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ФиСт – НОви виД  
ПРАКтиЧНЕ НАСтАвЕ 

Mр Саша Саиловић,� доцент 
Универзитет уметности у Београду 

Факултет драмских уметности

Апстракт:
Настао као последица студентске иницијативе и потребе да се 
стваралачки искажу, ФИСТ је данас изузетно корисно средство прак-
тичне наставе уз помоћ кога студенти уче да сопствене идеје пре-
тварају у стварност. Он истовремено постаје и значајан културни 
догађај од све већег утицаја на окружење. По својој организационој 
структури и стварним учинцима, ФИСТ постаје значајан полигон 
за испитивање фестивалских функција и процеса уопште и на том 
пољу се тек могу очекивати нова теоријска унапређења.

Кључне речи:
ФИСТ, практична настава, пројектна настава, фестивалски ме-
наџмент, организација фестивала.

Уобличити или препознати идеју која ће освојити пажњу публике и 
омогућити да се кроз уметничко стваралаштво то и догоди – суштина је 
продуцентског посла. Како то постићи – суштина је знања која прено-
симо нашим студентима.

Од оснивања Катедре за организацију, практична настава из предмета 
Позоришна продукција заузимала је значајно место. Захваљујући обим-
ној годишњој производњи студентских представа ФДУ, студенти наше 
Катедре имали су прилике да већ од прве године уче практичне пос-
тупке позоришног стваралаштва. �оред тога, сви студенти су обавезно 
обављали праксу у неком од професионалних позоришта. На тај начин 
је заокружено њихово оспособљавање за будући професионални рад.

1 Sasasailovic@gmail.comSasasailovic@gmail.com
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Мада је пружала изванредан увид у технологију производње позориш-
не представе и рад професионалних позоришта, овако замишљена 
пракса имала је један озбиљан недостатак – није пружала студентима 
могућност да сопствену продуцентску идеју претворе у живу предста-
ву. Истовремено, теоријска настава је непрестано обогаћивана новим 
садржајима из области менаџмента и маркетинга. Изучавање продук-
ционих модела ранијих епоха допуњено је изучавањем савремене позо-
ришне праксе. И даље је недостајала само једна ствар – модел на коме 
се стечена знања могу применити. Решење су понудили сами студенти 
са жељом да се повежу са својим колегама из читавог света те да једни 
другима покажу своје умеће. Настао је ФИСТ (Фестивал интернацио-
налног студентског театра). Идеја је постала стварност. Након готово 
једногодишње припреме, под кровом ФДУ, окупили су се студенти из 
Немачке, Енглеске, �ољске, Мађарске, Словачке и Србије. На две позо-
ришне сцене, током три дана изведено је шест представа. Организовани 
су и бројни пратећи програми (изложбе, концерти, трибине и радиони-
це), а све то је пратило око 1500 посетилаца. Са још већим ентузијазмом 
и још више успеха Фестивал је организован и наредне године. �ара-
лелно је сазревала свест о његовом значају и изванредном наставном 
потенцијалу. Наставници и студенти Катедре сложили су се да ФИСТ 
постане саставни део наставе из предмета �озоришна продукција (да-
нас Менаџмент позоришта, Стратешки менаџмент позоришних инс-
титуција и Финансијски менаџмент позоришта). 

Овај рад настаје у намери да се опише ФИСТ као део наставног про-
цеса. ФИСТ је од 2007. године званично саставни део наставног плана 
и програма Катедре. �остао је значајно наставно средство којим сту-
денти, кроз стварне ситуације, проверавају стечена знања из области 
менаџмента позоришта и примењују их на решавање конкретних про-
блема. његов допринос настави не исцрпљује се само у оквиру програ-
ма матичног предмета. У реализацију појединих садржаја укључени су 
студенти свих катедри ФДУ и Универзитета уметности. његов научни 
значај огледа се и у моделовању новог средства у овом виду наставе. 
Може се очекивати да овај модел служи даљем усавршавању наставног 
процеса и настанку нових видова практичне наставе. 

