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Uvod 

Pred dvije godine u predstavljanju programa rada naveo sam ciljeve i zadaće 

za koje sam smatrao da su ključni za dobrobit i interes Umjetničke akademije u 

Splitu kao sastavnice Sveučilišta u Splitu, njenih studenata i djelatnika, a 

temeljeno na razvidnom i odgovornom djelovanju u skladu s zakonima i propisima 

i nadasve otvorenošću za nove ideje, programe i aktivnosti.  

U ovakvim planovima nekako je uobičajeno da se nakon dvije godine rada 

napravi popis učinjenoga i propuštenoga, naravno s naglaskom na postignuća s 

prigodnim žaljenjem za propuštenim, obvezatno s klasičnim izrazom „radi 

objektivnih okolnosti“ i sa zaključnim  uvjerenjem kako će u buduće sve biti bolje. 

Neka mi bude dopušteno odbaciti tu službenu formu i bez okolišanja djelatnicima i 

studentima naglasiti neke zadaće koje nas čekaju u budućnosti. Sve što nije 

izrijekom spomenuto u ovom očitovanju, ne znači da je manje važno i da se, kao i 

do sada, neće raditi na boljitku svih segmenata rada i razvoja Akademije. Pri tome 

nije zamemarivo ozračje u kojima djelujemo i u okviru kojih planiramo buduće 

aktivnosti.  
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Okolnosti u kojima djelujemo ili o krizi morala! 

Činjenica jest kako smo vjerojatno u najdubljoj krizi od kada smo dobili 

samostalnu Republiku Hrvatsku. Gospodarska stagnacija, nezaposlenost, 

društvena i politička previranja, korupcija, osjećaj bespomoćnosti i nepovjerenja 

prema mnogim atributima socijalne i naročito pravne sigurnosti, samo su neki od 

čimbenika kojima svjedočimo. Ne spominjem ovo ni u kom slučaju poradi 

unaprijed mogućih isprika, a još manje zbog nedostatka nade i uvjerenja, već 

jednostavno želim i sebi i drugima ukazati da određene okolnosti bitno utječu na 

planiranje i način rada i shodno tome zahtijevaju našu nužnu prilagodbu. Kao 

članovi akademske zajednice krizu možemo promatrati i iz ugla sigurnosti, budimo 

iskreni, naših redovitih i u odnosu na hrvatski prosjek, ne baš malih plaća i čekati 

razvoj situacije ili možemo, makar svojim „nevažnim“ umjetničkim i znanstvenim 

doprinosom, utjecati na ljude i događaje u našem okruženju. Prvenstveno na ljude, 

jer se ne radi o gospodarskoj krizi, već o krizi ljudskosti i morala. Ukazivati i 

svjedočiti kako je upravo to najveći problem našega društva, poslanje je 

Umjetničke akademije. Nekima će ove tvrdnje zvučati demagoški, nekima 

patetično, nekima pak i trivijalno, no osobno sam uvjeren kako mnogi među nama 

shvaćaju da smo pozvani, da je upravo to naša „misija“, metajezikom umjetnosti 

popravljati ono što nije dobro. Naravno da smo svjesni kako mnogi, pa čak i oni od 

kojih bi se to “po službenoj dužnosti očekivalo“, ne razumiju naš govor, ali to ne 

znači da ćemo šutjeti. Naprotiv, vikat ćemo do iznemoglosti s nadom da će naš 

„glas vapijućeg u pustinji“ netko i čuti! 

 

Prijedlozi novih zakona ili kako razgovarati s gluhima! 

