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УВОДНАРЕЧПРИРЕЂИВАЧА
Чувени теоретичар,музеолог, проф.Петер ванМенш,нас
подсећадасеуисторијимузејамогуиздвојититривеликеи
важнепроменепарадигмекојенајчешћеразумемокаомузеј
скереволуције.Првамузејскареволуција,поњему,догодила
сеоко1900.годинекадајемузејскапрофесијаканонизовала
основнепринципепрофесионалноградаипонашања.Друга
седогодилаоко1970,кадајеуведенановапарадигманакоју
сечесторефериракаонановумузеологију.Трећамузејска
револуција,чијисмосведоци,седогодилаоко2000.године
кадасепојавилаједнановапарадигма,којајошувек„нема
име”,познатакао„партиципација”.Но,морамоовдеподсе
титидасеонасасвимугоднопровлачиподплаштомнове
музеологије.

Новамузеологијајепојамкојиозначавановеидејеомузе
ју као институцији ињеговој улози уширим социјалним,
економскимиполитичкимусловима.Иакосупраксаипо
јамновемузеологијесазревалитокомосмедецениједваде
сетогвека,атеоријановемузеологијетокомњеговедевете
деценије,онанијеизгубилаактуелност.Међупроблемима
музејскепраксекојисуотворениуновојмузеологији,адо
данаснисудовољнојаснопромишљениниутеоријскомни
упрактичномсмислу,налазисеипоменута„партиципаци
ја”, односно учешће публике, шире друштвене заједнице,
у креирањумузејских садржаја, публике која се још увек
видикаопасивнипрималацинформацијакојесепласирају
музејскимизложбама.Тујеипроблемредефиницијепојма
„наслеђа”,његовог значаја за креирање идентитета,њего
верањивостиувременимаконфликатаиоружанихсукоба,
појам„дисонантногнаслеђа”,музејакаомедија,проблеми
дигитализацијенаслеђауконтексту,такозване,новехумани
стике,имногадругапитања.

Идејаприређивачајебиладауотвореномпозивустручној
јавностинаведенадијалогипредставиактуелнетенденције
уновојмузеологијиимузеографији,укојимасепреплићу
наведена,алиимногадруга,важнапитањаочувањабашти
некаосведочанствапрошлостикојатојпрошлостигаранту
јуживотусадашњости.Музејсевеликимделомданасјош
увек сматра институцијом у којој делују стручњаци чији

АНГЕЛИНА МИЛОСАВЉЕВИЋ АУЛТ



10

АНГЕЛИНА МИЛОСАВЉЕВИЋ АУЛТ

рад,његоверезултате,примаипроцењује,најчешћепасив
наширокапубликакоја је,свакодневнооткривамо,жељна
презентацијемузејскихсадржајананепосреднијиначинса
већимедукативнимпотенцијалом,убекствуодимперијалне
ибуржоаскеуштогљености,наметнутерепрезентативности
музејскогамбијента.Притоме,стара,просветитељскикон
ципирана, институцијамузеја само је наизглед стварпро
шлости, јер суњени коренидубоко усађени уплеменитој
сврсисвеколикогобразовања,сврсикојуданасиспуњаваса
више ентузијазма и оштријим „слухом” за корпус наведе
них,комплексних,потреба.

Ауторичијисурадовиобјављениуовомтематусудотакли
ипојамновемузеологије,ифилозофијубаштињењаипре
познавања документарног, сведочанственог, потенцијала
предметасвакодневнеупотребе,филозофијузаштитенасле
ђа,итретманадисонантногнаслеђа,учешћеширепублике
укреирањумузејскихсадржаја,иотворилиновапитањана
којаусрпскојмузеологијиимузеографијитектребанаћи
одговарајућеодговоре.

ДрАнгелинаМилосављевићАулт
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Уни вер зи тет Сингидунум у Бе о гра ду,  
Фа кул тет за ме ди је и ко му ни ка ци је, Бе о град

DOI 10.5937/kultura1444011M
УДК 069.01 

               316.72:069
оригиналан научни рад

НОВАМУЗЕОЛОГИЈАКАО
ЧИЊЕНИЦАСАВРЕМЕНОСТИ
Сажетак:У раду се бавимо појмомновамузеологија ињеговим
темељним концептима.Најпре га представљамо као утопијски
пројекат,чијинастанаксевезујезакритикутрадиционалнему
зејске делатности. Такође, скрећемо пажњу на чињеницу да је
онзачетвећсредином1970ихгодинаидајевезанзаширедру
штвенеиполитичкепокрете.Затим,новумузеологијуиновиму
зејпосматрамокрозпризмунеколикопојмовакојисуобјашњени
упубликацији„Кључниконцептимузеологије”,из2009.године,у
којимавидимо,каоактуелне,истетежњеновемузеологијеузете
каоисторијскечињенице,којејошувекнисунашлесвојепотпуно
остварењеусавременојмузејскојпракси.

Кључнеречи:музеологија,новамузеологија,наслеђе,архитекту
рамузеја,друштво,медијација

Сампомен1 појмановамузеологија имплицира спремност
дасеодговоринапитање:„Штајeстарамузеологија?Или,
штајетомузеј?Штајеинституција,аштанаслеђе,напри
мер?”2Музејскистручњацисудолазилидоразличитиход
говоранапитањапопутових,којасуодсуштинскогзначаја
зањиховрад,одговоракојивечитозависеодњиховогзна
њаипрофесионалногиопштегискуства.Наовапитањасе

1 РеализованоуоквирупројектаМинистарствапросвете,наукеитехно
лошкогразвојаСрбије„МодернизацијазападногБалкана”,евиденцио
нибројОИ177009,Филозофскифакултет,Београд.

2 Музеј, као институција, је током историје непрестано пролазио кроз
променекоје субилерезултатразличитихфактора, који су се тицали
решавањапрактичнихпроблемадокритикенекогпостојећег,затеченог
стања,такодапојамновимузејникаконијенов.Натонасподсећаи
Starn,R. (2005)AHistorian’sBriefGuide toNewMuseumStudies,The
AmericanHistoricalReview,Vol.110,No.1,p.6898.

АНГЕЛИНА МИЛОСАВЉЕВИЋ АУЛТ
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нужноодговараизнова,изгенерацијеугенерацију,итоје
процескојисесампосебиобнављаизнуждекојудоноси
стварностсвакогисторијскогтренуткапонаособкаоичи
њеницадасутеоријскиипрактичанрадумузејумеђусобно
испреплетениидајенеопходностсвестиоњиховомпрожи
мањусвакодневначињеницамузејскограда.

Музеологија,онастара,утрадиционалномсмислуречи,је
стенаукаомузеју,његовојисторији,деловању,задацимаи
циљевима,његовојулозиудруштву(образовној,политич
кој,широјдруштвеној),оњеговојпублици,ислично.Тео
ријскиоквиркојипружамузеологијапредстављанеопходан
додатак музејској пракси, такозваној музеографији, и ту
мачичитавнизпојмовакојимасеоправдавапостојањеове
институцијебаштине,ињенеинтерпретације.Музејикако
ихданасзнамосурелативноновапојава,иакојемузејкао
институцијастарготовоистоколикоинашацивилизација,и
одсамихпочетакагакрасиобразовнаинаучноистраживач
каулога,чакикадасеистицаорепрезентативношћусвојих
збирки, јер јемузејбиоиостаоидејаиместокојечовеку
требадапомогнедаштопотпунијеразумесамогсебеисвет
укомеживи,билодасерадилоокомпендијумимазнања,
односнокњигамакојесуусвомнасловуносилереч„музеј”,
илиозбиркамаиинституцијама.3

Новамузеологијајекомплексанпојампрепунантагонистич
ких тонова који су последица реакције натрадиционалну
музејскупраксузакојусетврдилодајенаумору,превази
ђенаинедостатнаусавременомдруштву(од1970ихнада
ље),друштвукомејемузејпотребанкаоместона/укомесе
огледајудруштвенеразличитости,којиимајаснусоцијалну
улогу и помаже едукацији најширих друштвених слојева.
Подсетимо,идејаомузејукаооинституцијикојаиграеду
кативнуулогууживотузаједницеипојединцаникаконије
новаисежеудалекупрошлост,иможемојепратитиуна
трагбаремдокраја18.илипочетка19.века.4Успутприме
тимо,дасеотудниконцептновемузеологијенеможеузети
беззадршке.Радисе,наиме,опроменипарадигме,нашта
желимоовдедаукажемо.5Застарумузејскупраксусеверо

3 Скренимопажњуиназначајнучињеницудајеисторијамузејапоста
ланештопривлачнијатемазаистраживачеодполовине1980их,баш
у јеку расправа о новој музеологији. За савремене дефиниције музеја
(ICOM,АсоцијацијамузејаВеликеБританијеиАмеричкаасоцијација
музеја)видетиAmbrose,T.andPaine,C.(2006)MuseumBasics,London:
Routledge,p.8.

4 Poulot,D.andWrigley,R.(1988)TheBirthofHeritage:‘leMomentGuizot’,
OxfordArtJournal,Vol.11,No.2,p.4056.

5 Anderson,G.,ed.(2012)ReinventingtheMuseum:TheEvolvingConversa
tionontheParadigmShift,WalnutCreek,CA:AltaMiraPress.
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вало–радије:оптуженаје–дајеуцентарпажњеставила
предмет,којијепретворилауфетиш,докновамузеологија
имузеографијаусредиштепажњестављајучовека.Нарав
но,одмахсепостављаипитањекосуљудикојисудоспели
усредиштепажњеновемузеологије,каквајењиховаулога,
њиховодноспремабаштиниуопште,патакоипремамузеј
скомпредмету,ислично.6

Појавановемузеологијесеможепратитиуназаддо1970их,
асвакакоод1980ихгодина,ињујесвакакоподстакаониз
фактора, каоштосу значајнипорастбројамузејау свету;
шириконтекстукомерадемузејиусавременодоба,доба
глобализације коју су омогућиле нове технологије инфор
мацијаикомуникације,нарочитопродордигиталнихтехно
логија које су донеле остварењемаклуановског глобалног
села у неслућеном обиму;мултикултурне средине; јачање
покретазаеманципацијуженаидомородачкихзаједницау
Африциидругде;социјализацијаиинклузијамаргинализо
ванихгрупастановништва;променеууметничкимпракса
ма(концептуалнауметност,видео,например,којисузах
тевалиновуврстуевалуацијеипрезентацијеумузејскоми
галеријском сетингу, и сл.); промене на макрополитичком
плану,нарочитоупериодунепосреднопослехладнограта,
сатенденцијомдасеотворегорућапитањалокалнихзајед
ницаиревидираинституционализованаисторија(нарочито
тзв.источноевропскихземаља);свевећизначајприватних
финансијскихфондовазанастанакиразвојмузеја;свеве
ћиангажманлокалнихмузеја,децентрализацијамузејских
службиуразвијенимземљама;поготовонаглиразвојмузеј
скихинституцијауземљама,такозваног,Трећегсвета,ипи
тањекакоидалиуопштелокалниирегионалнимузејимогу
дадопринесупобољшањуусловаживота;одрживиразвоји
слично.7

ИакосенастанакновемузеологијенајчешћеприписујеПи
теруВиргоу(PeterVergo)којијеприредиопрвизборникра
довапосвећеновомфеномену,објављен1989.године,8она
сеукритичкојлитературипојавилауКанади,Француској
иСАД,већкрајем1970их,својупотпунуразрадудобила

6 Ојошувекактуелнимпроблемимакојеједонеларецепцијановемузе
ологијевидетиRoss,M.(2004)InterpretingtheNewMuseology,Museum
andSociety,Vol.2,No.2,p.84103.

7 Првадокторскадисертацијакојасетицала„новемузеологије”одбрање
наје1988.годинеуХамбургу:Hauenschild,A.(1988)ClaimsandReality
ofNewMuseology,CaseStudiesinCanada,theUnitedStatesandMexico,
доступнана:http://museumstudies.si.edu/claims2000.htm

8 Vergo,P.(1989)TheNewMuseology,London:ReaktionBooks.
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је до средине 1980их.9Новамузеологија је представљала
идеју о музеју у служби општег друштвеног развоја који
битребалодабудеједнооднајсавршенијихсредставакоје
друштвоиманарасполагањудабиприпремилоиспрове
ло своју сопствену трансформацију, и била је одговор на
општедруштвенетежње1980их.Допочеткаовогмилени
јума,таидејајевећпосталастара,превазиђенаикренулосе
уодговоренапитањамогућностиукључивањавећегброја
актераурадумузејских,напрвомместузаштитарскихиба
штинарскихустанова,чимесеунајновијевремедошлодо
нештопрецизније,верујемо,варијантепознатекао„социо
музеологија”,10 за коју се залажуновије генерацијемузеа
лацаипосленикаузаштитибаштине,насталаподокриљем
појмаинтегралнеиинтегрисане баштине којупромовише
холандскитеоретичарПетерванМенш(PetervanMensch).11
Својопроштајниговор,дозволићемомалиекскурскоји,чи
нинамсе,изванреднодочаравасмисаопојмаинтегрисане
заштите,паисоциомузеологије,почеојеисказомдајему
зеолошко„лично”идасвакогјутранедоручкујетрадицио
налневафле,већбашсамубаштину.12

Чинило се, за тренутак, нарочито током ревизионистички
настројених,постмодерних,1980их,дајемузејмртваин
ституција, чврстих зидова које успевају да прескоче само
коношерииљубитељи,напрвомместу,уметности,чијути
шинупрекида самошкрипа старихпаркета...Веровало се
дамузејвишенемаштадасаопштиновимгенерацијама,те
да јеинформатичкаера13укинуластатусфетишауметнич
когпредметачија је–никадаоспоравана–вишезначност
садаморала да се доведе у везу саширим друштвеними

9 Вишеу:Hauenschild,A.нав. де ло, стр. 8 и да ље.
10ВидетизборникрадоваосоциомузеологијиAssuncaodosSantos,P.ed.