Друштвени значај ове теме може се оцењивати из више углова. Због мес-
та одржавања (ФДУ, Нови Београд) ФИСТ представља значајну култур-
ну понуду у непосредном окружењу које оскудева у оваквим садржаји-
ма. Овај значај препознала је локална самоуправа која из свог буџета 
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финансира део фестивалског програма. Развој ове сарадње може доне-
ти још обостране користи кроз интензивније учешће ФИСТ-а у животу 
локалне заједнице. Друштвени значај ФИСТ-а није ограничен само на 
локални ниво. Као манифестација која окупља студенте високих умет-
ничких школа широм света, ФИСТ угошћује бројне младе уметнике, 
будућу позоришну елиту. Отуда се јавила идеја о организацији турис-
тичког представљања Београда учесницима фестивала.2 Тако је ФИСТ 
постао још један од путева којим слика о Београду и Србији одлази у 
свет.

Не треба занемарити ни економски допринос ФИСТ-а туристичкој по-
нуди града. За шест година постојања учесници ФИСТ-а остварили су 
готово 1000 ноћења у београдским хостелима и хотелима. Само на име 
овог трошка до сада је потрошено близу 20.000 евра, а то је новац који 
је остао у Београду, па отуда и став да ФИСТ доприноси развоју турис-
тичке понуде Београда. И остала средства која ФИСТ добија по разним 
основама, потрошена су, готово у потпуности на производе и услуге на-
бављене у локалној средини.

Од 2010. Фестивал је започео интензивнију сарадњу са високим умет-
ничким школама из региона. Захваљујући томе, ФДУ и Универзитет 
уметности добили су прилику да промовишу своје мастер и докторске 
студије. �репозната је и могућност да ФИСТ постане нека врста реги-
оналне споне са другим европским фестивалима. Тако је на ФИСТ-у 06 
селектор Међународног фестивала позоришних академија (International 
Theatre School Festival in warsaw)3 уврстио у програм наредног Фести-
вала представу ORCHESTRE BB, Факултета драмских уметности из 
Скопља.

Захваљујући везама успостављеним преко ФИСТ-а, ФДУ је потписао 
протоколе о сарадњи са ДАМУ, �раг, Чешка република (2009) и Држав-
ном академијом за позориште „Александер Зелверовиц“ (Aleksander 
zelwerowicz State Theatre Academy), из Варшаве (2010), чиме је значајно 
побољшан међународни положај факултета.

2 Идеја је први пут остварена током ФИСТа 05 а у сарадњи са Туристичком организа-
цијом Београда која је обезбедила водиче за обилазак Београда.

3 Организатор фестивала је Државна академија за позориште „Александер Зелверовиц“Организатор фестивала је Државна академија за позориште „Александер Зелверовиц“ 
(Aleksander zеlwerowicz State Theatre Academy)
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Опис фестивалских садржаја

�очев од ФИСТ-а 03, студенти у оквиру редовних вежби развијају своје 
идеје о визији и мисији овог фестивала. Свака генерација ослања се на за-
мисли и решења својих претходника и настоји да их допуни и надгради. 
Тако је у последњих неколико година развијена замисао о ФИСТ-у као 
регионално оријентисаном фестивалу који треба да представља спону 
региона са Европом. његова мисија је да студентима ФДУ послужи као 
значајно наставно средство које ће их оспособити за решавање практич-
них задатака и повеже их са колегама из региона и Европе и пружи им 
увид у домете високошколског уметничког образовања. Након увођења 
мастер и докторских научних и уметничких студија на ФДУ, ФИСТ на-
стоји да ове студије промовише могућим студентима из региона.

Овако одређена мисија ФИСТ-а омогућила је оријентацију ка конк-
ретној циљној групи коју чине студенти Универзитета уметности из 
Београда и студенти сродних школа из региона, као и средњошколци 
заинтересовани за ову врсту студија.

