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НЕК ПОЛЕТИ МАШТА 

 

24. марта у 12 часова у Дому синдиката 
у Београду, уприличена је смотра плесних и 
балетских састава деце и младих Србије. У 
препуној сали места су попунили родитељи и 
пријатељи извођача, којих је било око 300. Они 
су дошли из Културних центара, Домова 
културе, Приватних студија, из Београда, Новог 
Београда, Земуна, Раковице, Голубца, Великог 
Градишта, Пожаревца. Приредбу је 
организовао приватни студио АДАЂО из Новог 
Београда и вредна игри предана Оливера 
Станојевић Митровић, кореограф. На програму 
је било 27 тачака. Приредба је приказала 
масовност у игри различитих стилова. 

У почетку програма играла су сасвим 
мала деца од 2-5 година старости, која су први 
пут изашла на плесну сцену. Били су 
симпатични у групним сценама које су од њих 
захтевале минимум покрета и промена места у 
простору. Веома дисциплиновано су ходали, 
трчкарали, поскакивали, њихали телом и 
рукама, у паровима, по кругу или у колонама. 
То су били мали ритмички састави слетског 
типа. Покрети деце су извирали из музике, 
односно речи песме по којој се играло. Деца су 
била обучена у различите костиме које су 
сашиле вредне мамине руке. Називи нумера 
били су: КАП ПО КАП, ЛЕПТИР И ДЕТЕ, 
ПЛАВИ ЦВЕТ, УКРСТИМО РУКЕ И 
ЗАИГРАЈМО, ДЕЦА СУ УКРАС СВЕТА и 
друге. 

Старија деца узраста од 5-10 година у 
приказу својих игара донела су плес нешто 
сложенијих покрета, корака. То су били 
ритмички састави, друштвене и карактерне 
игре, оријентални плес, игре класичног и 
модерног балета у нумерама: НИСАМ ВИШЕ 

МАЛО ДЕТЕ, ЧАРОБНИ ПЛАВИ ЦВЕТ, 
ЛУТКА, САЊАРЕЊЕ, АКРОБАТЕ, ШПАНСКА 
ИГРА, СИРЕНЕ, АЛАДИНОВЕ ПРИНЦЕЗЕ и 
друге. 

Још старија деца од 10-16 година, у 
својим приказима игара дала су још сложенија 
кретања и већу слободу покрета, веће богатство 
формација. Њихови наступи су имали и 
тренутке издвајања солиста из групе играча. 
Стил игара је био класичан и модеран балет, 
карактерне игре, џез балет типа мјузикла, плес 
афричких црнаца, циганска игра. Играно је на 
вишем уметничком нивоу. Називи игара: 
ИНСПИРАЦИЈА, ЖУРБА, АФРИКА, ЏЕЗ, 
ЖИЗЕЛА, РАТ СВЕТОВА. 

Све игре овде виђене биле су групне, 
масовне, динамичне, завршавале су се са 
сликовитом скупином на крају игре, извођачи 
су били женског рода (девојчице), кореографије 
су биле примерене узрасту извођача те 
карактеру покрета, у духу који је одређивала 
музичка пратња односно песма. 

Овом приликом истакла бих нумеру 
НОВА ГОДИНА педагога и кореографа Љиљане 
Спасић из балетског студија ФЛЕКС, Дома 
културе из Пожаревца. Ту је на високо стручан 
педагошки начин дат приказ часа балета 
(азбука класичног балета) са малом децом од 3 
године и старијом до 12 година. Извођачи су 
показали, смењујући се по групама на сцени, да 
владају позицијама ногу и руку, да правилно 
држе тело у основним техничким вежбама, 
малим комбинацијама покрета – вежбовним 
саставима. Видели смо прецизне плијее, 
тандије, батмане, жетее, музикално ходање на 
полу-прстима и балансее, окрете по дијагонали-
тур пикее, поскоке и скокове-гранд жетее. 
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Приказ је био уприличен са масом од 50 
ученица. Сви су, гледајући овај приказ били 
свесни тога колико је тешко бити добар педагог 
класичног балета и бити добар играч класичног 
балета. Ту нема импровизације, све је прецизно 
одмерено, деца раде на себи веома дуго и 
озбиљно, да би дошла до игре. Међу овим 
малим балеринама биће великих балерина које 
ће на врховима прстију блистати позоришном 
сценом. Из овог студија кандидују се будући 
ученици балетске школе ЛУЈО ДАВИЧО у 
Београду.  

