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44. smotra folklornih amatera Grada Zagreba 

Dječji i odrasli folklorni ansambli – KD Vatroslava Lisinskog 30. 10. 2022. 

 

OSVRT 

 

Na smotri su sudjelovala četiri dječja folklorna ansambla i to HKUD–a Željezničar, SKUD–a 
Ivan Goran Kovačić, KUD–a Croatia i FA Sesvetska Sela. Isto tako, sudjelovala su i četiri 
odrasla folklorna ansambla i to ZFA dr. Ivana Ivančana, FA Zagreb – Markovac, FA SKUD– 
a Ivan Goran Kovačić te FA HKUD–a Željezničar. 

Na početku valja istači kako su svi dječji i odrasli ansambli zadovoljili osnovne kriterije za 
održanje statusa, održavši samostalne koncerte sukladno pravilima smotre. Upravo bi 
ocjenjivanje tih koncerata bilo pravo mjerilo njihove vrijednosti, kao što je bilo svih godina 
do sada, a ne ovakav zajednički koncert u kojem izvode samo mali dio iz svog bogatog 
programa. Na žalost, zbog sramotnog i skandaloznog smanjenja sredstava za organizaciju 
Smotre od strane novog Vijeća za Kulturno-umjetnički amaterizam, te dijeljenjem sredstava 
mimo dugogodišnjih usvojenih kriterija (o čemu sam pisao otvoreno pismo i Gradonačelniku i 
Uredu za kulturu), ove godine to nije bilo moguće. Štoviše, ZAFAZ je kao krovna udruga 
gradskog amaterizma i organizator Smotre, bio prisiljen po prvi puta simbolično naplaćivati 
ulaznice. Na sramotu članovima Vijeća koji predstavljaju folklorni amaterizam za kojeg bi se 
trebali boriti, a ne ga uništavati. A folklorni amaterizam je nakon pandemije gotovo na 
koljenima i treba mu sva moguća podrška i pomoć. To itekako pokazuju statistički podaci na 
koje konstantno u svojim osvrtima sa Smotre ukazuje kolega Knežević i nad kojima se 
odgovorni valjaju dobro zamisliti. Stoga, svim dječjim i odraslim Ansamblima, prije svega, 
čestitke i kapa do poda, što su se u ovakvoj situaciji uspjeli održati. 

Sukladno uvodno napisanom, svega nekoliko rečenica osvrta na viđeno i dobronamjernih 
sugestija za rad u budućnosti.  

Što se tiče dječjih Ansambala, svi su prikazali sjajne izvedbe na koje nema i ne može biti 
primjedbi. Osnovni postulat na kojem se temelji hrvatski (Kneževićev) pristup scenskoj 
primjeni folklora za djecu jest „dajmo djeci dječje“, birajući uvijek one sadržaje primjerene 
njihovoj dobi. Naši dječji Ansambli su uzor poštovanja tog pristupa i garancija da bez obzira 
na jako smanjen broj djece i nestanak nekih dječjih grupa, vidimo svijetlo na kraju puta. 
Osobno, posebno sam bio dirnut kada sam u najavi nastupa DFA Željezničar čuo kako 
posebno ističu i ponose se time što imaju i djece s posebnim potrebama. I trebaju se ponosit! 
Bravo! 

Kada je o odraslim Ansamblima riječ, zbog ostalih kolega iz komisije, držat ću se isključivo 
detalja vezanih uz ples i koreografska rješenja. 
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ZFA dr. Ivana Ivančana je izabrao daleko najkompleksniji program i opet, kao i svih 
prethodnih godina, pokazao da mu nema premca. Ipak, poskoci s noge na nogu u „Keli je, keli 
ne“ trebaju biti ujednačeniji, kao i izvedba zastavnika. Jedan je bio briljantan, drugi tek treba 
postići tu razinu. Izvedba čuvenog remek djela dr. sc. Ivana Ivančana „Međimurska pisana 
nedjelja“ bila je besprijekorna. Ovaj Ansambl u potpunosti vlada scenom. Svaka slika je na 
svom mjestu, koristi se cijela bina, zna se gdje je centar (uvijek u sredini pozornice), kako se 
postavljaju dijagonale, uvijek su u igri pravilne distance među plesačima, parovima ili 
zadanim četvorkama. Svaki Ansambl koji pretendira biti vrhunski, mora zadovoljavati te 
osnovne scenske kriterije.  

FA Zagreb – Markovac bio je na najvišoj razini u posljednjih nekoliko godina. Ansambl je to 
koji također u potpunosti vlada scenom i koristi je u cijelosti s vrlo preciznim pozicijama. 
Prikazane koreografije su prilično zahtjevne. Sugerirao bih autoru da skrati koreografiju iz 
Međimurja, te da napravi potrebne stilske korekcije u koreografiji Gorskog kotara. Također, 
valjalo bi promisliti o promjeni izabranih pjesama vezanih uz istu koreografiju. 

FA SKUD–a Ivan Goran Kovačić izveo je dvije veoma jednostavne koreografije, stilski i 
tehnički vrlo dobro i ujednačeno. Upravo zbog te jednostavnosti i ne zahtjevnosti 
koreografskih rješenja, nevjerojatno je da se gotovo niti u jednom trenutku ne mogu posložiti 
pravilne pozicije u odnosu na centar. Pa čak ni u Lici, gdje se cijelo vrijeme radilo o plesanju 
po kružnici. O korištenju cijele pozornice, da se i ne govori. Osobito je cijela problematika 
došla do izražaja u finalu Draganića. To je segment na kojem se očito još treba raditi. Osobno, 
volio bih vidjeti ovaj Ansambl suočen s puno zahtjevnijim koreografskim zahvatima. 

FA HKUD–a Željezničar izveo je također dvije veoma jednostavne i lagane koreografije. 
Scena se nastojala koristiti u potpunosti, bez obzira na relativno malen broj izvođača. Ovdje je 
očito došlo do velike promjene unutar izvođačkog sastava jer je evidentno kako je bilo velikih 
problema oko savladavanja određenih plesnih formi. Kako ritmički, tako i stilski. Nije to bila 
razina na koju smo navikli od ovog Ansambla. 

Na kraju, u nadi da će se naredna Smotra i ocjenjivanje odvijati prema zadanim pravilima, te 
da će Vijeće za kulturno-umjetnički amaterizam, osobito osobe koje skrbe o folkloru unutar 
njega, shvatiti ozbiljnost situacije, svima želim puno uspjeha u daljnjem radu! 

 

U Zagrebu, 4. prosinca 2022. g. 

Andrija Ivančan, selektor HDFKiV 