(2010)CadernosdeSociomuseologia–SociomuseologyIII,No.37,Lusofo
na.Социомузеологијајеначинразумевањамузејаинаслеђасаистражи
вањимањеговихмогућностиделовањаунајширеммогућемконтексту.

11БиобиблиографијаПетераванМенша,данаспензионисаног,професо
раисторијекултуреимузеологијеихеритологијенаReinwardtAkade
mie,Amsterdamсеможенаћинаhttp://www.ahk.nl/en/reinwardt.

12Овоопроштајнопредавањеоинтегрисанојиинтрегралнојбаштини,као
легатсамогпрофесораМенша,семожевидетинаИнтернетстраници:
http://www.youtube.com/watch?v=oXmIvGO2PCs

13Средином и крајем 1980их се појавило неколико докторских дисер
тација на тему информатизације у музејском сетингу; поменутог ван
МеншаиТомиславаШоле,например.ВидетиМилосављевићAult,А.
Музејскипредметињеговаречитостуpandechionуренесанснеисавре
менемузејскепраксе,у:Музеологија,новамузеологијаинаукаобашти
ни,приредилаМилосављевићAult,А.(2013)Београд,Центарзамузе
ологијуихеритологијуФилозофскогфакултета,стр.133148.Видетии
Vergo,P.нав.дело,стр.4159,анарочитостр.4546.
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историјскимконтекстима.Овонаводинаразмишљањеото
меколикосемузејлакоибрзомења(о),ускладусадатим
друштвенимоколностимаипотребама,упркосутискукоји
одаје.Такоиунеповољнимдруштвенимоколностимамузеј
каоинституцијапратиопштитрендзаустављености,таво
рења,затварасепремапублици,инанекиначинвраћаоно
меодчегасеуновојмузеологијинастојалоодустати,штосе
желелоспречити–атојемемљивоститишиназакојесеве
руједасупрвиодбрамбенибедемзастарелогмузејакојимје
успеодаодбијепублику.14Незнасебројконференција,ску
пова,публикацијамузејскихрадниканатемузастарелости
музеја,издругеполовине20.века,ипитањејетренуткака
даћесемузејкаоинституција„затворити”јепосталоједно
однајургентнијих,јерјесумњаунеопходностпостојањате
институције,каоиуспремностмузејскихстручњакадасе
позабавегорућимдруштвенимпитањима,билапревелика.

Но–аовденамнијенамерадаулазимодубљеупроблем
– нису та тишина имракфактори који су довели до нео
пходностидасестварипромене,већ,понављамо,већином
недостатност и непримереност традиционалног музејског
сетингапотребаманових,углавномантрополошких,музеја
којисуницалинатлуземаљаТрећегСвета,укојимајебило
маломестазауметничкеилиисторијскеконцептеиконтек
сте,узетеуконвенционалном,европском,смислуречи.15У
њимасепоставилопитањевредновања,очувања,презента
ције,тумачењаматеријалнихсведочанставакојимафизичка
старост,уследдревностикултура,нијепредстављалавред
ностпосеби.Taвредностсенеизмерновишеостварујеуве
зисатрадиционалним,саочувањемјошувекживенемате
ријалнебаштине,оногаштојесуштинскоипримордијално
учовековомодносупремасамомсебиипремасвету,аштоу
тимзаједницамајошувек,увремеоснивањановихинститу
цијазаштитебаштине,нијебилозабележенонекимконвен
ционалнимписмом.Сусретиспојдревнихкултураукојима
нијепостојалапотребазатехнолошкимразвојемпопутоног
„западњачког”итог„западњачког”којејеотишлодалекоу

14На жа лост, то је тренд при су тан у ло кал ном, ср би јан ском, се тин гу, 
иза зван те шком еко ном ском кри зом у ко јој се му зеј ски рад ни ци ла
вов ски бо ре за оп ста нак. О ово ме не ком дру гом при ли ком.

15Видети,например,GimenezCassino,E.WhoamI?AnIdentityinCrisis.
IdentityintheNewMuseologiesandtheRoleoftheMuseumProfessional,
in:CadernosdeSociomuseologia–Sociomuseology,AssuncaodosSantos,
P.ed.(2010)III,No.37,Lusofona,p.2541;Lattanzi,V.(2008)‘Testepar
lanti’efinzioniinterpretative:etnografia,audiovisivi,musei,LaRicercaFol
klorica,No.57,p.9399;DouglasHurt,R.(1978)AgriculturalMuseums:A
NewFrontierfortheSocialSciences,TheHistoryTeacher,Vol.11,No.3,p.
367375.
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својојпотребизатехнолошкиминовацијама,створиојебaш
тунеопходностдасеотвореиобјаснемогућностипрезен
тацијеиинтерпретацијематеријалаувештачкиммузејским
условимакојиизискујуодговоренанизпитањанакојасе,из
визуретрадиционалнекултуре,тиодговоринемогудати.16

Последица протеста против традиционалног музеја и те
жњидасеуњеговоделовањеунесуквалитативнепромене
било јеформирањеМеђународногпокрета зановумузео
логију (MINOM),уКвебеку1984. године, сациљемдасе
истражеидеје„новог”,интегралног,музејакаодемократске,
образовнеинституцијеуслужбидруштвеногразвоја–на
рочитоналокалномирегионалномнивоу.Затим је,успут
буди речено, на годишњој скупштини ICOMа уКаракасу
1992.годинеусвојенадекларацијаопризнавањумузејакао
средства комуникације у служби заједница, са предлогом
дамузејипреузмуулогудруштвенихменаџеракојиактивно
учествују у процесима трансформације актуелне стварно
сти,односнотустварностобликују.17Taноваактивнамузе
ологија18илисоцијалнамузеологија(којаједанаспрераслау
социомузеологију)одлучноједовелаупитањемузејкаоин
ституцију,свемоћисвезнањекустоса,доминацијуликовних
уметностинад свимдругимдисциплинама, естетско ужи
вањекаосуштинскикритеријумвредности једногпредме
та,апсолутнупревластпредметанадживотомивладајућу
природуивредностиелитекојасебогатинарачунпланете
ињенихстановника.19Санапоменом,ипак:новимузејније
требалодапредстављаалтернативуустановљеномпорет
ку ствари, већдодатаккојиотварановедимензије.Ново
уновоммузејујесупојединачниелементи,којиодговарају
свакојлокалнојзаједниципонаособ,аненекисасвимнови
целокупниконцепт.Дискурсновемузеологије јеусушти
никултурнииполитички–никаконаучни,иовачињеница

16НаовепотребејеодговориоUNESCO,односноМеђународнисаветза
музеје,ICOM,ивећсредином1990ихсусепојавилистандардииупут
ствазадокументацијуетнографскихиафричкихколекција,костимаи
музичкихинструмената.ОнисемогунаћинаИнтернетстранициове
организације.

17AssuncaodosSantos,P. (2010) Introduction.ToUnderstandNewMuseo
logyinthe21stCentury,CadernosdeSociomuseologia–SociomuseologyIII,
No.37,p.68.

18Поменимо критику музејске праксе коју су изазвали практични про
блеми са којима су се сусретали кустоси савремене уметности током
1960ихи1970ихгодина.НајгласнијајебилаМаршаТакер(Tucker,М.
(1978)TheNewMuseum:AForumforDialogue,Controversy,andVisual
Provocation,ArtJournal,Vol.37,No.3,p.241244.)

19Hauenschild,нав.дело,стр.6,мадаонанеинсистиранаулозимаркси
стичке ифеминистичке критике која се снажно одразила намузејски
сетинг.
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представља темељ занајозбиљније критикеновемузеоло
гије. Заиста, узета тако, новамузеологија не познаје нека
унапредустановљенаправилаилимоделе,већсамотеорије
којесемогупотврдитиупракси,чимесеподвлачеекспери
ментиистраживање.20Зачассезауставимонакултурноми
политичком дискурсу.Наиме, политичко деловање – ради
се, подвуцимо, о дневној политици – у новојмузеологији
подразумевајаснозаузимањеставаотекућимпроблемимаи
креирањејавногмњења.Традиционалнамузеологијаподра
зумева(коликојетомогуће,наравно)објективностодносно
очувањедокументарневредностипредметаperse,чимесе
избегавањегова злоупотреба, а на коју се, каоопасносту
музејскомраду–подвуцимо– указује у стриктном језику
ICOMовог„Етичкогкодекса”.21Истотако,старимузеолози
воледаистакнудајезнањекрајњипроизводмузејскограда,
којисепласираикомуницираујавностибилонамузејској
изложби,билоуштампанојмузејскојпубликацији.22

Неколикојеелеменатановемузеологијекојисеистичукао
циљевињенихзаговорника:глобалнипогледнастварност;
истраживањекојезадовољаваопштедруштвенезахтеве;де
ловањекојесенепрестаноприлагођавапопулацијиињеној
територији;иприступ,истраживањеиделовањекојидопри
носе индивидуалноми друштвеном развоју.Истовремено,
идентификованасуисредствакојиматребадасеслужинова
музеологија:сакупљање,чување,проучавање(интердисци
плинарност),излагањеимузејскаедукација,односномак
сималнапартиципацијапубликеусвимаспектимамузејског
рада.23Премановојмузеологији, новимузеј је дефинисан
социјалнорелевантнимциљевимаиосновнимпринципима,
ињеговрадкаоедукативнеинституцијејеусмеренкаства
рањусвестипопулацијеоњеномидентитету,итојачањем
тогидентитета,каоиснажењемповерењаупотенцијалте
истепопулацијезаразвој.24

20Hauenschild,нав.дело,стр.67,наводичланкеурукопису.Нисмоуспели
дадођемодоинформациједалисутичланциобјављениигде,тедаих
консултујемоизпрверуке.

21ICOM Code of Professional Ethics, једна врста норматива за музесјку
праксу последњи пут ревидиран 2004. године, доступан на страници
http://archives.icom.museum/ethics.html.

22Знакозбиљне забринутости збоговог важећег тренда је објављивање
Етичког кодекса ICOMа на страници мреже забринутих историчара,
археологаиархивистакојисеборепротивзлоупотребеисторијскихиз
вора:http://www.concernedhistorians.org/content_files/file/et/22.pdf.Виде
тиМилосављевићAult,А.Музејскипредметињеговаречитостуpan
dechionуренесанснеисавременемузејскепраксе,стр.133148.

23ЗгоднојесажелаHauenschild,A.нав.дело,стр.815;видетии:Vergo,P.
нав.дело.

24Према:Hauenschild,A.нав.дело,стр.8.
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Улогановогмузејајестедапопулацијуставиупозицијуда
замисли,визуелизује, да буде свеснапредстава које ствара
осебиисвојојоколини,даумедаихпрепозна;тесликесе
манифестујуинафизичкоминанематеријалномпланусва
кодневице,ањимасе,узпосредствомузејакаоинституције,
друштвуможепомоћидадефинишесвојутекућустварност,
сакупљајућисликекојевећпоседујеиизлажућиих/комуни
цирајућиихљудима.

„Кадамузеј узима активно учешће у представљању и ди
скусијиостварностиилокалнимприликама ...онпостаје
основносредствозапомоћљудимадапреузмуконтролунад
својимрадом, да појасни текуће проблеме, да учествује у
расправиоњима...позабависесоцијалнимиекономским
условима...али,првикоракјезамисаооњима.Музејможе
даукључиљудеузамисао,несамопрошлостивећисада
шњостиибудућности,замишљањемнесамооногашто је
лепоитрадиционално,већисоцијалнихпроблема,текуће
егзистенције,економскeситуацијe,друштвауопште.”25

Идеја је, дакле, да препознавањеми означавањемнемате
ријалнихелеменатакојипредстављајусаставнидеоамби
јентаукомеживе,људиостварујусвојеправонасопствени
локалниирегионалниидентитет,присвајајусвојсопствени
светипочињудага,уизвеснојмери,контролишу.26Дакле,
музеј је прихватио учешће у потрази за идентитетом, али
његови циљеви превазилазе пуко формирање идентитета,
јерсвојимделовањемновимузејтежидадопринесесвако
дневициирешавањупроблемакојеонадоносинаконкретан
начинтакоштоћеуказиватиинатепроблемеинањихо
вамогућарешења.Дневнополитичкиаспект,реклибисмо,
деловањамузеја у новој музејској пракси, јесте допринос
формирању свести популације оњеним суседима или ре
гиону уопште, нарочито у условима, већ током 1980их
препознате, растуће мултикултурне Европе: и оне са ста
роседелачким, и оне са афричким, и азијским, и источно
европскимзалеђем.Нечуди,онда,идејада јемузејместо
којеможеиморадабудеогледалопитањакојапојединции
друштвенегрупепостављајусамисеби,итонедабидали
одговоре,већдабиоткрилиидефинисалипроблеме,ука
залинаалтернативеипонудилиматеријалиинформације

25Према:Hauenschild,A. нав. дело, стр. 9.Ауторка наводи велики број
необјављенихрадова,памфлетскогтона,ауторанакојесепозива.

