
251

Јасмина Миловановић

Извештај о реализацији 
Летње уметничке школе 
Универзитета уметности
„Град у троуглу“, Смедерево, од 19. до 26. јула 2015.

Летња уметничка школа Универзитета уметности у Београду под 
називом „Град у троуглу“ одржана је у Смедереву од 19. до 26. 

јула 2015. године.
Универзитет уметности традиционално организује Летњу уметнич-

ку школу широм Србије, са циљем да истражи и промовише културно 
благо наше земље и да кроз савремено уметничко тумачење промовише 
културну баштину града домаћина. У креативном окружењу и кроз ин-
дивидуални и интердисциплинарни рад, студентима се пружа прилика 
да упознају културу, традицију и специфичности средине у којој стварају. 
Ове године нас је својом лепотом и вишеслојним културним наслеђем 

инспирисало Смедерево, дунавски град смештен у питомој виноградар-
ској области, са чувеном тврђавом Ђурђа Бранковића, која сведочи о бур-
ној прошлости некадашње престонице српске деспотовине. 
Смедеревска тврђава је један од највећих утврђених средњовековних 

градова Европе и последња одбрана српске државе. Подигнута је са на-
мером да буде неосвојива, али њене рушевине причају причу о освајању 
– о настајању и нестајању култура које су у њој налазиле уточиште. 
Тврђава представља језгро и просторну доминанту савременог Сме-

дерева. Њена необична троугаона форма пресликава се на централни 
трг, као и на читав град. По овој концепцији Смедерево је увећана слика 
Тврђаве. Она и данас обликује идентитет града и чини га препознатљивим.
Уз Тврђаву, Дунав је вечити извор уметниког надахнућа. Својом сна-

гом и лепотом уткан је у живот овог поднебља. Од најстаријих времена 
Дунав је коридор који спаја културе и баријера која их је раздваја. Ову 
игру супротности прати и град који је своје постојање везао за ову реку. 
У току седам дана трајања Летње уметничке школе настојали смо 

да упознамо Смедерево и његове становнике, да допринесемо промоцији 
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културних особености смедеревске регије, а као трајни легат оставили смо 
граду шест уметничких дела у јавном простору. Програм школе је израз 
оријентације Универзитета уметности да активно учествује у позитивном 
обликовању јавних простора у нашој земљи, као и да развија интердисци-
плинарни приступ уметности кроз иновативне програме, савремене умет-
ничке интервенције и интензиван менторски рад. Део активности усмери-
ли смо и ка туристичкој промоцији културних особености Смедерева. 
Летња уметничка школа у Смедереву окупила је професоре и сту-

денте сва четири факултета Универзитета уметности у Београду. У раду 
школе учествовало је укупно четрдесет осам студента и осам професора. 

П

Програм школе обухватио је четири уметничке радионице (ради-
оница фотографије, радионица композиције, вајарска и драмско-му-
зичка радионица), које су водили професори са Универзитета уметно-
сти, као и пратеће програме и презентације.

„Скулптура и град – просторни системи и јавни простор“
Водитељи радионице: Мрђан Бајић, Радош Антонијевић и Зоран 

Кузмановић, професори ФЛУ.
Радионица скулптуре истраживала је савремене скулпторске методе 

у домену градског јавног простора. Радионица је граду оставила склоп 
од шест узајамно усклађених скулптура које маркирају конверзацију 
најновије генерације уметника са контекстом средине у којој и за коју 
су скулптуре настале. Број учесника: 12

„Откључавање “ 
Водитељ радионице: Татјана Милошевић, професор ФМУ.
Радионица композиције замишљена је као динамичан и интеракти-

ван процес у коме су студенти компоновали дела инспирисана догађа-
јима из богате историје старе српске престонице, а трочлани ансамбл 
је изводио њихове инструменталне и вокално-инструменталне зами-
сли. Током радионице, студенти су имали прилику да истражују кул-
турно благо Смедерева, те да „откључају“ различите тајне овог града.
Број учесника: 7

„Град “ 
Водитељ радионице: Бранимир Карановић, професор ФПУ. 
Фотографска радионица истраживала је простор Смедеревске тв-

рђаве и обале Дунава и откривала аутентична места, архитектуру, 



253

ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ЛЕТЊЕ УМЕТНИЧКЕ ШКОЛЕ УНИВЕРЗИТЕТА УМЕТНОСТИ...

