1978. и на 
две посебне катедре: Катедру за организацију културно-уметничких и 
сценских делатности (чему ће врло брзо, већ 1979. бити додат и радио) и 
Катедру за организацију филмске и телевизијске производње. Статутом 
Академије су тачно одређени главни предмети (предмети из којих се 
може дипломирати), који су се током времена мењали и допуњавали. 

О предмету Организација сценских делатности.

Задржаћу се на приказивању развитка предмета Организација сценс-
ких делатности, јер ће о осталим предметима писати професори који 
их данас воде и развијају, реализују наставу, одређују теме за диплом-
ске и магистарске радове, односно за докторске дисертације у складу 
са законским одредбама и тенденцијама које су утврђене Болоњском 
повељом.

�рви предавач у звању доцента био је Исак Амар, дипломирани прав-
ник. �редседник Централног одбора Синдиката радника уметности 
и културе Југославије, председник Савеза аматерских позоришних 
друштава Србије и управник Савременог позоришта у Београду. Као 
официр југословенске војске био је у заробљеништву у Немачкој, где је 
основао „Џепно позориште“ – специфичан облик логорског позориш-
та. Ангажован је у Академији као хонорарни доцент. �рви сарадник до-
центу Амару био је Михаило �оповић, дипломирани глумац наше Ака-
демије (1961-1962), да би већ од следеће године сарадник постао Алојз 
Ујес, дипломирани позоришни редитељ3. 

Он се потпуно посветио настави и већ 1963. године био је на специјали-
зацији у Вајмару, у Гетеовом и Шилеровом институту (Источна Немач-
ка), где је изучавао тему „Гете као организатор и стваралац Националног 
позоришта у Вајмару 1791-1818. а затим 1965/66. на годишњој специја-
лизацији на Институту за театрологију у Бечу, као стипендиста Влада 
Југославије и Аустрије, код чувених професора др Хајнца Киндермана и 
др Маргарете Дитрих. Асистент Ујес је у Бечу изучавао „Утицај Царског 

3 Алојз Ујес као студент био је стипендиста Црне Горе, а дипломску представу режирао је 
у Црногорском народном позоришту, која је оцењена највишом оценом. Био је редитељ 
у Лесковцу, где је за режију Јакшићеве „Јелисавете кнегиње црногорске“ добио награду 
Удружења драмских уметника Србије за 1961. годину.
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и Краљевског дворског Бургтеатра и бечких градских позоришта на ос-
нивање и развој позоришне културе на тлу Југославије,“ али и савреме-
но позориште у Аустрији и Европи и њихове организационе моделе. 

Као члан Удружења драмских уметника Београда и Србије био је ак-
тиван у реформи позоришног система. Бавио се историјом и теоријом 
организације те проучавањем савремене живе праксе и уводио студенте 
у сложени рад и изучавање позоришне делатности. �оред тога, био је 
изузетно активан и у раду саме Академије. Тако, 9. октобра 1970. Веће 
Академије за позориште, филм, радио и телевизију усваја „�равилник 
о стицању степена доктора наука“ и „�равилник о последипломским 
студијама на Академији“, које је припремио А. Ујес.

�осебна пажња је посвећивана дипломским радовима студената, а ве-
лика библиотека дипломских, магистарских и докторских радова из 
овог предмета представља изузетну специјалистичку библиотеку коју 
још нисмо успели да прикажемо стручној јавности. Изради дипломског 
рада претходила је обавезна пракса студената у позориштима, на једном 
или више пројеката, без које се није могло приступити узимању теме 
за дипломски рад. У дипломским радовима је обрађена организациона 
проблематика позоришта у Србији, али и у Црној Гори, Хрватској, Бос-
ни и Херцеговини и у високом степену и Македонији. �остоје радови 
о бројним организационим феноменима у иностранству (Италија, Не-
мачка, Русија, Француска, Америка, Канада, Турска и друге земље).

Значајан допринос директном упознавању позоришне проблематике 
одиграла су студијска путовања на „Југословенске позоришне игре – 
Стеријино позорје“. Ту су били окупљени ствараоци и управници, кри-
тичари и теоретичари југословенског позоришта, па су студенти могли 
да на лицу места упознају ствараоце, али и њихове представе, да чују 
о кључним проблемима на трибинама фестивала, али и да посете дру-
ге културне установе Новог Сада: Матицу српску, Војвођански музеј, 
да би на крају свака генерација имала на �етроварадинској тврђави и 
посебан час о почецима професионалног театра у Југославији однос-
но о раду „Летећег дилетанстког позоришта“ које је овде на Тврђави 
потписало уговор о одласку у Загреб (1840) где је основано прво про-
фесионално позориште у Јужних Славена. Тако су студенти са веома 
прецизним планом тридесет пута посетили Нови Сад, и његове значај-
не институције и једино југословенско састајалиште и годишњу смотру 
југословенских позоришта (Славица Брковић. Оснивање и развитак 
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Стеријиног позорја. Дипломски рад). Данас су бројни дипломирани 
студенти Организације запослени у Српском народном позоришту, 
на Стеријином позорју и другим институцијама културе, уметности и 
уметничког школства у Новом Саду и Војводини.