26Maure,M.A.(1985)Identité,écologie,participation:Noveauxmusées,no
uvellemuséologie,Musées,Vol.8,No.1,p.21;Autry,R.(2013)Thepoliti
caleconomyofmemory:thechallengesofrepresentingnationalconflictat
‘identitydriven’museums,TheoryandSociety,Vol.42,No.1,p.5780.
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којииммогубитиодкористиу томпроцесу.27Тако,нови
музејтежидаутиченаинтегралниразвојнекогрегионаи
његове популације,што је, узгред, појам којифигурира у
документимакојенаувид стручне јавностидаје ICOMов
комитетзамузеје.28Подразумеваседанаведенаулогаори
јентишеновимузејкалокалнимусловимаиспецифичним
интересимаипотребамалокалнезаједнице,итаокренутост
локалнојзаједницијепредновимузејпоставилазахтевза
идентификацијупотенцијалнепублике,причемујеуигру
ушаоиосновнипринципновемузеологије:принциптери
торијалности.Новимузејсе,идеално,односинајасноод
ређенутериторијуињенупопулацију, које судефинисане
културнимиприроднимграницама–неадминистративним;
баштимесеобезбеђујезначењеизначајзалокалнупубли
ку. У овом контексту су нарочито занимљиве и, настанку
новемузеологије савремене, тенденције у хуманистичким
наукама,дасеистражепроблемиимогућностиинтерпре
тацијеисторијекрозпризмуисторијеприватногживота,на
пример.Тојеоставилотрагаинаделатностикојесетичу
аквизиције предмета у традиционалниммузејима, отвара
њеновихмузејаукојимасесакупљаиобрађујематеријал
везанзаисторијуновихтехнологијаислично,иприватног
колекционарства, свеуциљурекреације локалнеисторије
(приватногживота)којаниједобиласвоје тумачењеуин
ституцијимузеја,већуприватнимзбиркамаљубитељаста
рине.29Оноштобисмо, такође,желелидаистакнемо, још
једном,каоједнуодмогућихтемазанекибудућиразговор,
јестенеравномерностуразвојумузејскихинституција,чак
инадржавномирегионалномнивоу,иакојеглобализација
закоју северовалодаћепомоћи„униформисању”услова
животаирадаипоставитикаостандардепримере„добре
музејскепраксе”,какосмонавели,биоједнаодпремисана
којојсеградилафилозофијановогмузеја,заправоновему
зеологије.Појам„добрамузејскапракса”,којисечесточује,
делујенејасноуколикосенеразумедаизатогпојмаионога

27ShannanPeckham,R.(2003)RethinkingHeritage:CulturesandPoliticsin
Europe,London,I.B.TaurisPublishers;Smith,L.(2006)UsesofHeritage,
London:Routledge.

28Kaoпроширењеовогпојмасемогусагедатиактуелнипроблемистра
тегијаодрживогразвојаињиховекомплекснеулогеумузејскојпракси,
одн.праксизаштитенаслеђауопште.ПрегодинуданајеуГалеријиМа
тицесрпске,НовиСад,билаодржанаизванреднозанимљиваизложба:
„ХуманизамиренесансауцентралнимАпенинима.Паралеле”,којује
требалопосматратииизугла значајанаслеђа залокалнисетинг,ииз
регионалнеиширеперспективе.

29Коднассујошодпознијих1980ихактивникаосакупљачииконошери
ове врсте старина савремениуметнициАлександарРакезић Зографи
ВладимирПерићТалент.
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штоонозначавакаоперфекцијуусвимаспектимамузејског
радастојеогромнафинансијскасредства.Наравно,тајпо
јамимплицира–апознаваоцимузејскихприликатознају
веомадобро–неговањепринципанакојимапочивапојам
старог,традиционалногмузеја.

Дабисеочуваоексперименталникарактериодржаланајве
ћамогућаотвореностканепрестанопроменљивојстварно
сти,сматраседановимузејтребадабудединамичанида
тежинискомстепенуинституционализације,тенисуфикси
ране нињегова просторна нити организациона структура.
Запосленисеангажујунабазиуговораограниченогтраја
ња,такодасеособљеможенепрестаномењати,„обнавља
ти”.Наравно,дабисеодржалатанезависностодинститу
ције,буџетновогмузејазависиодлокалних,регионалних,
недржавних,административнихресурса.Тачињеницајеса
собомдонелазависностновогмузејаоддонацијалокалног
становништва и привредних субјеката, уз, ипак, све веће
ослањањеинапомоћдржаве,збограстућихфинансијских
проблема.30Нижистепентрадиционалнеинституционалне
организацијеновогмузејаодразиосеинадецентрализовану
просторнуструктуру,заразликуодтрадиционалногмузеја,
укомесуактивностиограниченезидовимамузејскезграде.
Заправо,уновоммузејусетериторија„обележава”ствара
њемтакозванихиндентификационихмаркера:потребно је
изаћиуамбијентекојинеодговарајумузејскимусловима,
даклепроширитимузејкрозцелуједнугеографскуобласт,
организоватиизлетеутенемузејскеамбијенте,приређива
тиизложбезапубликукоја јебилазапостављанаимарги
нализована,улазитиупородичнедомовеинекедругедру
штвенеипроизводнећелије(болнице,фабрике,породичне
куће,исл.).31Уовоме,наравно,препознајемоопасностод
идеализације,каоиизолацијелокалног,сједнестране,аса
другенеопходностдасеукажеинатодајеодкруцијалног
значајалокалниамбијентбашкрозмузејску,баштинарску,
праксу повезати са ширим националним, регионалним и
интернационалнимокружењем,чиметајлокалниамбијент
потврђујесвојејединственоместоувременупрошломиса
дашњемуглобалнимтерминима.32Кључниелемент,заиста,

30Штосеодражаваиузнатномбројунаписаомузејскомменаџменту,ао
хроничномраскоракуизмеђу„струке”и„менаџмента”видетиRoss,M.
нав.дело,стр.84103.

31Уследтогпросторногразграњавањаиподељености,оновоммузејусе
говорикаоофрагментираноммузеју.ВидетиCarr,D.(2006)APlaceNot
aPlace:ReflectionandPossibilityinMuseumsandLibraries,WalnutCreek,
CA:AltaMiraPress.

32НасличнаупозорењајеуказалаусвојојкритицииHauenschild,А.нав.
дело,стр.910,7578.
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уструктурииорганизацијиновогмузејајештојестановни
штвупонуђенаактивнаулогауобликовањуиделовањуму
зеја,учешћекојесезасниваназнањуи„животној”енергији
популације.Унајидеалнијемслучају,музејбииздржавала
самапублика,астановништвобибилоуистимахиактер
ипредметмузејскограда.33Јер,развијеноинегованоколек
тивнопамћење,друштвенисубјектиикреативностсасвим
мењајуконцептмузејскогпосетиоца.Наместоконтемпла
цијеиинтелектуалногзадовољства,утојдинамичнојструк
тури,долазиангажовањепосетиоцакојинаовајначинпо
стајесаставнидеоновогмузејауместодабудепукигост.Он
јепозвандаучествујебилоусамојмузејскојавантури,било
дасесамукључујеусоциокултурни,паиекономскиразвој
својетериторијесвојимзнањемиенергијом.Онпостаједо
носилацодлуке,учесникупроцесу,музеографипосредник
упреношењупоруке.34Новимузеј,дакле,уидеалномслуча
ју, имаорганизациону структурукоја је окренутанајвећој
могућојинклузији,одн.учешћузаједнице,тејеповезанса
удружењемграђанакојисесастајунагенералнојскупштини
дабиодобрилигодишњипрограммузеја,иодговоранјетом
удружењу.Локалностановништвобирасвојепредставнике
убордудиректоракојислужикаосаветодавнотеломузеј
скогособља.Наравно,шира јавностимамогућностдаак
тивноучествујеурадумузејаулажењемуразличитерадне
групе.Тиммузејскихрадника,којисунаплатииливолон
тирају,састојисеколико јегодмогућеодграђанаизсаме
заједнице или из региона. Они стичу неопходне вештине
крозпрактичнимузејскирад,похађањемпосебнихкурсева
ипрактичномобукомудругимновиммузејима.Научнои
техничкоособљеиактивнапубликаучествујукао једнаки
уконцепцији,програмирању,продукцијииевалуацијиму
зејскихизложби.Немахијерархијскогодносаудоношењу
одлукауоквирумузеја.Извановихспецифичнихелемената
структуреиорганизације,новимузеј– заразликуодспе
цијализованихтрадиционалнихмузеја–сеодликујеинте
грисаним и интегралним приступом стварности: човекове
активностисепосматрајукаодеоједнекомплекснецелине.
Традиционална специјализација у различитим дисципли
нама, попут уметности, етнологије, историје, природних
наукаисл.,уновоммузејујеуступиламестоинтердисци

33Rivard,R.(1984)RedéfinirlaMuséologie,Continuité,No.23,p.1922.
34Дајеовајконцептјошувекживидапредстављанепресушанизвортема

задискусијусведочиискорашњитематEngagingVisitorstoCreatePosi
tiveFutures,JournalofMuseumEducation,Vol.38,No.3,November2013.
ВидетииKarp,I.аndLavine,S.D.eds.(1991),ExhibitingCultures:The
Poetics andPolitics ofMuseumDisplay,Washington,D.C.: Smithsonian
InstitutionPress.
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плинарномприступуукомесеакценатстављанаодносеиз
међучовекаињеговеоколине.Укустоскомраду,односно
тумачењуипрезентацијипрошлости,огледајусепрофеси
оналции коношерииз различитихнаучнихи друштвених
сферакојимасусеотворила–аотварајусејошувексасве
вишежара–вратамузејаиразличитихисторијскихамби
јенатаукојиониуносенова,животнијаистварнија,чини
се,тумачењаидоживљајепрошлостиисадашњости,пам
флетскиудаљениодвештачкестварноститрадиционалног
музеја.Ипак, дозволићемо себи да подсетимо да је сваки
музејски или галеријски, или било који други, кустоским
намерамаобликован(неканамбудедозвољенодаунесемо
новуодредницу),сетингувекартифицијелан.35

Истраживањауновоммузејусеодвијајуокотеме,зараз
ликуодпредоминантнеусредсређеностинапредметутра
диционалноммузеју,атемесетичуколективнемеморијеи
савременихпотребазаједнице.Тимесепостижедамузејбу
декористанурешавањупроблемасадашњице–упућујући,
натемељуисторијскогискуства(којесе,дакле,неодбацује,
већ интегрише у стварност), намогуће стратегије одгово
ра на текућа питања (расне или националне нетрпељиво
сти,економскекризе,исл.).Очувањеиразвојсенепосма
трајукаоантитетичкевећинтегралнекомпонентепроцеса
еволуције.

Оноштојезаистабилоновоуконцепцијиновогмузеја,у
односунастари,биојепојам„континуалнеедукације”,36ко
јасевеликимделом,заузврат,неспорнобазиранаконцепту
колективнемеморије чиме се препознају, сакупљају и чу
вајуонаматеријалнадобракојапоседујуинформацијскуи
комуникацијскувредностуодносунаколективнумеморију.
Самопредметикојиимајузначењезаколективнумемори
јусесматрајуделомнаслеђа.Њиховопрепознавањевише
ниједелатностнаучника,каоутрадиционалноммузеју,већ
становништва једног региона чијамеморија детерминише
наслеђекојетребаочувати.37

35Како јепотврђеноинедавноу:Catching theSpirit.TheatricalAssetsof
HistoricHousesandtheirApproachesinReinventingthePast,Proceedings
oftheICOM/demhistInternationalConference,editedbyHoof,W.van,Ant
werpen.

36Иначе,поменутичасописJournalofMuseumEducationјепосвећенулози
музејауконтинуалноједукацији.