природни амбијент и свакодневни ритам града. Студенти су користи-
ли фотографију као медиј кроз који су дали свој креативни доживљај 
историје и културе Смедерева. Број учесника: 6

„Вода, змија, Смедерево град“ 
Водитељи радионице: Драгана Јовановић, професор ФМУ и Брани-

слава Стефановић и Добривоје Милијановић, професори ФДУ.
Драмско-музичка радионица истраживала је Смедеревску тврђаву као 

простор сценског догађаја у коме звук има доминантну улогу. Тема ради-
онице било је превођење музике у покрет. У радионици су учествовали 
чланови академског хора Collegium musicum ФМУ и студенти глуме ФДУ. 
Радионица се бавила испитивањем специфичности хорског извођења на 
отвореном простору уз развијен драмски мизансцен. Број учесника: 23

Р

Активности предвиђене програмом реализоване су према утврђе-
ном плану.
Свечано отварање Летње уметничке школе у Смедереву одржано је у 

недељу, 19. јула у 19.00 часова. Програм отварања водила је проф. Анђел-
ка Бојовић, руководилац Летње уметничке школе и проректор Универ-
зитета уметности. Учеснике и званице поздравила је проф. др Љиљана 
Мркић Поповић, ректор Универзитета уметности, која се осврнула на 
концепт Летње уметничке школе Универзитета уметности и на значај 
Смедерева као места уметничке инспирације. Присутнима су се затим 
обратили професори који су појединачно представили профил својих 
радионица и студенте који ће у њима стварати. Отварању су присуство-
вали Бојан Теофиловић, заменик градоначелника Смедерева, пред-
ставници осталих градских институција културе, као и представници 
Ректората Универзитета уметности у Београду. 
Град Смедерево обезбедио је адекватан простор за рад свих креатив-

них радионица Летње школе. На позоришној сцени Центра за културу 
Смедерево одржавале су се пробе драмско-музичке радионице; у Му-
зичкој школи „Коста Манојловић“ радила је радионица композиције; 
фотографима је омогућен рад на терену, као и коришћење учионице у 
Регионалном центру за образовање; вајарска радионица је реализова-
ла радове у градском парку на обали Дунава. 
Материјално-техничка опремљеност радионица била је на одгова-

рајућем нивоу. Универзитет уметности је обезбедио опрему, алат и ма-
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теријал за рад свих уметничких радионица, као и опрему за реализа-
цију пратећих програма. 
Током рада Школе учесници су имали прилику да упознају културне 

и природне знаменитости Смедерева и околине. Туристичка органи-
зација Смедерево организовала је обилазак Виле Златни брег, која се 
налази надомак Смедерева. 
Презентација радионица одржана је 26. јула на две локације у граду, у 19 

часова у Галерији савремене уметности Смедерево и у 20 часова у Малом 
Граду у Смедеревској тврђави. Презентацији су присуствовали ректор 
Универзитета уметности проф. др Љиљана Мркић Поповић, градоначел-
ник Смедерева Јасна Аврамовић, заменик градоначелника Бојан Теофи-
ловић, декан Факултета драмских уметности Зоран Поповић, председ-
ник Савета Универзитета уметности Славенко Салетовић, представници 
институција културе Смедерева, представници медија и бројна публика. 
Вече је отворила руководитељка Летње уметничке школе Анђелка Бојо-
вић, која се осврнула на седам дана рада у Смедереву и захвалила на под-
ршци градским установама културе. Презентација је почела отварањем 
изложбе фотографије у Галерији савремене уметности Смедерево. Про-
грам је затим настављен у Смедеревској тврђави концертом полазника 
радионице композиције, освртом на рад и резултате радионице скулп-
туре и, најзад, у завршници вечери, изведен је музичко сценски догађај 
„Змија, вода, Смедерево град“, који је изазвао одушевљење код публике.