Студијска путовања по земљи и Европи била су такође део наставног 
процеса. Дуго су припремана и била су веома корисна. Искуства са тих 
путовања уклапана су у наставни програм предмета. Тако сам са сту-
дентима ишао у Грчку (Атина, Епидаурус, Делфи, Коринт) где смо гледа-
ли представе на прастарој сцени у Епидаурусу са великим грчким глум-
цима. Разговарали смо о проблемима грчког савременог позоришта, да 
бисмо у нашој земљи наставили изучавање античког театра као базич-
ног европског позоришног система. Како сам био студент др Милоша 
Н. Ђурића, хеленисте светског гласа, који нам је за сва времена усадио 
антички грчки театар у нашу свест и душу, припремио сам „�ројекат о 
изучавању античког театра на тлу Југославије.“ Наша Академија и Ака-
демија уметности прихватиле су пројекат на коме сам, заједно са сту-
дентима радио годинама4.

�осетили смо Рим, његов Колосеум, Фиренцу и њене театре. Били смо у 
Напуљу. Обишли смо театре и музеје, а затим смо пошли до Везува, где 
се једна мала група студената спуштала у гротло које се стално димило. 
Међу њима је био и Бора Драшковић, данас познати југословенски и 
европски редитељ.

Највеће и најдуже студијско путовање остварили смо 1971. када смо са 
изнајмљеним аутобусом путовали кроз Западну и Источну Немачку од 
града до града, где смо раније заказали разговоре са глумачким шко-
лама и другим позоришним институцијама. На пут су са нама пошли 
и студенти других катедара: Глуме (са припремљеним фрагментима из 
представа), Камере и �озоришне режије. Са нама су били и професо-
ри (Б. Бошковић, М. Дебељковић, др Б. Јовић). �уна 22 дана смо били 
на путу и у великим и значајним институцијама: позориштима, позо-
ришним школама, ТВ центрима, на разговорима са значајним људима. 

4 Тако смо обилазили и наше античке театре: у Сремској Митровици, Битољу, Скопљу, 
Рисну. Раде Матијаш, ванредни студент, директор Центра за културу у Книну, у оквиру 
свог семинарског рада обрадио је заборављени антички амфитеатар у Кистању код Кни-
на. Заједно смо откопавали делове амфитеатра и покушали да реконструишемо његов 
целовит изглед.
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Били смо и у Бону, тадашњој престоници Западне Немачке, на пријему 
у ДААД, посетили дивну Глумачку школу у Бохуму. 

Главни сусрети су били у Берлину: Источном и Западном. У Источном 
Берлину нас је примила министарка за културу Источне Немачке, а 
гледали смо и представе, разговарали о позоришној проблематици и у 
„Брехтовом театру.“ Били смо и код Берлинског зида, на Бранденбурш-
кој капији. �утовали смо о трошку Западне и Источне Немачке. Било је 
то велико искуство и незаборавно студијско путовање.

Студијско путовање у Беч, некадашњу царску престоницу из које се 
управљало нашим крајевима и који је имао пресудан утицај у развит-
ку позоришне културе на нашим просторима (Љубљана, Загреб, Нови 
Сад, Београд, Сарајево и др.), било је од користи и значаја. �осетили 
смо чувени Институт за театрологију, разговарали смо са др Киндер-
маном, аутором јединствене „Европске историје позоришта“ и са ње-
говим сарадницима. �осетили смо Бургтеатар где су нам указали на 
његов значај као националног позоришта и највећег драмског говорног 
театра у Немаца. Упознали су нас са својим радом и организационим 
проблемима.