Уопштено говорећи, ФИСТ се састоји из главног и пратећих програма. 
Главни програм је такмичарског карактера и чине га представе иност-
раних високошколских установа, настале као део наставног процеса.4 У 
циљу састављања главног програма, организациони тим ФИСТ-а име-
нује директора главног програма,5 једног или више селектора и утврђује 
услове конкурса. Главни програм саставља селектор након што је оце-
нио квалитет и усклађеност са основном темом Фестивала.6 У првих 
неколико година, у главном програму Фестивала учествовале су школе 
са више континената. �оред неспорне занимљивости различитих при-
ступа позоришту, што је свакако представљало богатство Фестивала, 
организациони проблеми који су пратили ова гостовања утицали су на 
постепено окретање европским и регионалним школама, али и на од-
ређење мисије Фестивала.

Саставни део Главног програма чине и округли столови замишљени као 
сусрет и разговор публике и стваралаца представа. Најзначајнији део 

4 Ово начело у примени је од ФИСТ-а 03, односно од одлуке Катедре да Фестивал уврсти 
у свој наставни план и програм.

5 Више података о кадровским решењима биће дато у одељку о организацији Фестивала.Више података о кадровским решењима биће дато у одељку о организацији Фестивала.
6 Тако ФИСТ 07 има тему Класика на нов начин, ФИСТ 06 је био посвећен деконструк-

цији, док се ФИСТ 05 бавио поп-елитизмом. Све представе које су учествовале у Глав-
ном програму, на свој начин, одговарале су некој од ових тема.
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споредног програма свакако чини едукативни програм који је намењен 
студентима Универзитета уметности, али и другим заинтересованим 
полазницима. Чине га радионице које воде угледни позоришни ствара-
оци различитих специјалности од уметничких до техничких. На наред-
ним генерацијама студената је да овај програм учине још квалитетнијим 
како би постао један од најзначајних повода за учешће на ФИСТ-у. У 
скорије време, едукативни програм допуњен је трибинама које обрађују 
значајне теме из области културе и уметности.

За студенте Катедре за менаџмент и продукцију од посебног је зна-
чаја ФИСТ продукција, представа коју режира победник са претходног 
фестивала, а према замисли студента који обавља дужност директора 
ФИСТ продукције.

�осебна пажња посвећује се отварању и затварању фестивала. То су 
обично мање или више сложени перформанси које режирају студенти 
Катедре за позоришну и радио режију, уз учешће студената Катедре за 
глуму ФДУ. Често се у стварање ових програмских целина укључују и 
студенти Катедре за драматургију.7

Занимљиве садржаје ОФ програма чине и изложбе и концерти студена-
та Универзитета уметности, али и других стваралаца чији рад органи-
затори ФИСТ-а оцене као занимљив.

Како Катедра за менаџмент и продукцију, поред позоришта и културе, 
својим програмом обухвата и образовање будућих продуцената радија, 
било је сасвим природно што је генерација која је реализовала ФИСТ 04 
увела као део садржаја и ФИСТ радио. Користећи техничке и кадровске 
ресурсе ФДУ, ова радио станица емитује свој програм путем интернета, 
а њеним програмским садржајима и организацијом, студенти се баве у 
оквиру редовне наставе из предмета Радио продукција. Основни циљ 
станице је праћење програма Фестивала. Досадашња искуства су пока-
зала да ФИСТ радио има потенцијал да ускоро прерасте у самосталну 
фестивалску манифестацију. На реализацији овог подухвата ангажова-
ни су сви наставници и асистенти матичног предмета.

7 Међукатедарска сарадња и пројектна настава представљају начела на којима се већ де-
ценијама остварује настава на ФДУ. ФИСТ представља још један допринос развоју ове 
праксе, успешно укључујући и студенте Филмско–телевизијског смера који реализују 
снимања представа, директне преносe и производњу филма о ФИСТ-у и на тај начин 
остварују део својих испитних задатака.
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У функцији документовања фестивалских активности, развијен је по-
себан садржај – ФИСТ филм који реализују студенти Филмскотелеви-
зијског смера. Захваљујући овако насталом филму сачувани су записи о 
свим до сада одржаним фестивалима.