37Дефинитивнооовомевидетисажетакидејаилитературуодкојејемно
гаиданаснедоступнау:Hauenschild,A.нав.дело,стр.815;Stevenson,
S.(1987)BalancingtheScales:OldViewsandaNewMuse,Muse,Vol.5,
No.1,p.3033.
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Управо овде пада концепција нове музеологије као фило
зофије баштињења уопште, и новог музеја као отвореног
система, јер „затвара”, ако тако смемода сеизразимооп
сегмогућегнаслеђакојегсенеказаједницанеморасећати,
каоуслучајевимаелиминацијечитавихкултура,етничких
заједница,и слично,причемусеможе јавитиидеолошка,
интересна,матрицапо којој се сећање брише у складу са
онимштозаједницажелидапамти;искуствоземаљабив
шеЈугославијеможепослужитикаометафора.Таопасност
затирањасећањанијебилапрепознатауутопијиновемузе
ологије(иновогмузеја,консеквентно)којајенасталаизну
ждедасеочуванаслеђемалих,локалних,заједницазакоје
серазумелодагубиидентитетумиграцијама,којесепре
пушталовихорувремена,променљивихобичајаипотреба
употрошачкомдруштву.Наравно,овајутопијскипројекат
нијезаживеоусвојојчистоти,апослужиојекаопокретачка
снагаиинспирацијазановемоделемузејскеделатностии
новеидејеипринципенакојимаделасавременимузејкао
институција.38

Кључниконцептимузеологије.
Старечињеницеуновомоделу

Новеидејеиновипринциписавременемузеологијепред
стављенисуупубликацијиподнасловомКључниконцепти
музеологије(KeyConceptsofMuseology),уиздањуICOMа,
из2009.године,публикацијикојусууредилимузеолозиАн
дре Девале (AndréDesvallées) иФрансоаМарес (François
Mairesse),39 као избор једног броја музеолошких и музео
графских терминакојиби требалода сенађуу једној ен
циклопедијимузеологијекојасепишеод1993.године,ана
којој раде ова два аутора.ИКључни концептимузеологи
је су сачињениуформиречниканекихосновнихтермина
којисуинтерпретираниускладусатенденцијамановеили
социомузеологије коју смо покушали да представимо на
претходнимстраницама.Титерминисуинтерпретирании
ускладусатенденцијамакоје,токомпоследњихдвадесетак
година,снажнодиктирајусавремениекономскиусловикоји
судовелидопреиспитивањамузејакаоинституцијеинео
пходности–заправо,исплативости–његовогпостојањаи

38Наравно,нагомилалисусепроблеминовихсоцијалних,финансијских,
едукацијскихидругихизазовасакојимасесуочавајумузејскирадни
циувременукорпоративнеекономије.Охроничномраскоракуизмеђу
„струке”и“менаџмента”,Ross,M.нав.дело,стр.8799.

39Desvallées,A. andMairesse, F. eds. (2010)Key Concepts ofMuseology,
ICOM,Paris.Издањенафранцуском језику се појавило 2009. године.
ОбасудоступнанаИнтернетстранициICOMа:http://icom.museum/pro
fessionalstandards/keyconceptsofmuseology/
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новевалоризацијеулогемузеја(којомсењеговопостојање
оправдаваилине)утерминима(узетимизстудијаитеорија
менаџмента)општекорисности,којомсеутврђујењегова
културнавредност,исамоодрживости.40

Један од основних циљева ICOMа јесте развој стандарда
музејскепраксе,унапређењеиразменазнања,процесуко
меучествујецела,глобалносхваћена,музејсказаједницау
којуне спадају самомузејскираднициузетиуужемсми
слуречи,већионикојисебавеменаџментомидруштвеним
аспектимамузејскеделатности,каоипроизвођачиипромо
териразличитихполитичкихиидеолошкихматрица,текон
зументимузејскихпроизвода–посетиоци.Овајдокументје
настаосасвешћудасусеулога,развојиуправљањемузеји
мазнатнопроменилиидасусадржајииприродамузејских
изложби, у складу са принципима нове музеологије, сада
многовишеусмереникапосетиоцу,идасемногиммузе
јимаданасуправљапомоделукорпоративногменаџмента.
Алиисасвешћуотомедасујошувекнеразјашњенапитања
значајамузејазадруштвоињеговеграђанеидасеусавре
меномдруштвуосећаизванреднапотребадасеудефини
сањефилозофскихосновамузејскоградаукључинајшира
могућа, напрвомместу стручнаинаучна, јавност.Дакле,
идејеновемузеологијенисуупотпуностиостваренеиако
јевећдеценијамаприсутнатежња,каоидапотребадасе
преиспитајошувекпостојећимоделтрадиционалногмузеја
нијеизгубиланаснази.Тојеизбогтогаштосеидејаглоба
лизације,какосмојеразумелинапретходнимстраницама,
нијеупотпуностиостварилаизбогнеравномерногразвоја
музеја у различитим земљама, зависноод културних, еко
номских,политичкихфактора,идр.Основнимтеоријским
претпоставкама музеологије као науке се у овој публика
цијипришлосаинтегралногиплуралистичкогстановишта
коједанасимплицираконцептуалнавишезначностибогат
ствосвакогодизабранихпојмовапонаособ,маколикодасу
они “древни” и наизглед, кроз своју историју, много пута
дефинисани.

Укажимоина значајнучињеницудасуКључниконцепти
музеологије публикацијанасталанафранцуском језику, са
уредништвомкоједолазиизфранцускогговорногподруч
ја. Необично, са становишта овде много пута поновљене
идејеоглобализацији,звучиисказаутора,ууводномделу
текста,дасуонисвесни„дајеидејаоинтернационалноми

40Овитерминисупримењенинастудијемузеологијеимузеографијеуно
вомзборникурадоваомузејимаињиховојкорисностизадруштвоScott,
C.A.ed.(2013)MuseumsandPublicValue.CreatingSustainableFutures,
Surrey,EnglandBurlington,VT,AshgatePubl.Ltd.
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савршенохармоничномколективномрадуутопијскавизија
кадасвинеговореистимјезиком”.41Концептуалнеразлике
измеђумузеолошких„школа”сеодражавајуујезикукојим
се изражавају идеје омузеју, како се догодило са разуме
вањемдефиницијамузејакојејеICOMдао1974.годинеи
2007.године–првајеписананафранцуском,друганаен
глеском–и одражавају упадљиву теоријскуполаризацију.
Водичииупутствазапрактичанрадумузејима,примећују
аутори,суписанивећиномнаенглескомјезику,аизразито
суреткинафранцускоминаисточноевропскимјезицимана
којиманастајурадовикојисууглавномесејистичкогтипа,а
укојимасеразвијатеоријамузејаимузеологије.42

Изнезнанодугогспискапојмовакојибитребалодасенађу
уенциклопедији,илиречнику,музеологије,изабранјескро
манброј21небилисеозначиоконтинуитетмислиомузеју,
чимесе,донеклепарадоксалноуодносунапрофесионалну
оријентацију аутора и уредништва, следи једна прилично
конзервативна лествица. Циљ аутора је да представе нај
ширимогућипреглед„светамузеја”укојисуушлеинеке,
некада,мањеочекиванепраксекојеће,премањиховојпро
цени,игратисвезначајнијуулогуубудућности(виртуелни
музеји, например)и онипредлажупреиспитивањемузеј
скоградаунајширеммогућемсмислу,којисеудаљаваод
традиционалногмузеја–који,јошједном,никакодапреми
не.Итоонајмузејуслужбидруштваињеговогразвоја,како
тостојиудефиницијикојуједавнихдана1974.године,дао
ICOM,иукојусемогуупаковати,адаимпритомнебуде
претесно,свиосталипојмовимузеологијеимузеографије,
теоријеипраксе.43

Самизборпојмоваињиховалфабетскислед,ненадано, је
логичаниможенас лако одвести у контексте у којима се
развијала историја музеја, и концепте који су постепено

41Desvallées,A.andMairesse,F.нав.дело,стр.1617.Иначе,овојеизван
редначињеницаимоглабибитипредметједногозбиљнијегдискурса.
Филозофијабаштињењакаотема,честонамсечини,развијенија јеу
онимземљамаикултурамаукојимајеодноспреманаслеђу,уследисто
ријскогискуства,комплексан.Уземљамачија,баремновијаисторија,
ниједоносилапревишебурнихпревирања–поготовоусмислуочувања
националногидентитета–многосуприсутнијипрактични,музеограф
ски,интереси.Но,овојесамоједанмогућипогледнаствар.

42Desvallées,A.andMairesse,F.нав.дело,стр.18.Источноевропскијезици
сепомињузбогвеликогутицајачешкогмузеологаЗбињекаСтранског
(Zbynek Stransky) коме се приписује прва теорија музеологије коју је
развилачешкашкола,анаставилапољска.

43Будућидасеовденебавимостриктнодефиницијамамузејакојесуречи
тенасвојначин,упућујемонапрегледисторијскогразвојадефиниције
музеја као институције од 1946. до 2007. године наИнтернет страни
ICOMа:http://archives.icom.museum/hist_def_eng.html.
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улазилиуупотребу,акојисусемањеиливишеочигледно
садржавалиу,најпре,музеолошкојделатностимузеја.Тосу,
онакокакосејављајууКључнимконцептимамузеологије:
архитектура, збирка (колекција), комуникација, едукација,
етика, изложба, наслеђе, институција, менаџмент, медија
ција(интерпретација,тумачење),музеално,музеализација,
музеографија(музејскапракса),музеологија(студијемузе
ологије),музеј,предмет(музејски)илимузеалија,очување,
професија, публика (јавност), истраживање, друштво.Ми
ћемосеовдекраткоосврнутинатумачењенеколикопојмо
вакојисе,преманашојтренутнојпроцени,природнонадо
везујунанекеодтезаизнетихупрвомделурада,неодба
цујућимогућност,притом,данамсезамеринаизбору.Но,
овоинијепокушајисцрпнеанализениједногодпонуђених
појмова, већ радије предлог за даљу дискусију.44 Појмови
које смоизабрали су:архитектура,наслеђе,медијација и
друштво.

Архитектура

Иако се чини да је архитектура музејских зграда одавно
превазиђена и исцрпљена тема, нова музеологија, и нови
музеј као такав, се окрећу, барем се томоже разумети из
претходнопредстављенихидеја,окомузејакаоархитектон
ског,физичког,здањакојенужноограничавамузејскоиску
ство.Жељомдасеизађеиззатворенеархитектуремузејске
зграде,онајепоништенаусвојојрепрезентативнојипре
зентативној вредностииснази.Но, топрепознатонужно
ограниченоискуствомузејскогархитектонскогамбијентаје
изазвалобројнедебатекојесусетицалеархитектуремузеј
скихзградакојесууједномтренуткумораледаприлагоде
вишеструке,једнаковажне,потребеочувањаипрезентације
музејскеграђе,растућембројупосетилацапривученихно
вимсадржајимакоје јетамузејскаархитектураморалада
испрати.Неморамоданаглашавамодасетапотребасна
жно осетила појавом нове музеологије.45 АуториПојмов
никаобјашњавајудасуодсамогнастанкамодерногмузеја,

44Опојмукустосасмоговорилинаскупу„Кустосиликураторза21.век”,
Друганационалнагодишњаконференцијамузеологијеихеротологије,
Филозофскифакултет,Београд,1215.децембар2012.године.Радјеоб
јављенподнасловомМилосављевић,А. (2013)Кустосиликураторза
21.век.Једанпогледполемичкогтона,Крушевачкизборник17,Народни
музејКрушевац,уштампи.

45Desvallées,A. andMairesse, F. нав. дело, стр. 2325; овде дајемо само
опште одреднице и суму написа о архитектури у овом документу. О
архитектуримузејских зграда,њенојисторији, дебатамавидети:Hen
derson,J.(1998)MuseumArchitecture,NewYork,RockportPublishers.Уз
гред,једаноднајзанимљивијихпримераархитектонскихинтервенција,
којијеизазваобројнекритичкекоментареиоставиоснажанпечат,јесте
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одкраја18.века,стараисторијсказдањабилапретваранау
музејскезграде,алисепојавилаиноваархитектуракојаје
требалодазадовољизахтевеочувања,истраживањаипред
стављања (излагања, комуницирања) збирки на сталним
илиповременимизложбама,каквупрепознајемоиусавре
мениммузејима.Самархитектонскивокабуларјеутицаона
развојидејеомузеју,онипримећују,те јеформаантичког
храма са куполомипортиком са стубовимапостала један
од основнихмодела за зграде уметничкихмузеја.Иако је
пројектовањемузејскезградечестобиловођенопрвенстве
нобезбедношћумузејскихзбирки,оносеразвијалоупоре
досановимфункцијамамузејскограда,пасеодпроблема
осветљењаскраја18.векаумузејимакојисусеотворилиза
ширупублику,прешлонарешавањеизложбеногпростораи
бољепрегледностиизложеногматеријалапочетком19.века,
дабипочетком20.векамузејскипосленицидошлидоза
кључкадасенепроменљивостсталнемузејскепоставкемо
ранапуститиидасеобимизложеногматеријаламорасма
њитиипохранитиутрезоре (ускладиштити):жртвовањем
галеријског,изложбеногпростора,илиизградњомдодатака,
ислично.Тожртвовањеизложбеногпростора,његовосма
њење,омогућилоје(илибоље:захтевалоје)променљивост
изложби,алииразмишљањеопросторупосвећеномпосе
тиоцима, радионицама за едукацију, ресторанима, продав
ницама,алиирадионицамазаконзервацијуилаборатори
јамазаиспитивањематеријала,тепосебнимврстамамузеј
скихтрезора.Архитектурамузејскезградеје,заправо,јасно
пратилапроменеусвимсферамамузејскоградаињеговог
деловања,алијењупратилаједнаиданасврловажначиње
ницадаона„чува”репрезентативностфизичкогмузејског
здања. То је присуство ауторске личности архитекте, који
својпројекатприлагођаваспецифичностимаустанове,али
саснажнимличним,уметничкимпечатом.Оноштоаутори
ДевалеиМаресистичујестедамузејданасимапотешко
ћазаархитектуромбашуследконфликтаизмеђуамбиција
архитекте,којисеналазиусредиштупажњезбогвидљиво
стисвогауторскогздања,имузејскихпосленикакојимаје
најважнијициљзаштитаиизлагањезбирки,каоикомфор
којитребаобезбедитипосетиоцу.Но,акосесетимообзираи
идејановемузеологијекојесетичудецентрализацијемузеј
скоградаиамбијентасациљемдасеумузејскоисазнајно
искуствоувукуширемасе,ондадолазидопарадокса.Ако
семузејскипосетилацстављаусредиштепажњесавремене
музејскепраксе,ондасетенденцијауархитектуримузејске

стакленапирамидаиспредЛувра,америчкогархитектеИеаМингаПеиа
(IeohMingPei),198389.године.
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зградекојомзавршавајуосвртнаархитектуруДевалеиМа
рес,можевидетикаопарадоксална:аутори,наиме,истичу
да,упркостомештонајвећибројархитекатауобзирузима
захтевемузејскогпрограма,онинастављајудафаворизују
лепиобјекатнауштрбизванредногсредства,одн.функци
је.Тимесе,да јошзакључимо,никаконије затворилооно
поглавље естетикемузејског здања, које толико критикују
заговорнициновемузеологијекојисурепрезентативнуар
хитектурумузејскихзградавиделикаоелементкојиуводи
застрашујућитонудоживљајинституцијемузеја.