U tijeku su pregovori u svezi tri nova prijedloga zakona, o Sveučilištu, o 

visokom obrazovanju i o znanstveno-istraživačkoj djelatnosti. To su krucijalni 

pravni okviri kojima bi se uredio prostor akademske zajednice u cjelini pa tako i 

našeg budućeg djelovanja u okviru umjetničkog, znanstvenog i interdisciplinarnog 

područja. Tek jedan sastanak predlagatelja zakona s dekanima umjetničkih 

Akademija, upućuje na poslovično usputno rješavanje visokoobrazovnih 

posebnosti u području umjetnosti. Stoga nam je zadaća, a nju shvaćam kao jedan 

od prioriteta svoga rada kao dekana, vrlo pomno pratiti razvoj događaja i uložiti 

najveći mogući napor kako bi u najmanju ruku osigurali dosadašnja prava i staus 
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svih pripadnika akademske zajednice koji su radom i zvanjem vezani uz 

umjetničko stvaralaštvo.  Dosadašnje nas iskustvo uči da predlagatelji zakona jako 

teško čuju naše “a cappella“ prijedloge i rješenja pa mi se ne čini neprikladnim, 

ako bude trebalo, koristiti malo glasnije instrumente. I ne samo po ovom pitanju! 

 

Nova zgrada ili kako slijepcu pokazati pravi put! 

Čak pet različitih zgrada u kojima djelujemo na prvi pogled upućuju kako s 

prostorom dobro stojimo, a neki misle kako smo dobili i više no što trebamo ili čak 

zaslužujemo. Paradoksalno zvuči, ali svaka „nova zgrada“ znak je da idemo 

nazad. Zašto? Zato što to znači daljnju rascjepkanost, udaljavanje jedni od drugih, 

daljnje beskonačno krpanje oronulih konstrukcija, improvizacijskih adaptacija i 

ulaganje u „jame bez dna“! U današnjim gospodarskim okolnostima preveliki je 

raskoš plaćati peterostruke režije. Svaka nova prostorna „nadarbina“ čini nas 

neizmjerno sretnima i zahvalnima, ali onda vrlo brzo spoznamo da se vrtimo u 

začaranom krugu, a nezadovoljstvo je sve veće. I slijepcu bi trebalo biti očito da, 

bez jedinstvenog novog prostora sa vlastitim multimedijskim dvoranama u kojima 

možemo izlagati, koncertirati, glumiti, istraživati i razvijati se, učiti i raditi, usprkos 

našim rezultatima i uspjesima na koje možemo biti ponosni, svakim danom 

stagniramo i u materijalnom i što je još pogubnije, u duhovnom smislu. Naravno, 

nećemo gubiti nadu, još manje volju da zadaću izrade izvedbenog projekta naše 

buduće nove zgrade pokrenemo s mrtve točke. Vlastita postignuća prikazujemo 

javnosti moljakajući ovog ili onog poznanika da nam ustupi ono što smo odavno 

trebali i sami imati, primjerene prostore u kojima ćemo biti svoji na svome. Naša 

vlastita umjetnička produkcija ostaje neprepoznatljiva upravo zbog toga što se 

odvija podstanarski, a u vlastitoj kući tek je prigodničarska. Često, umjesto da 

ubiremo plodove naših postignuća, moramo plaćati prostor za nastupe. Nova 

zgrada na Kampusu morala bi po važnosti imati jednaki tretman kao što je to imala 

Svečilišna knjižnica koja je srce koje sve udove Sveučilišta opskrbljuje krvlju. Ali 

što je mozak opskrbljen krvlju, tek biologija bez duše, a upravo Akademija sa 

svojim studentima i djelatnicima udahnula bi Kapusu dušu. Usuđujem se reći da 

će Sveučilišni Kampus saživjeti tek onda kad Umjetnička akademija u vlastitom 

primjerenom prostoru, reanimiria čitav Kampus. Prioritetna mi je zadaća otvoriti oči 

svima koji to ne vide ili ne žele vidjeti. 
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Problem vanjske suradnje ili sit gladnome ne vjeruje! 

Tvrdnja da je tek sit čovjek zadovoljan samo je djelomično točna. Mnogi se i 

te kako odriču i hrane i drugih osnovnih potreba da bi pogledali predstavu, film, 

poslušali koncert, kupili knjigu, nosač zvuka ili pak posjetili muzej i izložbu. Zašto? 

