Пријем за Ању,
српског глумишта

нову

наду

Председник општине Драган Милић примио је данас Ању Јовановић,
ученицу Средње школе “Милоје Васић“, поводом изузетног успеха
oствареног на пријемном испиту на Факултету драмских уметности
у Београду, на студијском програму глума.
Ања је на пријемном испиту рангирана на првом месту, а данас
је дошла у пратњи директорке школе коју похађа Весне Новковић.
“Нама је задовољство што си ти из ове средине, што си расла
овде у Градишту, поред нас и што се надамо да ћемо сутра да те
гледамо и да будеш нова филмска звезда, а пре свега
задовољство ми је што сам чуо да израсташ у једног доброг
човека, доброг ђака, који ће сутра сигурно да постиже добре
резултате на било ком плану. Разговарао са и са неким људима
из света глуме, света позоришта, твојим колегама, наравно
старијим, и да се о твом успеху прича у Београду. Јер, ово је
мала средина и да једно дете направи такав успех, то је много
лепо.“, рекао је председник, подсетивши и на прослављене
уметнике из ове општине, виолинисту
Властимира Павловића
Царевца и глумицу Жанку Стокић.
Он је додао и да ће и општина и школа Ањи бити на располагању
како би јој помогли у будућем школовању.
Ања, како каже, још увек није свесна свог успеха па је овом
приликом изразила велику захвалност за подршку.
И директорка Новковић је, уз честитке будућем студенту,
истакла да школа, иако мала, има много успешних ђака на
пријемним испитима, такође на првом месту, мада је овај успех
посебан.
“Али морам да признам да до сада, колико ја памтим, нисмо
имали на глуми. Ту је веома захтевно и прима се мали број –

ово је била селекција од 400 ђака где је Ања била прва. То је
ванредан успех и захваљујем председнику општине што сваки
успех, не само школе, веома вреднује и то је мотивација за
наше ђаке и, чини ми се, да, откад вреднује те успехе, не само
материјално већ и на овај начин, да уважи школу и ђака, ми
постижемо боље резултате.“, нагласила је Новковић.
Градиште је град туризма, пољопривреде, спорта и уметности па
је ово још једна потврда да наставља да се развија у тим
правцима и даје врхунске резултате.