У програму ове приредбе најбоље су биле 
нумере: 

ПЛАВИ ЦВЕТ, балетског студија АДАЂО 
из Новог Београда кореографа Оливере 
Станојевић Митровић. 

УКРСТИМО РУКЕ И ЗАИГРАЈМО, 
балетског студија Културно образовног центра 
Чукарица из Београда у кореографији Весне 
Шубарић Станковић и Весне Лукић. 

ЧАРОБАН ПЛАВИ ЦВЕТ балетског 
студија ФЛЕКС Културног центра из Голубца, 
кореограф Љиљана Спасић. 

САЊАРЕЊЕ балетског студија ВИА 
ГРАЦИЈА из Београда, кореограф Бранка 
Миленковић. 

ШПАНСКА ИГРА балетског студија 
ФЛЕКС, Дома културе из Велоког Градишта, 
кореограф Љиљана Спасић. 

АКРОБАТЕ балетског студија 
ЦРЊАНСКИ, Народног универзитете Ђуро Салај 
из Београда, кореограф Весна Дубак Лукић. 

ИНСПИРАЦИЈА балетског студија ВИА 
ГРАЦИЈА из Београда, кореограф Бранка 
Миленковић. 

НОВА ГОДИНА балетског студија 
ФЛЕКС, Дома културе из Пожаревца, 
кореограф Љиљана Спасић. 

ЖУРБА, балетског студија АДАЂО из 
Новог Београда, кореограф Оливера Станојевић 
Митровић. 

Ђ, балетског стуудија БАЛЕТИНО из 
Земуна, кореограф Бранка Поповић. 

РАТ СВЕТОВА, балетског студија 
АДАЂО из Новог Београда, кореограф Оливера 
Станојевић Митровић. 

У програму је још наступио балетски 
студио ПЛИЈЕ из Београда са сасвим малом 
децом од 2-3 године у кореографији Весне 
Шубарић Станковић. 

У нумери РАТ СВЕТОВА балетског 
студија АДАЂО биле су приметне тенденције 
стила модерног балета Смиљане Мандукић, јер 
је кореограф ове нумере Оливера Станојевић 
била дугогодишња ученица Смиље Мандукић. 
Удружење балетских уметника Србије управо 
поставља спомен плочу на фасаду зграде на 
тргу Николе Пашича 12 у Београду где је дуго 
живела ова наша значајна кореографкиња, 
Смиља Мандукић, све до своје смрти.Тако се 
токови игре код нас настављају, од извора 
Исидоре Данкан, Маге Магазиновић, Смиље 
Мандукић до нас живих сада овде присутних. 
Ти токови игре су све шири и шири. Они 
добијају све више и више рукаваца, тако да 
можемо рећи да се код нас данас много плеше 
почевши од ритмике, ритмичке гимнастике, 
спортског плеса, модерног балета, друштвених 
окретних игара, карактерних игара, народних 
игара, џез балета и др., што смо видели и на 
приредби у Дому синдиката.  

Програм приредбе НЕК ПОЛЕТИ 
МАШТА завршио се уз много аплауза, радости, 
загрљаја, пољубаца и цвећа. На сцену су 
изашли свих 300 играча поздрављајући публику 
и она њих.  

Плес је веома потребан деци и младима, 
ради бољег њиховог културног, психо-
физичког и социјалног развоја, те лепшег 
живота. 

Дубравка Малетић,  
професор физичког васпитања,  

кореограф 
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