П

Најзначајнији партнер Универзитета уметности у реализацији 
Летње уметничке школе био је Град Смедерево, који је финансијски 
и логистички подржао пројекат. Град је преузео трошкове смештаја и 
исхране учесника, просторно-техничке капацитете градских установа 
културе ставио је у службу организовања Летње школе и делегирао Му-
зеј у Смедереву да кадровски помогне реализовање програма школе. 
Центар за културу града Смедерева значајно је допринео успешној реа-
лизацији Летње уметничке школе ангажовањем запослених у пружању 
техничке и организационе подршке. Галерија савремене уметности 
Смедерево уступила је свој простор за отварање Летње уметничке шко-
ле и приредила изложбу фотографије Летње уметничке школе, која ће 
у наредних месец дана бити отворена за публику. Музичка школа „Ко-
ста Манојловић” уступила је простор и инструменте студентима ФМУ 
и тако омогућила реализацију радионице композиције. 
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Р  

Универзитет уметности је као трајни легат Смедереву посветио и 
поклонио вредна уметничка дела:

1. Изложба фотографије – радионица фотографије „Град“
Аутори: Анђела Петровски, Немања Шиљић, Данило Мијатовић, 
Софија Модошанов – студенти Факултета примењених уметности у 
Београду и Лили Личева – студент Уметничке академије у Пловдиву

2. Концерт студената Факултета музичке уметности – радионица 
композиције „Откључавање“
Изводе: Милена Дамњановић, сопран; Милана Милошевић, мецосо-
пран; Растко Узуновић, кларинет и саксофон; Милош Зубац, гитара
Композиције: Александар Савић, „Фанфара” за саксофон; Мира 
Милoсављевић, „1941.“, за сопран, кларинет и гитару; Милана Милоше-
вић, „Двадесет пет високих кула“, за мецосопран, кларинет и гитару; 
Дамјан Јовичин, „Импровизација на Ниња сили“, за кларинет; Милана 
Милошевић, „Ис тан поли“, за сопран, кларинет и гитару; Дамјан Јови-
чин, „Ја сам сад ћутање“, за сопран, кларинет и гитару

3. Шест скулптура у јавном простору – радионица „Скулптура и 
град – просторни системи и јавни простор“ 
Аутори: Дуња Трутин, „Разговор поред прозора“; Горана Бачевац, 

„Преклад“; Александар Крнић, „Излет чесма“; Богдан Обрадовић, Све-
тлана Булатовић и Марија Рајшић, „Човек који носи чамац“; Светлана 
Булатовић, „Лав“; Надежда Кирћански, „Вез“ 

4. Музичко-сценски догађај, резултат рада драмско-музичке ра-
дионице „Вода, змија, Смедерево град“ 
Музика: Кир Стефан Србин (15. век), „Вкусите и видите“; Импрови-

зација; Драгана Величковић (1963), „Ластавица“ 
Изводе: Академски хор Collegium Musicum 
Студенти глуме ФДУ: Јоаким Ташић – Змија младожења; Драган 

Секулић – Луда 1; Немања Стаматовић – Луда 2

М

Летња уметничка школа „Град у троуглу“ представљала је догађај 
од значаја за град Смедерево, тако да је њено одржавање пропраћено 
медијском пажњом. Локални електронски и штампани медији наја-
вљивали су програме и извештавали о активностима у оквиру школе. 
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Програм локалне телевизије Смедерево био је у значајној мери 
посвећен извештавању о активностима Летње уметничке школе. Ве-
сти и репортаже о Летњoj уметничкoj школи објавила је и РТС, као 
и дневни листови Политика, Блиц, Данас, Наш глас итд. Центар за 
културу Смедерево помогао је квалитетну медијску промоцију Летње 
уметничке школе, позивао представнике медија на догађаје у оквиру 
ње и обезбедио добру медијску покривеност.