Наслеђе

Наслеђе (његово постојање) је категорија од одлучујућег
значајазапостојањеинституцијазаштите,патакоимузеја.
Заправо,јасноједасеокоовогпојмаиломекопљаудоме
нуокоме говоримо јерби,премаредоследукојиуважава
„величину”категоријеиприроданпоредакствари,наслеђе
моралодоћинапрвоместобилокогхеритолошког,музео
лошкогилимузеографског,речникакаокаментемељац.Ау
ториКључнихконцепатамузеологијекрећуоддефиниције
наслеђауантичкомримскомправу,премакомејеоно,као
patrimonium, означавалосавпоседкојисупотомцинасле
ђивалиодсвојихродитеља,икоје серазликовалоодоног
имањакојесестицалобрачномвезом.ДевалеиМаресов
деуводедвеаналогије,двеметафоре,којесусеродилеиз
појма патримонијума: 1. израз „генетско наслеђе”, које се
односинаособинеиквалитетекојисепреносегенетски;2.
концепт„културнонаслеђе”,којисеможепратитиунатраг
до17.векаиречитјесампосеби.Но,самтермин„културно
наслеђе”добијаојетокомвременамногазначења.Збогсво
јеетимологије,овајпојамје–овдесепоновоуводиразлика
измеђуроманског(франкофоног)ианглосаксонскогговор
ног подручја – опстао и у свомизворном значењу (фило
зофскијем,уроманскимјезицима),адобиојеизначењефи
зичког поседа (практично, у англосаксонским културама).
Данассууупотребиипојампатримонијума,одн.наслеђа,
ипојамкултурногдобра,алибилокакобило,подсећајунас
аутори,концептнаслеђајенеизбежновезанзамогућигуби
такилинестанакивољуиспремностдасенаслеђезашти
тииочува.

Одкраја18.века,саФранцускомреволуцијом,итоком19.
века,наслеђесеодносилонанепокретнадобра,ичестосе
поистовећивало са појмом историјског споменика, чију је
вишезначност (пречесто заборављамо) давне 1903. године
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дефинисао Алојз Ригл (Aloys Riegl),46 обраћајући се и
сам проблему фетишизације, култа споменика и његовог
порекла.Дасумирамо,радиаргумента,речитуРигловукла
сификацијуспоменика:оникојинастајуснамеромдаобез
бедесећањенанекоодређеновремеилидогађајупрошло
сти; оникоји суизабраниу складу са субјективнимскло
ностима;свештојестворилачовековарука,безобзирана
његов значај или изворни смисао и садржај.Ова основна
поделатрајалаје,груборечено,до1970их,паидаље,упот
пуњенадефиницијомједнедругеврстенаслеђа:природног.
Оноштоје,ипак,сведодругеполовине20.века,важилокао
готовоискључивконцептвезанзанаслеђејестематеријал
ност,физичкаприсутностиопипљивостпредметабашти
не,дабилаганоиспоронапозорницудефиницијенаслеђа
ступали и сви материјални докази човековог постојања и
делања,ињеговаоколина.Такосетрадиционалнакултура,
фолклор, научнотехничко наслеђе, потомииндустријско,
интегрисалоуконцептнаслеђа.Поновосе,нафранцуском
говорномподручју,ономопредељеномзатеорију,уКвебеку
2000. годинеоткрила таопшта тенденцијаувођењанових
категоријанаслеђа:свипредметиилигрупепредмета,ма
теријалнихилинематеријалних,чијасевредностприхвата
каодоказиисторијскопамћење,икоји заслужујудабуду
заштићени,сачуваниипренетиунаслеђеновимгенераци
јама,безобзиранаместоивременастанкаитрајања.На
слеђе47јејавнодоброињеговазаштитајепосаозаједнице,
акојепојединцинемогуспроводити.Индивидуалнелокал
не природне и културне карактеристике наслеђа доприно
секонцепцијииизградњињеговогуниверзалногкарактера.
Појамнематеријалнебаштинекојије,дакле,биодефинисан
на темељу западњачког концепта трансмисије, је настао у
азијскимземљамаизаснивасенаидејидатрансмисија,да
бибиладелотворна,морадасепреносисколенанаколено,
счовеканачовека,директно,изчегасеродилаидејаживог
људскогблага(livinghumantreasures).Живољудскоблагоје
појамкојисеодносиналичносткојасеистичесвојомизвр
сношћууизвођењумузике,плеса,игара,представаиритуа
ла,којисуодизванреднеуметничкеиисторијскевредности
уземљиукојојживи,какојепредвиђеноУНЕСКОвомпре
порукомзаочувањетрадиционалнихкултураифолклораиз

46Riegl,A.(1903)DermoderneDenkmalkultus,seinWesen,seineEntstehung,
Vienna.

47Наслеђенијеистоштоинаследство, јерсе,заразликуоднаследства,
оноодносинасвадобракојасустаријегенерациједобилеилисакупиле
исачуваледабиихпренелепотомству.
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1993. године.48Нематеријална културна баштина подразу
мевапраксу,представе, знања,вештине,каоиинструмен
те, предмете, артефакте, амбијенте који су везани зањих,
које заједнице, групе или појединци препознају као своје
културнонаслеђе.Тонаслеђе,недодириво,нематеријално,
се преноси са колена на колено и непрестано се обнавља
усвакодневномживоту,чимезаједнициобезбеђујеосећање
идентитета и континуитета, а чиме се промовише идеја о
културнојразличитостиичовековојкреативности.

Наслеђе,баштина,даклепојамјекојипокриваједнуизван
реднокомплекснуобласт.Упоследњевремесе,уследне
извесностиупогледупреношењазнањаивештина,почело
размишљатииомеханизмимазаградњуинаставак,него
вање,баштине.Штаовозначи,аконежелимоданазовемо
овупраксу„грађења”баштиневештачком,онаквомкаквом
севидео(и)музејусвојојтрадиционалнојартифицијелно
сти?Далијемогућенеговатибаштинукаоиспражњенуод
свакодневногживогиживотногсадржаја,поготовонемате
ријалну?Далићемузејкаотрадиционална,строга,затворе
наизамандаљенаинституцијапоново,макарукомоблику,
дапокажесвојебезвременолице?Безвременопопутњегове
самесуштине–трезораококогасеисплео.Појамбаштине
је, упозоравајуДевале иМарес,49 каоимузејскипредмет,
уосталом,такођепогођенкритикомонихкојидоводеупита
њењеговуфетишистичкувредносткојајепридатаформама
свакекултурепонаособ,ауимезападњачкогхуманизма–
формама,додајмо,безкојихсенеможе,макаридасусаста
вљенеодљуштураидејакојесусилакојапокрећеинстру
ментезањиховообликовање.Наслеђе,каоконцепт,аовим
завршавамо, поготово интернационализација овог појма у
глобалнојекономији,претрпелојемарксистичкиоријенти
санукритикуданамећеједанчитавнизсазнањаипредра
судачијисукритеријумиизразвредностикојепочивајуна
естетским,моралним,иидејамаокултурионихдруштава
укојимавладаидеологијакласнихразликачијаструктура
нијеу складу садруштвенимодносимакојивладајууне
развијеним,традиционалним,друштвима,попутафричких.
Разликауставовима,интересима,идеологијама,захтевапо
себнупажњуипредстављанеизбежнутемузаразмишљање
музејскихстручњакаиосталихактераумузејскојделатно
стикојиселистомјављајууулозимедијатора.

48ОвајпринципјеусвојеннаУНЕСКОвојконвенцијизаочувањенемате
ријалногкултурногнаслеђа2003.године.Свидокументисемогунаћи
наУНЕСКОвојИнтернетстраници.

49Desvallées,A.andMairesse,F.нав.дело,стр.42.
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Медијација(посредовање,тумачење)

Медијација је појам који у себи садржи неколико важних
аспекатамузејскограда,нарочитотумачење(никадаупот
пуности исцрпљених) значења музејских предмета у кон
текстуизложбе,музејскезбирке,исл.АуториКључнихкон
цепата музеологије дефинишу медијацију као делатност
усмеренуна„измирењестранаунекомспору,илиприбли
жавањењиховихпозиција”.50Уконтекстумузеја,радисео
медијацији,посредовању,измеђумузејскепубликеионога
што јојсеумузејунудинаувид,чимесеуодносмузеј–
публикауводиитрећичлан,којистајеизмеђуњихкаопо
средник, фактор приближавања и спајања. То је најчешће
–додајмојош–особакојаједанаспреузелаулогукустоса,
једанновипрофесионалац,communityменаџер,илионај,у
преводу,којиразумебизнисиинвестицијекојесетичудру
штвенеплатформе.Communityменаџери су личности које
руководеједномзаједницомипоседујуумеће,вештину,да
јеобликујупремазахтевимадатогтренутка.51Општипојам
медијациједоводиусмисаосамуинституцијукултурекао
преношењанаслеђакаоцелине,којауједињујечлановене
когдруштваиукомесетичлановипрепознају.Уовомсми
слуречи,башкрозмедијацијукултуре,појединацсагледава
иразумесветисвојсопствениидентитет.Напољукултуре,
ипак,подсећајуДевалеиМарес,медијацијаимазациљда
анализира„објављивање”(публиковање)идејаипроизвода
културеумедијима,идаопишењиховуциркулацијуусфери
друштвеногживотаузетојкаоцелине.Сферакултуревиди
секаоједандинамичанинејасанпросторукомесепроизво
димеђусобномешајуиоплођују,укомесеформемедијске
продукцијемеђусобнопреплићуипреводе.Тако, заправо,
медијацијупокрећукомплекснинизовиразличитихучесни
какојисуодговорнизасадржајеусферикултуреикојисе
старајудатисадржајибудудоступниширојпублици.Укон
текстумузеја,медијацијаподразумевачитавускалуакција
којесуусмеренека„изградњимостова”измеђуоногштосе
излаже(штосевиди)изначењакојеизложеноможеданоси
(односно, знања).Медијација понекадфаворизује дељење
искустваиинтеракцијуизмеђупосетилаца,каоиистицање
уобичајенихисвимаразумљивихреференци.Онасеможе
назватиедукацијскокомуникацијскомстратегијомкојаоко
изложених колекција мобилише различите технологије не
билипосетиоцимадаламогућностдабољеразумејунеке
њиховеаспектеиучествујуупроцесуњиховогприсвајања,

50Desvallées,A.andMairesse,F.нав.дело,стр.46.
51Опојмупрофесијеиcommunityменаџеравидети:Desvallées,A.andMai

resse,F.нав.дело,крозкојесепровлачиовајпојам,апосебностр.6770.
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баремонихаспекатазначењамузејскихпредметакојисуим
понуђеникаосадржај.

