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ПРЕКП СВАКЕ ГРАНИЦЕ 
 
Зграда у кпјпј се данас налази Ректпрат Универзитета уметнпсти ппдигнута је у делу 
Бепграда названпм Варпщ капија, у трећпј деценији прпщлпг века, за административнп-
управне ппслпве. Била је смещтена између два истпријска здаоа, пба, какп се верује, 
израђена пп нацртима Франца Јанкеа у првпј пплпвини деветнаестпг века: Сабпрне 
цркве и царинарнице у Карађпрђевпј улици. Царинарница, Ђумрукана, нестала у 
бпмбардпваоу за време Другпг светскпг рата, вищеструкп је знашајна за српску културу: 
била је тп прва грађевина прпјектпвана према западним стилским схватаоима, а ппд 
оеним свпдпвима пдиграна је, 1841. гпдине, прва ппзприщна представа у Србији. 

Пвај деп бепградскпг припбаља бип je тема и лпкација традиципналне међунарпдне 
Летое уметнишке щкпле Универзитета уметнпсти кпја се, са радним наслпвпм Прекп 
сваке границе, пдржала пд 15. дп 22. јула 2016. гпдине. За пвп местп ппределили смп се 
затп щтп је лука била кппша пбнпвљене српске државе са еврппским престпницама, затп 
щтп је ущће Саве у Дунав сущтина Бепграда и слика оегпве птвпренпсти. Ректпрат, 
швприщте шетири уметнишка факултета, јесте свпјеврсни видикпвац кпји наставља и 
негује те традиције Бепграда.  

Радипнице Летое уметнишке щкпле биле су кпнципиране пкп ппјма границе. Реке Сава и 
Дунав тпкпм миленијумске истприје Бепграда шещће су биле гранишна линија нп щтп тп 
нису биле: граница Римскпг царства и варварскпг прпстпра, Византије, пптпм 
Деспптпвине и Мађарске, Птпманскпг царства и Аустрије, Србије и Аустрпугарске... Тек 
пп заврщетку Првпг светскпг рата реке престају да буду граница, али у урбанпм ткиву 
Бепграда, кап и у менталитету мпгуће је и данас псетити далеки пдсјај тпг архетипа. Птуд 
се преиспитиваое ппјма границе (у истприји, урбанпм прпстпру, инпвације у визуелним 
уметнпстима, биплпгији, математици...) наметнулп кап ппдстицајни пквир за разлишите 
уметнишке интервенције и прпмищљаоа.  

Референтни прпстпр пбухватап је савску падину кпја дпдирује Бепградску тврђаву, 
градски cardo - данащоу Кнез Михаилпву улицу и припбаље дп линије мпста у Бранкпвпј 
улици. Брпј културнп-истпријских сппменика је велики – пд катедралнпг кпмплекса са 
Патријарщијпм, прекп истпријскпг прпстпра Кпсаншићевпг венца са пстацима страдале 
Нарпдне библиптеке и римских налаза исппд оених темеља, Кпнака Коегиое Љубице, 
кафане „?“, дп кпмплекса пристанищта кпје је у прпщлпсти билп кппша младе српске 
државе са Еврпппм. На пвпм прпстпру ппстпји густина видљивпг и невидљивпг 
истпријскпг наслеђа са кпјпм се малп лпкација у Еврппи и свету мпже мерити, щтп је 
представљалп креативни изазпв какп за студенте из Бепграда, такп и за пне кпји су пп 
први пут дпщли у нащ град.  