И

Представљање Летње уметничке школе у Смедереву, које ће прати-
ти објављивање каталога, одржаће се у Београду до краја 2015. године.

О   Л   

Руководилац Летње уметничке школе: проф. Анђелка Бојовић, про-
ректор УУ
Координатор Летње уметничке школе: Јасмина Миловановић, коор-
динатор за међународну сарадњу УУ
Асистент: Даница Бојић, студент продукције радија и позоришта ФДУ
Фотографија: Немања Шиљић, студент фотографије ФПУ
У Београду, 31. јула 2015.

Д     

Вајарска радионица „Скулптура и Град – просторни системи и јав-
ни простор“
Мрђан Бајић, ред. проф. ФЛУ; Радош Антонијевић, доцент, ФЛУ и 

Зоран Кузмановић, уметнички сарадник, ФЛУ
Инпут: Скулптура и Град. Град је првенствено место суживота, а 

скулптура је медиј који подвлачи неколико значајних аспеката живо-
та једне заједнице као што су трајање, сећање, сусретање и комуни-
кација. Осим тога, простор је неминовност и за постојање града и за 
постојање скулптуре, па је тако задатак савременог скулптора управо да 
проучава град јер он може кључно одредити и форму и значење његове 
скулптуре. Смедерево је стицајем историјских околности сазидано још 
од оснивања као градска структура, и као такво даје одличне могућно-
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сти за истраживање савремених скулпторских метода у домену град-
ског јавног простора. (Р. Антонијевић)
Сасвим неуобичајено, овога пута је радионица одржана у оквиру 

Летње школе Универзитета уметности имала уводни део који се одвијао 
уз редовну наставу током априла, маја и јуна. У тој првој фази учество-
вало је шеснаест студената Вајарског одсека ФЛУ (студенти завршне го-
дине основних студија и студенти мастер студија). 
Почетак радионице био је заједнички састанак свих учесника на 

коме су студентима објашњени циљ и методологија функционисања 
радионице уз кратко уводно предавање о региону. Ово упознавање се 
продужило током иницијалног путовања у Смедерево, током кога су се 
студенти упознали са визуелним, социјалним и историјским аспектом 
локалитета, града и регије. Обишли су Смедеревску тврђаву, Музеј и 
локалитет новоформираног парка на обали Дунава, који је од стране 
градске управе опредељен као место реализације скулптура. Овакав 
увод омогућио је студентима уводну мрежу полазних референци. Тако 
започета фаза подразумевала је: заједничку анализу и припреме за по-
степено индивидуално конципирање радова. О својим идејама и начи-
ну презентације студенти су се са водитељима радионице, током тих 
недеља, консултовали на заједничким састанцима и индивидуалним 
коректурама. Кулминацију прве фазе представљала је презентација ин-
дивидуалних предлога. Свако од студената у професионалном формату 
представио је свој рад – мале визуелне целине изложбе: инсталације 
од макета, цртежа, фото-монтажа и скулпторских предложака; свако 
од студената је, према логици сопствене идеје, визуелно показао свој 
предложак уз усмено образложење. После ове, за све учеснике веома 
узбудљиве акције, за реализацију је одабрано седам пројеката.
Друга фаза трајала је све до почетка саме радионице у Смедереву и 

подразумевала је блиски сусрет са процесима: са једне стране, умет-
ничко-извођачким процедурама (разрада пројеката, набавка матери-
јала, израда конструкција, помоћних форми у реалној величини, ка-
лупа и свих осталих припремних фаза), а са друге стране, и сусрет са 
студентима иначе слабо познатим продукцијским процедурама, које 
су им апсолутно неопходне за будући самостални рад.
Студенти, дакле, у другој фази раде на Вајарском одсеку ФЛУ на ин-