Овајтерминсе,заправо,„наслања”наблискемузеолошке
концептекомуникацијеиодносасајавношћу,апосебнона
интерпретацију–нарочито,истичуфранкофониауториДе
валеиМарес,уанглосаксонскомсвету,итосеверноамерич
ком,гдесеовајтерминувеликојмерипреклапасапојмом
медијације.Интерпретација, попутмедијације, претпоста
вљаизвеснудивергенцију(којасеморапревазићи)између
оногаштосенепосредноопажаитемељнихзнањаопри
родним, културним или историјским феноменима и дога
ђајима. Интерпретација се материјализује у међуљудским
односимаиделовањуиуонимпомагалимакојадоприно
сејасномидиректномизлагањупредметадабисугерисали
њиховозначењеиважност.Појаминтерпретацијесеразвио
до тога да значи херменеутичку природу искуства посете
музејимаимузејскитретиранимамбијентима.52Онсеможе
дефинисатиикаооткровењеилиоткривањекојепосетиоце
водикаразумевању,азатимипоштовањуизаштитинасле
ђакојепосетиоцима,јавности,друштвупостајециљ,потре
баиобавеза.Медијација,напокон,заузимафундаменталну
улогуупотразизасамоспознајомсвакогмузејскогпосетио
ца,знањекојемузејолакшава.Кадапосетилацстојилицем
улицесаделимакојасупроизвелидругиљуди,онпутем
медијацијеможедадођедопосебневрстесубјективности
којаможеданадахнесамоспознајуиразумевањесопстве
ногживота.Овајставчини,парадоксалнореклобисе(опет
састановиштановемузеологијеикритикетрадиционалног
музеја)музејчуваремсведочанстваизнаковакојеоставља
човечанство, једно од најбољихместа за ову неизоставну
медијацију која, нудећи контакт са светом производа кул
туре,водисвакогпојединцанапутбољегразумевањасебе
самогистварностиуопште.Овојеједанаспектонетради
ционалне,конзервативне,институцијемузејакојисе,веру
јемо,несмежртвоватиновимсоцијалнимифинансијским
евалуацијама,чијевредновањенетрпиделовањеирадна
„дугестазе”.

Друштво

Иакоусвомопштемзначењупојамдруштваозначавамање
иливишекохерентнугрупуљудисаустановљенимсисте
мима односа и размене, како га тумачеДевале иМарес,53

52Видети и изузетно комплексан рад Булатовић, Д. (20052006), „Му
зеологија и/као херменеутика”, Гласник Народног музеја Црне Горе,
стр.2,111120.

53Desvallées,A.andMairesse,F.нав.дело,стр.75.
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„друштво”комесеобраћауконтекстумузејајестедруштво
појединаца који сеналазе нанеком специфичномместу у
одређеномтренутку,којисусе„окупили”54окозаједничких
политичких,економских,правнихиинституцијакултуре,у
којеспадајуимузејикојипомажуиподржавајуактивности
музејакаоинституције.Музејједефинитивноод1974.го
динедефинисанкаоинституција„услужбидруштваиње
говог развоја”,што је – а у овом раду смонеколико пута
експлицитноилиимплицитноуказалинатучињеницу–био
резултатрођењапојмаиизраза„друштвоуразвоју”којисе
односионаземљеТрећегсвета,измеђуЗападнихиИсточ
них, чиме се музеј сагледао као један од важнихфактора
уразвојудруштва,билодасерадилооњеговојкултурно
образовној,билотуристичкојилиекономској(којаједанас
истакнутаупрвиплан)улози.Уовомсмислу,друштвомо
гучинитистановнициједнеиливишеземаља,односноцео
свет (како то промовишеУнеско и свињегови комитети).
Но,појамдруштвасечестопоистовећујесазаједницом,и
оноштоихможејаснораздвојитинијесамоњиховавели
чина, јер је заједницамања од друштва (иако то данас не
морабитислучајуколикосеуобзирузмеразвијенакомуни
кацијапрекодруштвенихмрежакојерачунајуназаједничке
вредностиициљевепојединацакојиимприлазе),већњихо
ваинституционалнаструктураиорганизација,причемуих
друштво подразумева. Заједница је групаљуди којиживе
заједноилистварајунекуврстувезе,делеједанбројкарак
теристика,попутјезика,обичаја,религије,безпотребедасе
институционалноорганизују.55ЈошједномДевалеиМарес
указујунаразликеизмеђуфранкофонихианглосаксонских
термина, чиме истичу „заједницу” (collectivité, population
locale,communauté)уевропскомифранкофономподручју,
за разлику од англосаксонског инсистирања на јасној ди
ференцијацији између друштва и заједнице. Као последи
цаовогстриктнограздвајањапојмовадруштвоизаједница,
токомпоследњихнеколикодеценијапојавиосеједанброј,
такозваних, друштвених (social) – односно, комплексних,
илокалних (community)музеја–штобибилоеквивалент
нонашимрегионалним,градским,итд.музејимакојиимају
ограниченијујурисдикцију.Али,онисунастали,говорећи
углобалнијимтерминима,дабисеуњиманагласиоспеци
фичанодноскојижеледаизградесасвојомпубликом.Ови,
најчешће,етнографскимузеји,представљајусекаоустано

54Наравно,никакобашсвиуистовреме, јеризложбетрају,макарнеко
ликосатикаотокомсветскемузејскеатракције„Ноћмузеја”,којаове
годинеуСрбијинијемобилисалаљубитељемузејскихизложбиуслед
елементарненепогодекојајепогодиларегион.

55Desvallées–Mairesse,нав.дело,стр.76.
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векојеимајувеомаснажнувезусасвојомпубликомкојасе
налази у центруњихове пажњеињиховог деловања.Оно
штојезначајно,ипак,употребидаседефинишедруштвоу
контекстумузеологијеиновогмузеја,јесте,атоседирект
ноослањанаидејеновемузеологијеодњеногнастанкана
даље,јестедајемузејинтердисциплинарнипросторукоме
семогупроизводитиизложбекојесетичутемаипроблема
одимиграције,екологије,политичкихкриза,расизма,сагле
даванимиуширемглобалномоквируиулокалномоквиру
којиспадаудоменделовањалокалнихмузејакојимајециљ
откривање,неговањеиочувањеидентитетаједнезаједнице
каоињенодрживиразвој.

Закључак

НијенеобичноштосеКључнипојмовимузеологијезаврша
вајупојмомдруштво.Пошлисмо,имиусвомизбору,од
првогпојманаведеногуовомприручнику,одархитектуре
којаиграирепрезентативнуистрогофункционалнуулогу,и
којајебилаједанодпрвихелеменатамузејскогсетингакоји
јебиокритикован.Критикован,од1980ихнадаље,утре
нуткукадасезаархитектуруновихмузејскихзградаиздва
јаоогромандржавникапитал,доксумалилокалнимузеји
најчешћетаворилиибивалисвевишепринуђенидасеокре
ћуприватномкапиталукомесупостајалисвеодговорнији,
безобзирадалисерадилооинвестицијамакојесупотицале
одиндустријскихмагнатаилиодлокалнезаједнице.Тадаје
новамузеологија,новимузеј,усредиштепажње,какосмо
навелинапочеткуовограда,поставилапосетиоца.Запра
во,човекакојиједанаснапрвомместуконзументмузејског
производа, али и извор информација – и оних културних
које спадају у домен нематеријалне баштине, и оних који
сетичусвакодневнихпотребаиинтересовања,проблемаса
којимасесуочавазаједница,друштво,назовимоскупинди
видуакакогоджелимо,којисеупроцесуиндустријализа
цијеотуђионесамоодсвограда,већиодсвојетрадиције,о
чијемзначајумноговишеимајудакажуантрополози.Тиме
сеуфокусунашлоипитањенаслеђа,односнобаштине,ко
јајепозванадауђеупроцесодбранеидентитетатакоштоје
рекреирана,оживљенапутемразличитихврстамедијације
(посредовања,интерпретације)којатражиспонусаодређе
нимдруштвенимзаједницамаињиховимконвенцијама.

Покушалисмоданаговестимодајепојамновамузеологи
јаперманентначињеницауисторијимузеја,дасемисаоо
деловању,смислу,улозимузејаудруштву–јерјенастаона
темељимадруштвенекорисности,макаридасузањиховим
збиркамапотребуималисамореткичлановидруштва–не
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престанопреиспитивалаидаје,кадагодјемузејкаоинсти
туцијабиоподвргаванкритици(позитивнојилине),тами
саорађалаувекновеисвебогатијеодговореисадржаје.Из
понуђенихдилемаиутопијајасноједасуспецифичности
послератногсветаизобиљакојејекулминиралотоком1980
ихумузејдонеленовепогледенаствариизнеленовеаспек
теделовањакојисуразвилипостојећидискурсомузеју,не
напуштајућикључнепојмовемузеологијеимузеографије,
каотемељеинституцијеупотребузакојомнесмемопосум
њатиикојајошувекније,упркоссвојојстарости,сазрелада
исамабудемузеализована.
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NEWMUSEOLOGYASAFACTOFCONTEMPORANEITY

Abstract

This essay is on new museology and its essential concepts. The
discourse is based on the concept of new museology as a utopian
projectthatemergedascriticismofthe,socalled,traditionalmuseum.
Althoughitsfoundationisusuallydatedbackto1989,inPeterVergo’s
seminalTheNewMuseology,we aremore inclined to date it in the
mid1970s,linkingittobroaderartistic,social,economicandpolitical
movementsof thepost1968world.The ideaexpressed in thispaper
isthat“thenewmuseology”hasnotlostitscurrency,aswebelieveis
showninKeyConceptsofMuseology,publishedbyICOMinFrench

in2009,andinEnglish2010.

Keywords:museology,newmuseology,heritage,museumarchiteture,
society,mediation
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Сажетак:Свега је неколико држава у модерном свету које ни
сунасталекаопоследицанасиљаиизсукоба.Изатихдогађаја
осталасуматеријалнасведочанстваиусменапредања,алиуна
уцијошнијепостигнутконсензусокотогатребалиихуопште
сачувати,акамолинакојиначинпрезентовaтиитумачити.Овај
рад се бави изазовима и препрекама које пред нову музеологију
стављауправљањеоваквомбаштином.Акценатналичномдожи
вљајуипартиципацији,бављењеактуелним,животнимтемамаи
недаћама,деинституционализација,излазакупростор,популари
зација садржаја, децентрализација, ангажовање заинтересова
нихлокалнихзаједницаисамимтимдруштвауцелини–свесуто
елементинакојимасеновамузеологијабазиравећбезмалопола
века.Нонаћиправумеруиобезбедитисистемску,методолошку
примену увођењем одређених стандарда –ту је изазов.Досада
шњипринцип–свеможе,аништанемораниједаорезултате.
Затојенамузеолозимадабуду,унекуруку,арбитриидамотиви
шу,координирајуиводелокалнезаједницеунапоримадасесваки
слојдисонантногнаслеђасачуваодзаборава.

Кључнеречи:новамузеологија,интерпретација,презентација,
дисонантнонаслеђе,памћење,наслеђерата

МИЛИЦА БОЖИЋ МАРОЈЕВИЋ



39

МИЛИЦА БОЖИЋ МАРОЈЕВИЋ

Штаје„ново”уновојмузеологији?

„Atthesimplestlevel,Iwoulddefineitasastateofwidespread
dissatisfactionwiththe‘old’museology,bothwithinandoutside
themuseumprofession;andthoughthereadermayobjectthat
suchadefinitionisnotmerelynegative,butcircular,Iwouldre
tortthatwhatiswrongwiththe‘old’museologyisthatitistoo
muchaboutmuseummethods,andtoolittleaboutthepurposes
ofmuseums; thatmuseologyhas in thepastonly infrequently
beenseen,ifithasbeenseenatall,asatheoreticalorhumani
sticdiscipline,andthatthekindsofquestionsraisedabovehave
beenalltoorarelyarticulated,letalonediscussed.”1

ЈошодоснивањаЛувра1793.падоданашњихдана,кусто
си,музеолози,херитолозиисвидругиукључениурадму
зејанеминовнопратеиучествујуутрансформацијиодноса
измеђууметничкихделаипосетилаца,наслеђаионихкоји
њимеуправљају.Тајтренд једакакопостојаоимногопре
Францускереволуцијеиудругимземљама,ноформирање
овогпрвог, јавног,модерногмузејаукоји јеулазбиобес
платанисамимтимсвимадоступан,представљасвојеврсну
прекретницу,несамозатоштосеодтогвременасвевише
пишеиконтемплираосудбиниовихбаштинскихустанова,
већизбогтогаштоћетајдогађајомогућитиповољнуклиму
задаљереформеудоменуорганизованебригеокултурним
добрима,којуће,угодинамакојеследе,спроводитиФран
соаГизо(FrancoisGuizot).2

Улогаизадацимузејауконтекстуматеријалакојибаштини
–даселектује,чува,обрађујеипрезентујеуметнине–веко
вима занамапролазили су јединокроз „козметичке”про
мене.Оноштоје,ипак,почелодасемењасрединомседам
десетихгодинапрошлогвека,аподутицајемопштихдру
штвеноекономскихпревирања, јестепремештањеакцента
саколекцијанапосетиоце.Каконовамузеологијапрепору
чујепартиципативносакупљањекојеинволвира заједницу
утајпроцес,утимстидљивимпокушајимадасецентрално

1 TheNewMuseology,ed.Vergo,P.(1989),London:ReakitonBooks,p.3(На
најједноставнијемнивоу,дефинисаобихјекаостањеширокораспро
страњеногнезадовољства„старом”музеологијом,какоунутар,тако
иизванмузејскеструке;ииакочиталацможеприговоритидатаква
дефиницијанијесамонегативна,већизатворена,јабихимодговорио
даоноштоневаљаувезиса„старом”музеологијомјетоштосепре
вишебавимузејскомметодологијом,апремалоонимштојесврхамузе
ја;дајемузеологијаупрошлостиреткобила,акоиуопште,виђенакао
теоријскаилихуманистичкадисциплинаидасусегоренаведенапита
њапревишереткопостављала,акамолидасеоњимадискутовало).