За рад и резултате наше Катедре, посебно за предмет Организација 
сценских делатности интересовале су се многе Академије и глумачке 
школе у Европи. �осебно су за наш предмет били заинтересовани Руси 
из чувеног Института за театар и филм у Лењинграду. Они су већ 1968. 
дошли у посету да се упознају са радом Катедре, јер су на свом Инсти-
туту отворили сличну катедру. Наш први гост је био проф. др Анатолиј 
Зиновјевич Јуфит, шеф Катедре за Историју совјетског театра. �отпи-
сан је уговор о дугорочној сарадњи. Тада смо са студентима и наставни-
цима посетили њихов Институт, били на представама чувених театара. 
Размењивали литературу, наставне планове и програме, уговарали даљу 
сарадњу. њихова Катедра за економику и организацију театра издавала 
је своју сталну публикацију са научним радовима, а студенти су већ на 
првој години студија знали у којем театру ће бити запослени након дип-
ломирања, па су током студија били у сталном контакту, а на часовима 
су решавали и проблематику „својих будућих театара“. Упознали смо 
њихов систем централистичког управљања целокупним театарским 
системом (реч је о макроорганизационом систему са преко 600 позо-
ришта на око 30 језика), а они су се интересовали за нашу Академију и 
за увођење самоуправљања у област културе. 
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Код нас, у Југославији, посебан интерес за нашу Катедру и предмет Ор-
ганизација сценских делатности, показала је Македонија у којој су осно-
вали катедру која је у високом степену користила наша искуства, јер су 
оснивачи и професори били наши бивши студенти. �осебно истичем 
допринос Ристета Стефановског5 македонској позоришној култури. 

У Титограду, а касније на Цетињу, започели смо припремање оснивања 
Факултета драмских умјетности (био је предвиђен и Универзитет умјет-
ности), који је засновао свој педагошки и уметнички рад на нашим ис-
куствима, литератури и предавачима6. 

И на Академији уметности у Новом Саду одржавају се предавања из 
наших области, углавном на темељу наших књига и стручних члана-
ка. Као дугогодишњи истраживач позоришне културе СА� Војводине 
предложио сам пројекат „�озоришна култура Војводине од најстаријег 
времена до наших дана.“7

5 Ристе Стефановски је био у првој генерацији Глуме, па је после две године „повучен“ 
да оснива Дечје позориште. Касније је постао директор чувеног Драмског театра у 
Скопљу, а затим директор Македонског народног театра у Скопљу. Као директор, упи-
сује се на Катедру за организацију, где је дипломирао на теми Развој организационих 
форми позоришног живота града Скопја, са посебним освртом на период �944-�974 
и на перспективе за даљи напредак. Захваљујући и подстицајима са наше катедре он 
је постао данас најзначајнији историчар позоришта на тлу Македоније. Ове године 
му излази из штампе једанаеста књига. Свој стан је претворио у архив и музеј маке-
донског позоришта. Он је неспорно највећи и најзначајнији позоришни стваралац и 
директор позоришта. 

6 �исац ових редова је на позив из Црне Горе припремио комплетне наставне планове 
и наставне програме, који су верификовани од највиших сличних академија у земљи. 
Радио сам као члан Матичарске комисије Црне Горе за оснивање наведених факултета 
уметности који данас раде на Цетињу. �оносан сам на овај рад и на чињеницу да су 
управо професори ове катедре: др Данка Манџука, др Драгана Чолић Биљановска, др 
Никола Маричић, др Мирјана Николић – били први професори и носиоци развоја Це-
тињског Факултета драмских умјетности.

7 Извршно веће Војводине и Секретаријат за културу су 2003. прихватили овај научни и 
дугорочни пројекат и задужили �озоришни музеј Војводине за реализацију планова. 
Дуже време сам био руководилац пројекта, а сада сам координатор Главне редакције. 
За сада постоји 12 редакција, у којима ради око 50 стручњака разних профила. Издато 
је око 50 публикација, стручних и научних радова. �озоришни музеј Војводине пос-
тао је централно место за организовање изучавања мултинационалне, мултиконфеси-
оналне, вишејезичке и мултикултурне позоришне културе СА� Војводине.
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Никола Маричић са асистентом Јанком Љумовићем испред  
Факултета драмских умјетности на Цетињу са студентима  

продукције прве генерације.

Желим да нагласим да је на предмету Организација сценских делатнос-
ти преко 25 студената дипломирало са радовима о позоришној органи-
зацији у Војводини. Многи од њих су запослени у Српском народном 
позоришту, у другим театрима Војводине, али и на телевизији и радију. 
�оносан сам на њихове дипломске и магистарске радове.

За нашу Катедру и наведени предмет заинтересовани су били и у Загре-
бу8, као и у Осијеку на тек основаној Академији за казалишну умјетност. 
Како су наши дипломирани студенти били су директори ХНК и Дјечјег 
казалишта „Огњен �рица“, код њих сам одржао циклус предавања о 
савременој позоришној организацији и Гетеу као ствараоцу национал-
ног театра у Вајмару. 

