
U 102-oj GODINI UMRO ARTHUR LESSAC, ČAROBNJAK SCENSKOG GOVORA, 

NEDAVNI GOST RIJEKE Posljednja majstorova radionica 

 

RIJEKA – Arthur Lessac – čarobnjak scenskog govora – 

čovjek koji je tijekom dugog života potaknuo tisuće ljudi da 

govor osjećaju kao melodiju a kretanje kao ples, preminuo je 

proteklog tjedna u 102-goj godini života. Radionica scenskog 

govora po njegovoj metodi održana prije nepunih mjesec dana 

na riječkom Sveučilištu (u sklopu budućeg poslijediplomskog 

studija »Gluma, mediji, kultura«), bila je, dakle, posljednja 

Lessacova radionica koju je osobno vodio, a iznimnu čast da 

rade pod njegovim nadzorom imali su polaznici iz Rijeke, 

Zagreba, Splita i Londona, na koje je četiri dana prenosio 

znanje, umijeće ali i zadivljujuću energiju, radost i entuzijazam...  

    Rijeka je bila baza Arthuru Lessacu desetak dana. Osim radionice u riječkom kampusu, 

Lessac je u Gradskoj vijećnici priredio tribinu na kojoj je govorio o svojoj metodi koju 

podučava desetljećima, zatim je posjetio Brijune, gdje se popeo na vrh tvrĎave Minor koja je 

svakoga ljeta domicil Ulysses Teatra, uradivši to elegancijom i energijom potpuno 

nespojivom s njegovim godinama...  

    A čim je stigao u Rijeku, nakon leta Los Angeles – Boston – Frankfurt – Zagreb i vožnje do 

Rijeke – želio je vidjeti završnicu karnevala. Oduševljen, pričao je s maskama na ulicama 

grada, a potom i zaplesao. Filmski zapis tog susreta može se vidjeti na adresi 

http://vimeo.com/glumamedijikultura/lessac  

    Arthur Lessac svoju dugovječnost tumačio je svjetonazorom koji je otvoreno uvažavao i 

poštivao ljude sa svim njihovim različitostima, aktivnim životom i uroĎenom znatiželjom za 

sve što ga okružuje. Njegov je duh inspirirao mnoge, a on je svoj životni stil održao do 

posljednjeg daha.  

    »Svi mi koji radimo na programu budućeg riječkog studija Gluma, mediji, kultura, i koji 

smo organizirali Lessacov dolazak, boravak te aktivnosti u Rijeci, iznimno smo sretni što smo 

imali priliku raditi s njim. Iako tužni što ga više nema, naprosto ne vjerujući u tu vijest (a 

planirao je doći ponovno u Rijeku za dvije godine, na posljednji semestar prve klase studija) – 

odajemo mu priznanje i nosimo u srcu uspomenu na njega, slaveći život« – rekao je Marin 

Lukanović u ime profesorskog kolegija Sveučilišta koji priprema novi studij  
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