2 ВишеоформирањуорганизованебригеонаслеђукодФранцузау:The
birthofheritage:lemomentGuizot,Poulot,D.(1989)OxfordArtJournal,
volume11,No.2,pp.4057.
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место истраживања сафеномена институција3 пребаци на
људе,можемоназретикорененовемузеологије.Променаод
носамоћиизмеђумузејаидруштвакључнајезасвештоће
седаљеспроводити.Док јемузејранијеконтролисаозна
чењеивредностзаоставштине,патакоиидентитетипро
шлост,ексклузивноправодасебавиљудскимнаслеђемви
шенећебитисамоунадлежностиинституције.Идејакоја
секрилаизатоганијебиласведенанажељудасеповећа
посећеностсамихустанова,већјециљмузејскихпосленика
изразличитихземаљасветабиодаимсепомогнедабуду
интегралнидеосвакодневицеида,каоинструментиважни
задруштвениразвој,допринесуквалитетуживотаулокал
нимзаједницама.Управоутомодносупремадруштвеним
променамаразликујемоидвешколеновемузеологије–бри
танску (англосаксонску)и латинску.4Даља,финија дифе
ренцијацијаналазисеуодговорунапитањекоодлучујешта
требадасепамти,и,логично,штасепрепуштазабораву.На
наредномнивоуналазиседилемакакоперципирамоиден
титет,далитребадагасхватимокаонештоштојеформи
раноизаокруженоспољашњимфакторимаилијетовише
односпојединцапремаодређенимпредметима.Англосак
сонски новомузеолошки одговор подразумева да музеји и
заједницезаједнорадекаопартнериинатајначинпрева
зилазесавременепроблеме.Насупроттоместојилатинска
перцепција,којајевишеидеолошкаикојазаједницуизјед
начавасамузејем.5

Мањкавостичитавогпокреталежеучињеницидаједискурс
новемузеологијепресвегакултурнииполитички,аненауч
ни.Упркосразличитимпокушајимадефинисањаелемената
и средставанове музеологије, озбиљан теоријски оквир је
изостао,ауместокритичкогосврта,углавномнаилазимона
општепрегледеигенезуовогфеномена.Уколикобисмопо
кушалидаихнабројимо,онибисесвелинапартиципацију
(усмереност ка публици) и локалну оријентацију, као нај
важније.Узњихнеминовноидуидинамичностукојојор
ганизационаструктуранеподразумевафикснуинституцију

3 Самоимемузеологија,услободнијемивеомаопштемпромишљањумо
жедасепоједноставинанаукуомузејима,тојестнаукуоинституција
ма.

4 ЛисабонскиуниверзитетULHTпоследњихнеколикогодинаобјављује
зборникеосоциомузеологији,односнолатинскојверзијиновемузеоло
гије.Детаљнијеоњиховимистраживањимау:Sociomuseology3:ToUn
derstandNewMuseologyintheXXICentury,eds.Assunção,P.andPrimo,J.
(2010),Lisboa:ULHT.

5 Lamas,М.(2010)Lostinthesupermarket–TheTraditionalMuseumsChal
lengesin:Sociomuseology3:ToUnderstandNewMuseologyintheXXICen
tury,eds.Assunção,P.andPrimo,J.(2010),Lisboa:ULHT,pp.4357.
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(која пак доводи до децентрализације простора и изласка
напоље)иумањивањеулогеконкретнихпредметаиисти
цањезначајатеме (која јеувезисасавременимпотреба
ма).Сликуоновојмузеологијиупотпуњујуиинсистирање
наоригиналности контекста (in situ), истицањенедодир
љиве баштине иматеријалнипредмети који задовољавају
иколективнопамћење.Сведенина„лајтмотиве“,неодају
утисакдасутрадиционалнимузејиусупротностисаоним
штосенудикаоновамузеологија.Разлика,дакле,нијетоли
коу„поштовању”изложенихартефаката,коликоутомеко
одређујењиховувредностисчијетачкегледишта.6Уновој
музеологијизаједницајетакојаодређујесчимесеиденти
фикујеиштавредисачувати.ЗаједницујеЗигмунтБауман
(ZygmuntBauman)дефинисаокаосигурно,удобноитопло
местогденикаданисмоједнидругимастранциигденасво
диистажељадапобољшамозаједничкиживот.7Међутим,
јошувектрагамозаодговоримакојајетозаједницасакојом
музејтребадасарађујеипокојимкритеријумима,тедали
сеизборомједнеискључујусведругезаједнице.

Новостаронаслеђе

„Toavoidbeingeatenupbyamuseumisdefinitelyauniversal
problem,sincewe live inaworld inwhichvirtuallyanything
canbe stagedor exhibited inamuseumor inwhichvirtually
anythingcanserveorbeclassifiedasamuseum”.8

Традиционалниили,прецизније,уобичајенидискурсона
слеђууглавномјеједнодимензионаланипретежноусмерен
на бригу о материјалним остацима прошлости.9 Па ипак,
очигледноједајекултурнабаштинамноговишеодфизич
ке репрезентације, будућида онау себи садржипричена
другачијимнивоимаиуразличитимвременскимпериоди
ма,текаотаквеитребадаихпренесе. Јернаслеђепрема

6 Hauenschild,A.(1998)ClaimsandRealityofNewMuseology:casestudies
inCanada,theUnitedStatesandMexico,Washington,D.C.:CenterforMu
seumStudies,SmithsonianInstitution,p.144.

7 Lamas,М.(2010)Lostinthesupermarket–TheTraditionalMuseumsChal
lenges in: Sociomuseology 3: To Understand NewMuseology in the XXI
Century,eds.Assunção,P.andPrimo,J.(2010),Lisboa:ULHT,p.245

8 Preziosi, D. Avioding museocannibalism in XXIV Bienal de São Paulo:
núcleohistórico:antropofagiaehistóriasdecanibalismo.V,1,ed.Herken
hoff,P.andPedrosa,A.(1998)SãoPaulo:AFundação,p.57(Избегаватида
насмузејпрогутаједефинитивноуниверзалнипроблем,поштоживимо
усветуукојембуквалносвеможебитипостављеноиизложеноумузеју
илиукојембуквалносвеможедаслужиилибудекласификованокао
музеј).

9 Вишеоупотребаманаслеђау:Smith,L.(2006)UsesofHeritage,London:
Routledge.
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мишљењу Пата Кукија (Pat Cookе) не представља толико
концепт,коликонекуврстутешкообјашњивихосећања.То
сенегденадовезујенаставовеСузанПирс (SusanPearce),
којајеувекинсистираланасубјективнојприродибаштине.10

Да вишеслојност значења не сме да се игнорише пише и
ПитерванМенш (PetervanMensch).11Онкориститермин
идентитетдаизразибивствовањепредмета.Структурни,
функционалнииконтекстуалниидентитетделујусинхроно
и садрже одређене податке о физичким карактеристикама
предмета,алииинформацијекојесеодносенањеговуупо
требуиокружење.ВанМеншовајмоделупотпуњујеосо
бинамакојерефлектују(при)давање,алиигубљењеинфор
мацијатокомпроцесаинвенције,реализацијеиупотребе.12

Свесеоволако(илисетакобаремчини)примењуједотре
нутка док не дођемо до негативног, односно нежељеног,
наслеђа прошлости. Дисонантност наслеђа је готово увек
присутна,алиштакадајеонаокосницаикадасутумачења
антиподна?Постојилибаштинакојаможедаповећаразу
мевањемеђуразличитимгрупама?Постојелиуниверзални
мотивиилитумачења?Којајетуулогановемузеологије?

Сведоцисмосвевећегинтересовањазаочувањенежељеног
наслеђапрошлости,односноместасатешкомпрошлошћу.
Сједнестране,онојепроузрокованомодернимсукобимас
крајаХХвека,асдругевременскомдистанцомкојајепро
текла од великих ратова.Проблемњихове презентације и
тумачењапостаојесвеочитији,супливомекономскогфак
торакојисеналазиоуосновитуристичкихпотенцијала.Код
писаца о овој тематициискристалисало се више термина,
којиседелимичночакипреплићу.Билодаговоримоота
натуризму,црномилихолокаусттуризму,свиониуоснови
полазеодпосетилацаињиховемотивациједапосетеодре
ђенимеморијал, споменик,местои слично.Сдруге стра
не,појамдисонантногнаслеђа,којисудефинисалиГрегори
Ешворт(GregoryAshworth)иТанбриџ(J.E.Tunbridge)озна
чаваоноштосечува,билодајеречоматеријалнојилинедо
дирљивојбаштини,усвимњенимслојевитостимаизначе
њима.Речјеоаналитичкомприступукојисудвојицааутора
првобитноупотребилизаанализукомплекснеурбанистичке

10Cooke,P.(2003)Thecontainmentofheritage:settinglimitstothegrowthof
heritageinIreland,Dublin:ThePolicyInstituteTrinityCollege,pp.45.

11VanMensch,P. (1984)Museologyand theobjectasdatacarrier,Leiden:
ReinwardtAcademy

12Heijnen,W. (2010)Thenewprofessional:UnderdogorExpert?NewMu
seologyinthe21thcenturyin:Sociomuseology3:ToUnderstandNewMu
seologyintheXXICentury,eds.Assunção,P.andPrimo,J.(2010),Lisboa:
ULHT,pp.1920.
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ситуацијеуисторијскимградовимауцентралнојизападној
Европи.Анализирајућиразвојбаштине,апосебнокомоди
фикацију13историјскихизвора,онипокушавајудаустанове
ко креира наслеђе и за кога.14 ТанбриџиЕшворт кажу да
уколико интерпретацију наслеђа схватимо као селективно
разумевање прошлих догађаја за тренутне комеморативне
или комодификацијскепроцесе, онда је свонаслеђе дисо
нантно.Дисонантностпостојиусамомпроцесукомодифи
кације,алииупорукамакојенаслеђе (пре)носи.Оношто
је занасинтересантније, ау светлуновонасталогнаслеђа
неславнепрошлостидеведесетихнатериторијибившеЈу
гославије, јесте чињеница да они образлажу стратегије и
управљањеместимазлочинаинасиља,посебноимајућина
умумотивежртава,починиоцаипосматрача.15

Улогаинтерпретацијеуновојмузеологији

„Ваљапризнатидатоинијенамераонихкојиуобличавају
музеје, куратораиисторичара, који покушавају да усидре
широкујавнусвестилинекаквуграђанскупедагогику.Они
бихтелидаваспитавајуилидаујавностизаснујуисториј
скусвестиосећањеодговорности.Онибихтелидапонуде
какообјашњењеианализу,такоиспомен,утемељеноисто
ријскосећањенастварандогађај,несамосећањекаоепи
фанију.”16

ИгодеВарин(HuguesdeVarine)je1985.годиненовумузео
логијувидеокаопокретукојемјемузејобразовносредство
друштвеног развоја. Иако је описује као нову идеју, мора
сеприметитидаоназаправопратитрадицијумузеалацаиз
19.века,којисумузејпосматралипресвегакаообразовну
установууслужбидруштва.Варинјеиранијеанализирао
модернизацију музејске архитектуре, технологије излага

13Комодификацијомсенечемуштонијеималоекономскувредностприда
јеодређенатржишнавредност,пасетаконапример,културнаобележја,
језикилиидентитетпретварајуупотрошачкуробу.(прим.аут.).

14Hartmann,R.(2009)TourismtoPlaceswithaDifficultPast:ADiscussion
PaperonRecentResearchTrendsandConcepts:HeritageTourism,Disso
nantHeritage Tourism, Thanatourism,Dark Tourism,Holocaust Tourism,
DepartmentofGeography&EnvironmentalSciencesUniversityofColorado
Denver,p.2

15Lemelin,H.andPowysWhyte,P.Battlefields,repatriation,andIndigenous
PeoplesAddressingdissonantheritageinwarfaretourisminAustraliaand
NorthAmerica in the21stCentury, http://cts.som.surrey.ac.uk/publication/
battlefieldsrepatriationandindigenouspeoplesaddressingdissonantheri
tageinwarfaretourisminaustraliaandnorthamericainthe21stcentury/
wppa_open,10.05.2014.