Навешћу још једну интерну институцију која је имала задатак да не-
посредно прати догађања и процесе у позоришној делатности у нас и 
у Европи. Реч је о „Трибини катедре“ покренутој 1971. �рви гост је био 

8 Ту сам одржао предавање о значају изучавања позоришне организације студентима 
�оследипломских студија на Театрологији, на позив проф. др Маје Хрибар-Ожеговић.
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управник Народног позоришта у Лесковцу, тада јединог „бесплатног 
позоришта у Европи.“

�озивали смо домаће и стране стручњаке на разговоре. Гости су били 
управници наших позоришта: међу првима Јован Ћирилов, уметнич-
ки директор Југословенског драмског позоришта, оснивач БИТЕФ-а. 
Наши гости су били и Александар Милосављевић управник Театра Јо-
аким Вујић у Крагујевцу, а касније и Спомен парка Крагујевца. И он је 
дипломирао код нас. Затим Звонко Ивковић9, интендант ХНК у Осије-
ку, један од ретких управника који је био три пута биран на то мес-
то. �а Ђорђе Зојкић, наш дипломирани студент, оперативни директор 
Београдског драмског позоришта, а после тога и један од директора ТВ 
Војводине. Недавно преминули проф. Драган Клаић нам је говорио о 
савременим позоришним кретањима у Америци. Душан Белић, опет 
наш дипл. студент, управник СН� у Новом Саду; Милета Радовановић, 
директор Стеријиног позорја; Коста Спаић, чувени редитељ и интен-
дант ХНК у Загребу; Небојша Брадић, управник Атељеа 212, а затим и 
Народног позоришта у Београду; проф. Мирослав Беловић са својим 
гостом из Москве; управник ЈД� Шенк, са Миодрагом Радовановићем. 
И многи други из Америке, Русије, и других земаља света. Разговори су 
снимани и чине вредну историјску архивску грађу и катедре и српске 
културе.

Године 1973. у згради СИВ-а, данас �алата Србија, заказано је суђење 
Статуту Српског народног позоришта из Новога Сада. �редседавао је 
дугогодишњи председник Црне Горе, дипломирани правник и савезни 
судија, Блажо Јовановић. �осле пријаве добили смо дозволу да присуст-
вујемо овом чину. Студенти су са пажњом пратили суђење у Малој сали. 
Реч је о статуту који је превише права давао управнику позоришта, што 
је било супротно тенденцијама самоуправљања. Реч је о управнику Ми-
лошу Хаџићу. Слушали смо и гледали жустру расправу. Ипак, статут је 
требало изменити у корист стваралаца.

Са пажњом су биране манифестације које су биле интересантне за наш 
предмет, па сам тако 1968. са групом наших студената уз посебан ан-
гажман, припремао одлазак на Светски фестивал омладине и студената 
у Софију. Са око 800 учесника били смо велика и спремна група тог 
фестивала. Водили смо хорове, модне ревије, представе, филмове („Кад 

9 Дипломирао је код нас на Катедри, уписао је и последипломске студије али их није завр-
шио.
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будем мртав и бео“ од нашег проф. Ж. �авловића10), носили смо и наше 
изложбе, бројне књиге и брошуре о нашој земљи. Било је то велико ин-
тернационално искуство. На скупу је било преко 50 нација. Имали смо 
и доста намерних ометања од стране организатора скупа. �осебно је 
са организационе тачке била осетљива тзв. Гала представа, које су при-
ређивале значајније нације. Ту смо полагали велики испит из органи-
зације, јер је за сваки наступ требало да постоји неколико алтернатива. 
�овезли смо из Београда и два велика војна камиона са акумулаторима 
и реостатима јер смо предвиђали да ће нам затребати. Тако је и било. 
Све сметње смо одмах елиминисали и тако „надмудрили“ организаторе.

Будући да сам био ангажован за организацију свечане приредбе пос-
већене отварању базена „25 мај“, у јануару 1974. године, повео сам и 
целу класу.11 Радило се о осетљивом политичком и компликованом 
организационом задатку (уметничко-спортски спектакл), јер је врпцу 
требало да пресече Маршал Тито. У уметничком програму је учествова-
ла Београдска опера, први уметнички пливачки ансамбл у Југославији, 
бројни уметници и сарадници. Било је преко 700 учесника. Конферансу 
је водио тада млади Марко Марковић, чувени спортски радио-репортер 
и коментатор. 