дивидуалним или групним скулпторалним предлошцима, али се иде-
је развијају и у односу на финансијску, спонзорску или кооперативну 
подршку која већином долази из фондова Универзитета уметности и 
од града Смедерева. Студенти тако раде и на продукцијском аспек-
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ту и учествују у борби да се 
обезбеде услови за извођење 
њихових радова или у при-
лагођавању првобитне идеје 
оптималним могућностима.
У завршној, трећој фази, 

у самом Смедереву, учество-
вало је осам студената: Ма-
рија Рајшић, Светлана Була-
товић, Богдан Обрадовић, 
Дуња Трутин, Сања Мишковић, Надежда Кирћански, Александар Крнић 
и Горана Бачевац. Они су извели седам радова: „Веслач“ (колективни 
рад, скулптура висока готово четири метра од вареног полихромира-
ног алуминијума, постављена испред локалног веслачког клуба); „Лав“ 
(рад С. Булатовић, ливени алуминијум инспирисан приказом са сред-
њовековног новца); „Разговор поред прозора“ (заиста, у сваком смислу 
репрезентативан рад Д. Трутин, која реконструише прозор Смедеревске 
тврђаве инсценирајући ситуацију између историјске реконструкције и 
свакодневице); „Калдрма“ (подна инсталација Н. Кирћански); „Излет 
чесма“ (скулпторски преобликована парковска чесма); „Преклад“ (клупа 
преобликована морфовањем објекта из музејске етно-збирке, рад Г. Ба-
чевац); све то уз интернет платформу која говори о самом локалитету и 
радионици (Б. Обрадовић).
Боравак у самом Смедереву од 19. до 26. јула имао је, наравно, и своје 

друге позитивне аспекте дружења, сазнавања и упознавања са колегама са 
Универзитета уметности, али је фокус био на самој реализацији радова и 
њиховом довршавању и поставци. Због разноликих процедура извођења 
радови се нису развијали истим ритмом, али ће сви, као што је и било 
предвиђено, бити завршени до договореног рока, када ће бити направље-
на промоција нове ситуације парка.
Сматрамо да је циљ радионице – градња искуства и развијање инди-

видуалног уметничког језика полазника, и то у корелацији са сложеним 
околностима реализације самих радова, у јавном окружењу кроз професи-
оналне механизме функционисња, у потпуности приближена и остваре-
на у свести полазника. Такође је постигнута и комуникација са локалном 
заједницом, као покушај проналажења тангентних позиција у односу на 
савремену уметност, у светлу њеног неприсуства у урбаним просторима, 
са једне стране, и постојећих очекивања и досадашњих искустава средине 
у којој се радионица одвија, са друге стране. Смедерево је свакако добило 

Сл. 1 Преклад, склуптура на
 дунавском шеталишту
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подстицајни пункт, а млади уметници значајно искуство. Верујемо да је 
остварено добро преклапање креативне енергије и материјалне подршке 
и да је иза радионице остао трајни склоп од неколико узајамно усклађених 
скулптура које маркирају конверзацију најновије генерације уметника са 
контекстом средине у којој и за коју су скулптуре и настале. (М. Бајић)

З   Ф     Ф  
  „В , , С  “ 

Редитељ Бранислава Стефановић, редовни професор ФДУ; диригент 
Драгана Јовановић, доцент ФМУ; дизајнер звука Добривоје Милијановић, 
доцент ФДУ
Смедеревски град био је једна од највећих средњовековних тврђава 

у Европи. Језгро је представљао троугаони тзв. Мали град, у коме је био 
смештен двор деспота Ђурђа са резиденцијом за становање и палатом за 
пријеме. Изграђен је између 1428. и 1430. године као посебно утврђени вла-
дарски двор са свих страна опточен водом – Дунавом и ушћем реке Језаве. 
Простор Смедеревске тврђаве као простор сценског догађаја у коме 