�осебно занимљив садржај за све учесникe фестивала представљају за-
баве које се одржавају сваке фестивалске вечери након завршетка про-
грама.

Организовање фестивала

Једну од особености ФИСТ-а представља и чињеница да га организују 
студенти. То значи да су њихове одлуке извршне, осим кад задиру у пос-
ловање ФДУ. Студенти кроз теоријску наставу стичу сазнања о органи-
зационим решењима која је могуће применити у датој ситуацији. Сам 
избор решења је њихова одлука коју спроводе, суочавају се са њеним 
последицама и коначно на испиту бране. Отуда организациони модел 
ФИСТ-а повремено трпи одређене промене па је важно нагласити да ће 
у овом одељку бити представљен најчешће примењивани облик.
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Могло би се рећи да овај организациони модел представља комбина-
цију организације према производу и функционалне организације. Већ 
је речено да у зависности од замисли тренутног руководства ФИСТ-а 
зависи и организациона структура. Тако је на ФИСТ-у 06 примењен мо-
дел организације према функцијама, што је у односу на модел са слике 
значило да су сви програмски делови били обухваћени унутар једне ор-
ганизационе целине, што би одговарало производној функцији у тео-
рији.

�оједини сегменти, развијени су и даље по вертикали. Тако се у делу 
ОFF програма јављају следеће подјединице: отварање/затварање, визу-
елни програм, музички програм, ФИСТ продукција, ФИСТ радио, ФИСТ 
филм. Током реализације ФИСТ-а 06 уочене су предности обједиња-
вања свих програмских целина у оквиру једне функције, те ће се најве-
роватније у том смеру развијати организациона структура ФИСТ-а у 
будућности. То значи да се у будућности може очекивати да ће у саставу 
ОFF програма остати само визуелни и музички програми. 

У оквиру сектора маркетинга развијене су јединице креативног марке-
тинга и односа са јавношћу. У саставу сектора налази се и јединица за 
прикупљање прилога. Неких година она је издвајана и као засебна цели-
на била непосредно подређена директору Фестивала. Сходно сложенос-
ти и обиму посла, сектор технике се дели на јединицу за рад на сцени 
„Мата Милошевић“, јединицу за рад на сцени „Филмски студио“ и једи-
ницу за техничку подршку осталим секторима. ФИСТ радио је органи-
зационо подељен на програмску и техничку јединицу8*. Мада је у орга-
низационој шеми приказана као засебан сектор, финансијска функција 
се остварује кроз рад једне особе и у будућности ће највероватније бити 
остваривана кроз место помоћника директора фестивала за финансијс-
ко пословање. Сектор логистике дели се на јединицу за организацију 
смештаја и исхране учесника Фестивала и јединицу за транспорт.

У формално – правном смислу, ФИСТ није установљен као самостално 
правно лице. Уговоре у име ФИСТ-а склапа ФДУ чији рачун ФИСТ ко-
ристи за своје пословање. Треба истаћи да ФИСТ, поред просторних и 
техничких, користи и кадровске ресурсе ФДУ. То су пре свега кадрови 
из састава �озоришног и радио студија и Службе општих послова, по-

8 * Овде се под техничком јединицом мисли на дизајнере звука који учествују у реализа-
цији програма док техничку подршку у погледу опремања и емитовања програма ФИСТ 
радију пружа сектор технике ФИСТа.
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себно из дела рачуноводства. О законитости пословања ФИСТ-а брине 
декан ФДУ у сарадњи са продеканом за �озоришни смер и ментором 
Фестивала који је одговоран и за реализацију наставног процеса у ок-
виру ФИСТ-а.