 

 
 

УМЕТНИЧКЕ РАДИПНИЦЕ 
 
 

ПДЈЕЦИ ЂУМРУКАНЕ 
РЕ-КРЕИРАОЕ НЕСТАЛПГ ППЗПРИШТА 
 
музишкп-драмска радипница 
Бранка Ппппвић, прпфеспр Факултета музишке уметнпсти 
Марија Миленкпвић, прпфеспр Факултета драмских уметнпсти 

 
Приша п Ђумрукани, знаку слпбпде, првпм театру, а стпга и симбплу нпвпг, храбрпг и 
прпгресивнпг, пплазищте је пкп кпга се пдвијала музишкп-драмска радипница. Студенти 
кпмппзиције су стварали музику за пет микрпбалета кпји су били инспирисани мптивима 
из бајке Ампр и Психа из Апулејевпг дела Златни магарац. Литерарни мптиви су 
истраживани и приказивани крпз синтезу ппкрета и звука. Крпз заједнишки 
интердисциплинарни истраживашки рад студената глуме и кпмппзиције истраживане су 
вербалне и невербалне мпгућнпсти интерпретације крпз синтезу ппкрета и звука. 
Студенти кпмппзиције су били усмерени на храбрп истраживаое нпвих музишких 
тенденција и извпђашких техника ппнуђенпг акустишнпг ансамбла, са циљем изградое и 
прпналажеоа сппственпг музишкпг израза. Глумци су прпщли крпз слпжени глумашки 
тренинг, кпји укљушује импрпвизације на задату тему, аутпрскп време глумца, 
екстемппрацију, унутращои расппред и пптенцијал глумашких средстава, кап и 
кпмбинпваое традиципналних и савремених техника ппкрета. Резултaти су претпшени у 
ппзприщну предстaву праћену музикпм кпја је прпистекла из сaме игре.  

кпмппзитпри:  
Милана Милпщевић 
Александар Савић 
Владица Микићевић 
Мира Милпсављевић 
Јана Раншић 
Катарина Тпмић  

извпђаши:  
Тамара Микулић – виплина 
Лука Кпсанпвић – випла 
Санда Мащић – флаута 
Расткп Узунпвић - кларинет/сакспфпн 
Филип Ракић - трпмбпн  

диригент:  
Милана Милпщевић 

глумци:  
Мина Пбрадпвић 
Никпла Станкпвић 
Дуоа Стпјанпвић 
Драган Секулић 
Милан Зарић 

 



 

 
БРЕГ ЗА РАЗМИШЉАОЕ  – ПТКРИВАОЕ СКРИВЕНЕ ПРПШЛПСТИ ГРАДА 
радипница визуелних уметнпсти 
Јелена Тпдпрпвић и Светлана Вплиц, прпфеспри Факултета ликпвних уметнпсти 

Уметнишкп тепријска радипница заснивала се на прпушаваоу скривених и забправљених 
прпстпра савске падине и бепградскпг пристанищта. Пснпвни циљ бип је разпткриваое 
разлишитих слпјева прпщлпсти Бепграда кпји се преламају на прпстпру бивще 
Ђумрукане, Велике чамије, никад oтвпренпг тунела исппд Дпоег града и сл. Пвај исешак 
града, ппзнат кап Фићир бајир или Брег за размишљаое, векпвима је пбликпван 
испресецаним тпкпвима видљиве и невидљиве прпщлпсти. Пн је маое бип местп за 
медитацију, а вище вртлпг у кпји се сливап цеп живпт града тпкпм свих перипда оегпве 
истприје, местп царинарнице и границе, дплазака и пдлазака. За мнпге, пн је бип 
дефиниција града, оегпви пбриси су дпшекивали и испраћали свакпг путника и пстајали 
дубпкп утиснути у оегпвпм сећаоу. Сущтински, бип је тп прпстпр тргпвине, местп сталне 
смене и размене, али не самп пуке рпбе, већ идеја, културе, утицаја, језика, 
идентитета... Савска падина у свпм језгру скрива мнпге ппдземне прпстприје, лагуме 
кпје су некад служили кап лушка складищта. Ппстпје реални ппдруми унутар падине, али 
и складищта записа п брегу у кпјима се шува истприја, сећаое и ищшезлп наслеђе града. 
Прпмищљаоем, сазнаоем и псећаоем, пажљиви истраживаш мпже псветлити скривене 
прпстпре и ппхранити их у сппствене лагуме, кап капитал или капислу, пкидаш кпји ће 
прпбудити имагинацију.  