звук има доминантну улогу био је изазов и инспирација за радионицу 
„Вода, змија, Смедерево град“, током које смо седам дана лета, од 19. до 26. 
јула 2015. године, испитивали однос музичке партитуре дела написаног/
транспонованог за женски хор и покрета појединачног/колективног тела 
певача/глумца. Музичку партитуру смо превели у кореографско-просторну.
Историја овог места условила је тематски круг истраживања – ода-

брана су музичка дела:
1 Кир Стефан Србин, „Вкусите и видите“
2. Из корпуса традиционалних мотива – „Прелећела птица ласта-
вица, Карафиље, лане мој“ 

3. Драгана Величковић – „Ластавица“, савремена уметничка ком-
позиција инспирисана архетипским музичким облицима и сред-
њовековним музичким наслеђем

За оживљавање кроз музику и покрет српског средњовековног бе-
стијаријума одабрали смо митску причу о змији младожењи, легенду 
о спаљивању змијског свлака, легенде о огњеним змајевима, моти-
ве народног стваралаштва о Проклетој Јерини и змајевитом Ђурђу и 
историјски податак о томе да је деспот Ђурађ Бранковић, муж Ирине 
Кантакузин, припадао европском реду Витезова змаја. У заједничком 
обреду хора, глумаца и публике ходили смо у процесији исцртавајући 
неочекиван метафизички тлоцрт града Смедерева.
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Специфична акустика про-
стора Малог града била је изазов 
да се споје двадесет једна чла-
ница женског Академског хора 
Collegium musicum и три студен-
та глуме ФДУ у једно колективно 
звучно тело које је „звучало и кре-
тало се“ зидинама напуштеног 
града. Водени шанац око Малог 
Града, централни троугао – трг, 
кружна стаза на врху бедема који трг окружује, као и нише у зидина-
ма, сценски су простор изабран као јединствена позорница за стварање 
овог „средњовековног перформанса“ у коме звук има доминантну улогу. 
У конципирању и стварању оптималног решења простора (на осно-

ву анализе специфичних акустичких својстава поставке хора на отво-
реном простору Смедерева града, а уз сарадњу са проф. др Миомиром 
Мијићем, руководиоцем Акустичке лабораторије ЕТФ-а) учествовао је 
дизајнер звука Добривоје Милијановић. На основу анализе проба хора 
у простору, одлучио је да се хор за завршни концерт/перформанс не оз-
вучава, а да се звук атмосфере и елемената ритма креира озвучавањем 
машина и процесирањем звука који производе глумци  (електронски 
live mix). Звук хора, звук глумаца (аналогни и обрађен), звук металних 
плоча, звучне машине (аналогне и процесиране) елементи су дизајна 
звука целине који је компонован током проба in situ. 
Рад је био подељен на више сегмената и одвијао се у неколико простора:
Мала сала Центра за културу Смедерево – хорске пробе, читање 

партитуре, прилагођавање литерарног текста композиције „Ластави-
ца“ Драгане Величковић; читање партитуре и анализа стила средњо-
вековног српског појања – Кир Стефан Србин, „Вкусите и видите“; пре-
дупевавање и упевавање.
Велика, биоскопска сала Центра за културу Смедерево – глумачке 

пробе, анализа мита о змији младожењи; сценски покрет; акробатика; 
тренинзи; груба поставка основних мизансценских принципа.
Мала сала Центра за културу Смедерево – мешовите пробе за хор, 

солисте и глумце, анализа и интерпретација народних напева (теме: 
Смедерево, птица ластавица, Дунав, град); предупевавање и упевавање 
и радионица за глумце.
Велика, биоскопска сала Центра за културу Смедерево – монтажа, 

пробе хора и глумачке пробе...