Zato jer biblijski rečeno, čovjek ne živi samo o kruhu… Baš naprotiv, čini mi se da 

što god smo sitiji, bolje situirani, s velebnim zgradama i poboljšanim menijima u 

studentskim restoranima, nezadovoljstvo latentno raste. Misir nije donio ništa 

dobra, a lonci su bili puni! Zašto? Zato što je osim rasta materijalnog standarda 

neobično važno rasti i na kulturnom i duhovnom planu. Mišljenja sam da 

Umjetnička akademija u tome ima i može imati još važniju ulogu. Utoliko više 

začuđuje kako je moguće da jedna sastavnica Sveučilišta može raditi i djelovati, a 

da joj nisu (o višku norma sati neću ni govoriti) podmirena dugovanja za vanjske 

suradnike već treći semestar zaredom? Kako je moguće da se u državnom vrhu 

raspravlja o uštedi na vodi s voćnim okusima, a da se nitko ne osvrće na naše 

vapaje o dugu od preko nekoliko milijuna kuna. Zar taj novac nije ulaganje u našu 

budućnost, u kulturni i duhovni rast? Zar primjerice turizam, koji je važna 

gospodarska djelatnost i sve manje počiva na suncu i moru, a sve više traži 

sadržaj, u pravilu kulturni, nije strateška odrednica na državnoj, županijskoj, 

gradskoj, sveučilišnoj razini? Umjetnička akademija je upravo rasadnik ljudi i ideja 

čiji djelatnici, bivši i sadašnji studenti, bilo izravno bilo posredno, daju osnovni takt 

cjelokupnom umjetničkom i kulturnom životu od Dubrovnika do Rijeke. Kako ćemo 

to razvijati i unaprjeđivati, ako nas se zanemaruje i ponižava stavljajući nas u 

položaj da prosimo za nešto što smo pošteno odradili? Pri tome ne razlikujem 

zaposlenike i vanjske suradnike koji ravnopravno daju svoj doprinos radu i razvoju 

Akademije, a time i Sveučilišta. Zar ovome društvu doista nisu potrebni umjetnici? 

Tko je i na temelju čega zaključio kako je otkriće nove molekule vrijednije od 

otkrića glazbenog, likovnog ili dramskog djela? Ne želim vjerovati da zbog toga 

dugovi Umjetničke akademije nisu važni. Upravo zbog toga, poglavita mi je 

zadaća izjednačiti vrijednost našega dugovanja sa svim ostalim dugovima. Ako ja 

ne mogu spavati, onda neka i drugi imaju barem nemiran san. Ako ne zbog patnje 

umjetnika, a onda zasigurno zbog pravnih posljedica.  
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Zaključak ili ima li pravo dužnik slaviti? 

U potrazi za izgubljenim vremenom otkrivamo kako će se 2012. godine 

navršiti 15 godina postojanja i djelovanja Umjetničke akademije u Splitu. Imamo li 

razloga za slavlje? Odgovorno tvrdim, više nego ikad! To će biti jedna od glavnih 

zadaća mog  idućeg mandata. U našoj knjizi smijeha i zaborava, vjerujem da 

ćemo zaboraviti sve prije navedene nedaće, a ostat će nam samo smijeh i radost 

zbog velikih umjetničkih, znanstvenih i interdisciplinarnih postignuća u proteklom 

razdoblju u okviru javne visokoškolske ustanove. No, prije svega zato što smo bili i 

bit ćemo dionici formacije brojnih generacija mladih ljudi na kojima počiva 

budućnost Sveučilišta, grada, županije i države Hrvatske. Zajedno s njima napravit 

ćemo feštu! Netko će se zasigurno zapitati kako mogu slaviti, a dužni su 

mnogima? Odgovor je jednostavan. Nismo dužni mi, već su dužni nama! Da je 

obrnuto, onda ne bi bili Umjetnička akademija u Splitu, a ja zasigurno ne bih bio 

njen dekan! 

 

 

 dr. sc. Branko Matulić, izv. prof. 
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