Управп затп, пдабран је пвај деп града за сцену, али и главнпг актера радипнице. Пн је  
бип пплазищте студентима за лишна уметнишка истраживаоа кпја треба, не самп да 
рефлектују виђенп и дпживљенп, већ ппстану један мали деп истприје тпг места. Места 
кпја истпвременп припадају прпщлпсти и садащопсти, реалнпм и имагинарнпм, 
свпјеврсни су ппзив на интеракцију духа прпстпра и унитращое имагинације уметника. 
Тај дијалпг имеђу унутращоих и сппљащоих предела резултирап је занимљивим 
пствареоима у медију слике, видеа, прпстпрне инсталације, фптпграфије, 
перфпрманса...  

пплазници:  
Kamalakidou Kuriaki 
Ľubica Mildeová 
Markellos Kolofotias 
Polyxeni Louka 
Даркп Вукић 
Јана Растегпрац 
Милена Аппстплпвић 
Зприца Лујић 
Јадранка Терзић 
Урпщ Ранкпвић 

 
 

ГЕТП – ТАЈНИ ЖИВПТ ГРАДА 2016. 
радипница дпкументарнпг филма 
Јанкп Баљак, прпфеспр Факултета драмских уметнпсти 



 

Исппд древних зидина Бепградске тврђаве теше транзиципни живпт српске престпнице 
кпји је у пптпунпј супрптпсти са тищинпм пкпваним Калемегданoм. Радипница 
дпкументарнпг филма су инспирацију је тражила у људским лицима, судбинама, али и 
кпнтрастима кпје нам пткрива пвај микрп амбијент, где су векпви бепградске истприје у 
судару са глпбализацијпм пкплине. Уз мнпга истпријска здаоа, на прпстпру 
Кпсаншићевпг венца и савске падине живе људи на ивици егзистенције, у запущтеним 
кућама кпје стпје у сенци елитних нпвпградои. Радипница дпкументарнпг филма 
истраживала је пве фенпмене. Ппред студената кпји се баве филмскпм уметнпщћу, 
екипу су шинили и студенти кпји дплазе из других дисциплина, кап щтп су сликарствп, 
архитектура и извпђашке уметнпсти. Пни су се на Летопј щкпли први пут срели са 
дпкументарним филмпм, а међу оима је билп и дпста страних студената кпји се први пут 
срели са Бепградпм.  

Резултат пве непбишне сарадое су три изванредна кратка филма - It’s not a big deal, The 
Vinyl spirit of Belgrade и Island - кпји су инспирисани људима, уппредним егзистенцијама 
и кпнтрастима сампг центра престпнице. 

Пплазници: 
Riccardo Bertoia 
Alanna Wilson 
Giannis Kritsotakis 
Дуоа Нещпвић 
Стефан Лукић 
Ирина Јемцпв 
Милпщ Вушкпвић 
Иван Милев 
Марија Шумарац 

 
ДАЉЕ ДИМЕНЗИЈЕ И ПЕРСПЕКТИВЕ  
Ппстављаое Шкпле у пквире прпстпра Варпщ капије и савскпг припбаља бип је 
свпјеврсни ппзив щирпј јавнпсти да ппкрене кампаоу за ревитализацију пвпг дела града 
шија би круна била пбнпва знаменитпг здаоа Ђумрукане, на месту где су сада бараке, 
аутп-сервиси и нефпрмалне деппније. Заједнп са градским структурама, институцијама 
културе, службпм защтите и урбанизма јавнпст би путем медијске кампаое била 
уппзната са вреднпстима пвпг места – првпг кпје угледају туристи кпји дплазе у Бепград 
решним крузерима. Пбнпвљенп здаое билп би предатп култури нащег града кап трајни 
прпстпр за ппзприщте, музеј, музишки архив, галерију и сл, а уједнп и мемпријал рађаоа 
наще културне сцене. 
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Прпректпр Универзитета уметнпсти 
 
Кппрдинатпр ЛУШ: 
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