Сл.2 Музичко-сценски догађај 
Вода, змија, Смедерево град
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Град Смедеревске тврђаве – сценска поставка за хор, глумце и звуч-
не машине.
У више одвојених корака постављен је мизансцен и одређени су 

простори – сцене, чиме је постављен урбанистички план драматургије 
сценског простора/догађаја. Развој догађаја прилагођен је просторним, 
акустичким и техничким датостима простора (пролази, кретање пу-
блике, смена дана и ноћи, осветљење, рад са ватром и бацањем оштрих 
металних предмета, вођење публике, озвучавање механичких звучних 
машина, електронски звук).
Радионица је реализована уз подршку и у организацији уредника про-

грама Центра за културу Смедерево Марка Цветковића, Крушевачког 
позоришта (сценографија, звучне машине), Трстеничког позоришта (ин-
струменти, металне плоче), Компаније Супердот Угљеше Врцеља (дизајн 
и штампа барјака, заставица, пиротехника), Нене Ивковић (камионски 
транспорт сценографије и костима Крушевац–Смедерево–Београд) и у из-
вршној продукцији Браниславе Стефановић.
Дневне пробе водила су три ментора симултано, повремено у зајед-

ничким сегментима. Ноћне пробе биле су заједнички рад, а последња 
два дана вечерњих проба заправо су биле генералне пробе игроказа са 
премијером на крају Свечаног затварања Летње уметничке школе.
Радионица је била заједничка и укључила је два факултета, један 

хор, једну лабораторију, менторе – професоре са три катедре и студен-
те са седам студијских програма Универзитета уметности у Београду. 
Остварен је циљ да се студенти и професори, који иначе раде одвојено, 
међусобно упознају и размене знања и вештине. 
Уз надилажење и задатка и очекивања, заједничким радом створе-

но је оригинално уметничко дело кроз које се оваплотио дух средњо-
вековне српске престонице –створили смо своју верзију древног мита 
у коме се змија младожења – млади принц – Ђурађ кроз ватру иницира 
у огњеног змаја. Наш игроказ настао је на трагу средњовековних игра-
ча, музичара, глумаца, жонглера, забављача, сиромаха.

К   „О “ 

У радионици је учествовало седам студената са Факултета музичке умет-
ности у Београду: студенти композиције Мира Милосављевић, Милана 
Милошевић, Дамјан Јовичин, Александар Савић и студенти са извођач-
ких одсека Милена Дамњановић (сопран), Растко Узуновић (кларинет и 
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саксофон) и Милош Зубац (гитара). Циљ радионице био је компоновање 
и концертно извођење инструменталних и вокално-инструменталних 
композиција инспирисаних културно-историјским наслеђем Смедерева. 
У преподневним часовима рад се одвијао у учионицама музичке 

школе „Коста Манојловић”, док су се у поподневним терминима про-
бе одвијале у Културном центру Смедерева, где су извођачи свакодевно 
презентовали фрагменте композиција на којима су композитори тога 
дана радили. Фрагменти су били коментарисани са композиционог 
и извођачког аспекта, како од стране професора, тако и од стране из-
вођача, а све у циљу постизања компактне и логичне форме завршне 
композиције, јасног пласирања музичких замисли у одабраном медију 
и истраживања звучних потенцијала понуђених инструмената и њихо-
вих комбинација. У основи вокалних композиција били су текстови по 
слободном избору који су у директној вези са Смедеревом и његовом 
традицијом. Тако је композиција под називом „1941.“ Мире Милосавље-
вић писана на текст португалског песника Карлоса Друмонда де Андра-
деа, а он описује експлозију која је те године, због немачких окупатора 
и њиховог складиштења муниције у Тврђави, оставила град Смедере-
во у рушевинама. Том приликом погинуло је преко три хиљаде људи. 
Композиција под називом „Фанфара“ Александра Савића представља 
ауторову асоцијацију на средњовековне битке које су се водиле на те-
риторији Смедерева. Главна тема композиције имитација је мелодије 
фанфаре, која је у ратовима често коришћена као сигнално средство, 
служила за узбуну, за објаву рата и примирја. Композиција „Ја сам сад 
ћутање“ Дамјана Јовичина компонована је на фрагменте поезије Тана-
сија Младеновића. Једна од легенди, која је такође послужила као ин-
спирација Милани Милошевић у композицији „Двадесет пет високих 
кула“, јесте и она о Проклетој Јерини, у народу изразито неомиљеној 
жени деспота Ђурађа Бранковића, чије је благо, према веровању, зако-
пано испод Тврђаве, где постоје још неоткривени лагуми пуни злата.
Током радионице, студенти су имали прилику да истражују више-