Један од најзначајнијих резултата школовања су свакако стручно обуче-
ни и усмерени организатори/менаџери и њихови дипломски, магистар-
ски и докторски радови. Већ смо у првом Алманаху Академије (1971) 
констатовали да су наши студенти били ангажовани на многим значај-
ним радним местима у земљи, али и да су присутни на свих пет конти-
нената на нашој планети. Запослени су на разним местима, пре свега у 
институцијама културе и уметности, али и у области трговине, нови-
нарства, у разним административним телима и бројним другим неза-
висним пословним иницијативама. Нажалост, ФДУ па ни наша катедра 
не прате систематски запошљавање и флуктуацију наших кадрова.

10 �осебан жири је на пројекцији у нашој малој сали у улици Вука Караџића прегледао и 
одобрио филм за Софију.

11 У тој групи је била Милена Драгићевић, њен будући супруг Ивко Шешић, Марија Кирић 
(Цвијановић), Слободан Алимпић, Душан Ђевић, Борис Костов, Владан Шкорић и други.
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Факултет је посетила Јованка Броз са супругама  
амбасадора несврстаних земаља.  

Домаћин им је био декан др Дејан Косановић

Указали смо на развитак катедре и једног од њених главних предмета, 
на значај како професорског кадра тако и дипломираних студената Ка-
тедре који су остварили значајан корак у осавремењавању и унапређењу 
целокупног југословенског културног и уметничког система. Допринели 
су унапређењу практичног и теоријског рада у свом домену. У почетку 
смо учили заједно (наставници и студенти), јер није било претходника 
ни значајнијих преведених иностраних искустава. Ми и данас учимо и 
решавамо задатке заједно, јер нам значајне и дубоке промене налажу 
мудро прилагођавање и стицање искустава у пракси. �рошли смо кроз 
фазе централистичког управљања културом и уметношћу, затим смо 
градили самоуправне односе у нашем културном систему а данас учес-
твујемо у „менаџерској револуцији“, заједно са свим земљама у транзи-
цији.

На предмету Организација сценских делатности или како се данас зове 
�озоришна продукција дипломирало је, магистрирало и докторирало 
стотину студената. Створили смо чврсте теоријске и научне темеље јед-
не прастаре струке: управљања позоришном делатношћу и стварања 
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услова за слободнији и креативнији позоришни рад и систем који ће 
омогућити ствараоцима да у духу Шекспирове идеје о театру као огле-
далу у коме се огледамо, створе заиста права и нова огледала.

�оред Исака Амара као првог наставника овог предмета, радила је цела 
екипа посвећених и надахнутих истраживача, који су у ових 5О година 
створили армију дивних младих људи који раде по целом свету. То су А. 
Ујес, писац ових редова, мр Гордана Вучо, др Данка Манџука, др Драга-
на Чолић-Биљановски, др Маја Ристић, мр Саша Саиловић и низ дру-
гих добрих људи који су својим радом и духом помогли да се унапреди 
овај предмет и да позориште не буде само занатски рад већ да постане и 
предмет изучавања и дугорочног неговања и осмишљавања.

На крају желим да подсетим и на Вјекослава Афрића, који је као рек-
тор Универзитета уметности успео да својим аргументима и речитошћу 
убеди политички врх Србије да је Београду, као престоници земље, не-
опходна нова зграда али не више за једну Академију него за све и на јед-
ном месту. Био је то концепт једног уметничког града. Била је то велика 
идеја. Био је то велики европски подухват, у ствари светски. Србија је 
финансирала екипу архитеката и других стручњака који су путовали и 
истражили сличне универзитете уметности у свету.

Коначно, наша зграда је почела да се гради 4. октобра 1968., а уселили 
смо се 27. новембра 1974. године, мада у незавршену зграду без дугооче-
киваног нашег �озоришта, без Филмског и ТВ – студија, који су ипак у 
међувремену реализовани. 

�рилике су се промениле и од идеје о Уметничком граду, који би личио 
на Вавилонску кулу, остала је само наша зграда. Уместо изградње пре-
ма плану све четири зграде за четири факултета и централних згрâда 
Ректората, библиотеке, остала је само дивна макета. Нажалост, на овој 
пешчаној оази стоји само Факултет драмских уметности.
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Након одбране дипломског рада Александре Гаврик на Катедри за  
ФТВ продукцију; професори Миодраг Савковић и Срета Јовановић,  

асистент Бојан Лукић, професори Раденко Ранковић, Дејан Косановић  
и Зоран �оповић 