Мада су у реализацију ФИСТ-а у различитим облицима укључени сту-
денти свих година Катедре за менаџмент и продукцију позоришта, ра-
дија и културе, одговорност за Фестивал студенти преузимају тек на 
трећој години студија. Тада међусобно деле задужења – секторе којима 
ће руководити. Расподелу дужности студенти обављају самостално, а 
матична Катедра даје сагласност на избор директора Фестивала. Име-
новани руководиоци затим израђују планове рада својих сектора, њи-
хове организационе структуре, израђују систематизације радних места 
са прецизним описима послова за свако предвиђено место и процедуре 
по којима се одвија процес рада. Сваки од ових послова обрађује се у 
оквиру засебне методске јединице кроз теоријску наставу и вежбе. Ре-
шења која израде студенти представљају део њихових предиспитних 
обавеза које полажу у јануарском испитном року.

Округли сто, ФИСТ 07.
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Током летњег семестра, студенти треће године реализују своје замисли 
припремајући услове за производњу одређених програмских садржаја. 
Успешност у извођењу припрема оцењује се у јунском испитном року и 
чини део оцене коју студент добија на крају. Током зимског семестра 4. 
године, у коме се одвија и Фестивал, студенти обављају завршне при-
преме и реализују ФИСТ. њихова успешност у реализацији оцењује се 
у јануарском испитном року и такође чини део њихове оцене.

У следећој табели приказан је процес реализације ФИСТ-а кроз године 
студија.

КГ1 КГ2 КГ 3
ЗС ЛС ЗС ЛС ЗС

Генерација А Пл Пр И
Генерација Б Пл Пр И

КГ – календарска година  �л – планирање 

ЗС – зимски семестар  �р – припрема 

ЛС – летњи семестар  И – извршење

У теоријском смислу, за реализацију ФИСТ-а најзначајнији је пети (зим-
ски семестар) када студенти, кроз предавања добијају теоријска знања 
из области менаџмента док у свим наредним семестрима, кроз део веж-
би приказују свој рад на ФИСТ-у.

Одлика ФИСТ-а је и стална смена генерација која је условљена при-
родом школског процеса. Мада то представља велики проблем, услед 
чињенице да се сваке године смењује читав кадровски састав Фестива-
ла, ово истовремено представља и прилику да студенти науче да пош-
тују заоставштину старијих колега и стално је надграђују.

Закључак

ФИСТ је сложен организациони подухват, условљен са једне стране за-
хтевима публике и стваралачке праксе, а са друге, захтевима наставног 
процеса чији је део. Овај сплет околности утицао је да се у првом реду 
пажња усмери на усклађивање са захтевима наставе, јер је то основни 
задатак ФДУ као образовне установе. Захваљујући заједничким напо-
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рима наставника матичне Катедре и подршке колега са осталих катед-
ри, а посебно оних са �озоришног смера, те огромног труда руководс-
тва ФДУ, овај део посла је успешно обављен, па је ФИСТ данас изузетно 
драгоцено наставно средство. Чињеница је да је током времена сплас-
нуо ентузијазам који је одликовао генерацију која је покренула ФИСТ, 
предвођена Јованом �оповић, Марком Раденковићем и Ненадом Мер-
шником. За њих је ФИСТ био пре свега велики изазов и, како сами 
кажу, велико задовољство. Данас је, као део наставног процеса, ФИСТ 
пре свега обавеза генерација које га реализују, а то знатно умањује и 
задовољство и ентузијазам. Зато ће у времену које следи, поред рада 
на уметничком квалитету Фестивала, посебна пажња бити посвећена 
мотивацији студената.
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МA Saša Sailović 

FIST – A NEw FORM OF PRACTICAL TEACHING
Summary

Created as a student initiative for creative expression, FIST is a useful tool 
of practical teaching which assists students in turning their own ideas into 
reality. FIST also represents an event of growing influence in this cultural en-
vironment. With its own organizational structure and the individuals within 
it, FIST explores important procedures and processes in the field of festival 
production, which is just waiting for new theoretical progression.

Key words: FIST, practical teaching, project teaching, festival management, 
festival organization



Tokom 50 godina, brojne generacije studenata organizacije,  
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