слојно културно благо Смедерева, те да „откључају” различите тајне 
овог града, али и тајне писања за понуђени ансамбл, уз истраживање 
различитих техника свирања одређених инструмената. На овај начин, 
полазници радионице „Откључавање“остварили су специфичан спој 
традиције и нових уметничких стремљења. Студенти извођачких од-
сека окушали су се у припремању нових дела савремене музике у не-
посредном контакту са ауторима. Студенти композиције продубили 
су своје практично искуство кроз процес припреме дела за извођење и 



263

ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ЛЕТЊЕ УМЕТНИЧКЕ ШКОЛЕ УНИВЕРЗИТЕТА УМЕТНОСТИ...

интензивну комуникацију са извођачима, уз проверу постигнутог ре-
зултата у концертној ситуацији. Створили су шест нових композиција 
у лимитираном временском оквиру, што је честа ситуација у којој ће се 
наћи у професионалном окружењу по завршетку студија. Све компози-
ције су изведене и снимљене на завршном концерту радионице одржа-
ном на Тврђави Ђурђа Бранковића.
Програм завршног концерта:

1. „Фанфара“, за саксофон, Александра Савића
2. „1941.“, за сопран, кларинет и гитару Мире Милосављевић
3. „Двадесет пет високих кула“, за женски глас, кларинет и гитару 
Милане Милошевић

4. „Импровизација на Њина сили“, за кларинет, Дамјана Јовичина
5. „Ис тан поли“, за сопран, кларинет и гитару Милане Милошевић
6. „Ја сам сад ћутање“, за сопран, кларинет и гитару Дамјана Јовичина

Ф   „Г  –    
С  “ 

Радионица је подразумевала фотографску сеансу групе студената 
фотографије уметничких факултета на простору Смедеревске тврђаве 
и обале Дунава у њеној околини и реакцију студената на тај простор у 
контексту историјског значаја смедеревског града, на његову архитек-
тонску величину и лепоту. 
Кроз упознавање историје и значаја које је Смедерево имало за Ср-

бију у 15. веку у доба Ђурађа Бранковића и Проклете Јерине, учесници 
радионице су савременим средствима дигиталне фотографије и видео 
записа дочарали свој креативни доживљај тог времена и простора. 
Циљ радионице био је да се кроз индивидуални уметнички при-

ступ теми створи заједнички оквир тематске целине реализован као 
изложба фотографија, фото-ин-
сталација и видео-пројекција у га-
леријском простору. Студенти фо-
тографије, дигиталне уметности 
и видео-уметности користили су 
фотографију као медиј кроз који 
су упознавали град, са циљем да се 
ухвати дух града, који га чини осо-
беним, али је често неухватљив.

Сл. 3 Радионица фотографије
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Учествовало је шест студената Одсека за фотографију ФПУ и сту-
денткиња Ликовне академије у Пловдиву, Бугарска. Резултати радио-
нице су презентовани на изложби фотографије у Галерији савремене 
уметности Смедерево.

Скраћенице:
УУ – Универзитет уметности 
ФПУ – Факултет примењених уметности
ФЛУ – Факултет ликовних уметности
ФМУ – Факултет музичке уметности
ФДУ – Факултет драмских уметности

Белешка о аутору:
Јасмина Миловановић, координатор за међународну сарадњу, 
Универзитет уметности у Београду
jasmina.milovanovic@arts.bg.ac.rs

Сл. 4 Учесници Летње уметничке школе у Смедереву