16Мајер,Ч.(2011)ОдсјајБухенвалдау:Подсећањеназлочине,пр.Кинге,
Ф.иФрај,Н.(2011)НовиСад–Београд:Платонеум–Савезјеврејских
општинаСрбије,стр.333.
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њаиистраживањециљнихгрупаиистицаода,иакосути
елементидовелидозначајнихподизањатрошковаикомер
цијализације, нису променили квалитетмузејске посете и
мотивацијустановништва.17

Дуги низ година су форме и функције музеја биле про
дукти друштвене искључивости. Намењене просперитет
ној и образованој мањини, баштинске установе су држа
ле монопол не само над прошлошћу, већ и садашњошћу
и будућношћу.18 За разлику од традиционалних музеја,
„нови музеји” увек са презентацијом и интерпретацијом
повезујубригуонаслеђу.Каконаслеђенијеконзервиранои
статично,презентацијаиинтерпретацијасусвојеврстанчин
очувања.Будућидапроширујузнањеодатојбаштини,тиме
јој додељују и нове вредности, а њиховим укључивањем
семултиплицирајуиразлозида се сачуванештоштосмо
наследилиизпрошлости.

Мењање управо тог сегмента у оквиру бриге о траговима
минулих времена су заговорнициновемузеологије видели
каоизазовипросторзаделовање.Адекватнимтумачењем,
културнадобрасепретварајуодстатичнихистерилнихспо
меникауместаиизвореизучавањаиразмишљањаопро
шлости.Успешнаинтерпретацијаподразумевавеомадобру
припрему,приликомкојејенеопходнодаседајуодговори
напитањазаштосенештоинтерпретира,котребадабуде
укљученутајпроцес,потомштасеизакогатумачи,којесе
порукешаљуисакојимциљевима,какоћесеобавитиева
луацијаи,коначно,какоћеседаљеодржавати.ФрименТил
ден(FreemanTilden)јејош1957.навеошесткључнихтача
кадобреинтерпретације.Премањеговоммишљењу,свака
интерпретацијакојаусебинесадржиискуствапосетилаца
је стерилна. Информација сама по себи није интерпрета
ција, јер јеинтерпретацијавештинакојаусебикомбинује
различитеуметности.Интерпретацијаполазиодцелине,а
затимпредстављаделове,асвеуциљупровокације.Интер
претацијазадецунијескраћенаверзијаонезаодрасле.19

Овакодетаљанпоступак јепосебнозначајанкада јеречо
регионимакојисуунедавнојисторијипретрпелиграђанске

17Hauenschild,A.(1998)ClaimsandRealityofNewMuseology:casestudies
inCanada,theUnitedStatesandMexico,Washington,D.C.:CenterforMu
seumStudies,SmithsonianInstitution,p.4.

18Heijnen,N.J.Thenewprofessional:UnderdogorExpert?NewMuseology
in the 21th century inSociomuseology 3: ToUnderstandNewMuseology
intheXXICentury,eds.Assunção,P.andPrimo,J.(2010),Lisboa:ULHT,
p.13.

19Tilden,F.(2008)Interpretingourheritage,TheUniversityofNorthCarolina
Press;4thRevised&enlargededition(KindleEdition).



45

МИЛИЦА БОЖИЋ МАРОЈЕВИЋ

ратовеиукојимасуосталитраговинежељеногнаслеђапро
шлихвремена.Далиикакоуопштетребатеостаткесачу
вати,какотаместатребаинтерпретирати,чијуперспективу
заузетиидалијереалноочекиватидаспоменицидоведудо
међуетничкогпомирења,самосунекеодтемазадаљураз
раду.Досадашњаискустваизпраксесупоказаладајезаин
терпретацијунаслеђаратнихсукобапотребноорганизовати
консултативнепроцесеукојећебитиукљученипредстав
ницисвих заједница.Уоквируњихтребаинсистиратина
истицању позитивних примера међуетничког ангажовања.
Окосницатумачењанебитребалодабуденекидогађајили
датумилиместо,јернепостојиниједанкојијеупозитивном
сећањусвихнекадасукобљенихстрана.Консензусјелакше
постићиизбором„универзалне”теме.

Усвомпоследњемизвештају,специјалнаизвеститељкаУје
дињенихнација на пољу културнихправаФаридаШахид
(FaridaShaheed)написала једасвапостконфликтнаипо
дељенадруштваморајуданађуправумеруизмеђусећања
изаборављања.Њенизвештајсефокусиранадруштвакоја
суималаинтерниилимеђународниконфликт,постколони
јалнадруштва,онакојасуетнички,политичкиподељенаи
слично.

Круцијално једапроцесмеморијализацијенефункциони
шекаопразнареторикакојомсекомеморишумртви,јерсе
такогубиувидуразлогиконтексттрагедијаизпрошлости.
Меморијализацијабитребалодасеразумекаопроцескоји
осигуравапотребанпросторзаонекојисупогођени,укојем
бимоглидаартикулишуразличитенаративенаначинкоји
јесмислениуконтекстукултуре.

Државаидругезаинтересованестранетребадаосигурајуда
меморијалнепраксеиполитикедоприносепревазилажењу
негирањакојепотпирујемржњуинасиље,затимдаобезбе
десимболичкерепарацијеијавнопризнањежртава,разви
јајуполитикепомирењамеђугрупамакојесубилеусукобу
токомконфликтаидаредефинишунационалниидентитет
крозплурализамидеја.

Такође,Шахидпрепоручујеспречавањедаљегнасиљаине
разумевањаизмеђусупротстављенихгрупапромовисањем
грађанског ангажовања,критичкогразмишљањаиподсти
цањемдискусијеопротеклимипредстојећимизазовимаис
кљученостиинасиља.

Кадаговоримоодисонантном,апресвегаоратномнаслеђу,
могућностизлоупотребеинтерпретацијесуогромне.Струч
најавностјезатоинсистиралаиназаконскомуређењуиде
финисању тумачења, а те иницијативе су новијег датума.
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Штосетичесамеинтерпретације,незаобилазнајеДеклара
цијадонетауЧарлстону2005.године.Уњојјеинтерпрета
цијапредстављенакаосредствокојеолакшаваразумевањеи
доприносивећемпоштовањукултурногнаслеђа,теподиже
јавнусвестопотребизаконзервацијом.Ефективнаинтер
претација великог броја баштинских локалитета може да
будеважанпосредникзамеђукултурнуимеђугенерацијску
разменуимеђусобноразумевање.Тумачењеподразумеваи
комуницирањезначењакрозпажљиво,документованопре
познавањењиховогзначаја,укључујућииматеријалнеине
додирљивевредности,природноикултурноокружење,дру
штвениконтекст,физичкекарактеристике.Утомсмислусу
поштовањеаутентичности(кроззаштитуњиховихприрод
нихи културних вредностиодфизичкихпроменаилина
метнутеинтерпретативнеинфраструктуре),затимдопринос
одрживој конзервацији културногнаслеђа (крозфинансиј
скопланирањеиохрабривањеекономскихактивностикоје
чувају конзерваторске напоре, повећавају квалитет живо
тадомаћезаједницеиосигуравајудугорочноодржавањеи
ажурирањеинтерпретативнеинфраструктуре),потомобез
беђивањеинклузивностиукључивањемсвихзаинтересова
нихстранаизаједницаупрограмеинтерпретације),каои
развијањетехничкихипрофесионалнихстандардазаинтер
претацијубаштине,укључујућитехнологије,истраживање
иобуку,такође,факторикојиморајудасеузмууобзир.

Овадекларацијапојашњаваиразликуизмеђуинтерпрета
ције и презентације, при чему потоња означава пажљиво
планиранраспорединформацијаифизичкиприступкултур
нојбаштини,најчешћеодстраненекогпрофесионалцаили
фирме. Као таква, она представља једносмеран вид кому
никације.Интерпретацију,тојесттумачење,садругестра
нечиниукупност активности, размишљања,истраживања
икреативностикојестимулишекултурнабаштина.Кључну
улогуиграјупосетиоци,алисуактериидругезаинтересо
ванестране.

Ононачемујоштребарадитиуоквируовепроблематике
јесуобластиувезисаначинимаукључивањаперцепцијеи
вредности„стејкхолдера”иулозиокружењанаинтерпрета
цију,затимконцептааутентичности,тумачењерелигиозних
и светихместа,и коначноместабуђења савести, односно
негативног/дисонантногнаслеђапрошлости.

Музеализацијадисонантногнаслеђанапримеру
МузејаДистрикташест

„Не знам да ли споменици помажу, не знам, па не знам.
Коднас,умојојбившојЈугославији,усвакомселујестајао
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споменикнародноослободилачкеборбеибистапонекогме
сногнародногхероја,панамтонијепомоглода сепосле
међусобнонезакрвимокаоиначеникоуЕвропи.”20

Све јевишереализованихслучајевагдесупостулатинове
музеологије примењени на очување дисонантног наслеђа.
Изабралисмоуспешанпримеркоји,иакоизнамадалеког
поднебља,можедапослужикаоинспирацијазарешењакоја
ћемоједногданаостваритинатериторијиБалкана.

Дистриктшестјеназивнекадашњегмултиетничкогквартау
ужемградскомјезгруКејптауна,једногодтриглавнаграда
ЈужноафричкеРепублике.Изњега јеседамдесетихгодина
прошлогвека,завремеапартхејда,насилнопротеранови
шеод60.000становника.Државнизваничницисутадада
линеколикоразлогазаисељење.Наиме,премафилозофији
апартхејда, међурасна интеракција је подстицала сукобе,
збогчегасусеонеморалеодвојити.Сматралисутајкварт
сламомукојемцветајукриминал,коцкаипроституција.С
друге стране, становништво је узроке исељења видело у
близинисамогцентраградаилуке.Дана11.фебруара1966.
Дистриктшестсупрогласилибелачкимквартом,арасеља
вањасупочелавећ1968.године.До1982.годинестаросе
деоцесупреселилиоко25километарадаљеодсвојихдомо
ва.Старекућесусравнилисаземљом,преживелесуједино
богомоље.Унареднимгодинамаизградилисууниверзитет
инекеполицијскезграде,алије,осимтога,некадашњиДи
стриктостаосуштинскинеразвијен.Наконпадаапартхејда
1994. године, Влада Јужноафричке Републике је признала
потраживањастарихжитељаиобећалаимнадокнадуште
те.До2003.сазидалису24зградезабившестанаре,данас
махомљудестаријеод80година.21

ФондацијаДистриктшест јеоснована1989, амузеј 1994.
године,снамеромдаслужикаосећањенадогађајеиздоба
апартхејдаинакултуруиисторијупреисељења.Стручна
јавност Музеј Дистрикт шест често описује као „форум”
и као „храм”.Храм је јеримапредмете које поштујемои
којинамоткривајумистеријупостојања,чувајућиискуства
људикојисууспелидапреживевеомаразорнудислокацију.

20Ивањи,И.МоћсећањаинемоћречиуПодсећањеназлочине,пр.Кинге,
Ф.иФрај,Н.(2011)НовиСад–Београд:Платонеум–Савезјеврејских
општинаСрбијестр.25

21DistrictSixMuseum.InternationalCoalitionofHistoricSitesofConscien
ce,http://www.sitesofconscience.org/members/districtsixmuseum,10.05.
2014.
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Форумјејерангажујеуочувањупрошлости,урасправи,у
прављењуипостављањузахтевапредбудућност.22

Користећиовајметафоричкиоквиркаополазну тачку, ау
ториконцептасужелелидапрошиределовањемузејаида
укинудистанцукојурепрезентовањетрауматичнепрошло
стиможедакреира.Имајућинаумупостулатеновемузео
логије,укључилисучитавнизпоступакаиметодакојисуна
хармоничан,алиидисонантан,начинформиралимемори
јализацијскепраксемузеја.Напрвомместу,речјеоукљу
чивањупосетилацаупричу,којисвојимискуствимаирани
јим сазнањима критички доприносе поставци. Јасно је да
дистанциранигледалац,којиекспонатевидикаонештошто
представља „другост” или као опсервацију нечијег туђег
истраживања,неможедадобијепотпунидоживљајпонуде
Музеја.Дабитоизбегли,почелисусасусретимабивших
становника.Тадасумоглидавиденакојиначинонипри
чајуосвојимсећањимаикакожеледасењиховаисторија
презентује.Другикоракјебиоаквизицијапредмета,алии
прикупљањеоралнихисторијакојеихпрате.Овотакозвано
живосећањејепредметедовелоукорелацију.Наконтогасу
организовалиимеморијскешетњеиуоквируњихмапира
њепамћења.Индивидуалнеизаједничкемапепамћењасу
биленачиндасебившимстановницимаомогућидапоново
направе везу са топографијом.КористећимапеДистрикта
шест на којима су неке важне и препознатљиве тачке би
леубележене,резидентима јебилоомогућенодаисцртају
различитепутањекојимасусечестокретали,доксутамо
живели,симулирајућинатајначинњихововласништвонад
улицама и јавним простором, и индиректно – управљање
сопственомсудбином.23Такође,охрабриванисудауцртају
некаместакојанисувећбиланакарти.

Приповедање бивших становника, међугенерацијски дија
лози,играњеулога,читањепоезије,музичкиперформанси
–тосусамонекиодначинанакојесепосетиоцииданас
укључујуурадмузеја.Наинтимниулазакуфизички,апо
томиметафорички,просторпозивајуихфотографије,фраг
менти живота и домова људи, гласови... Према спроведе
ниманкетамаоутисцима,упрвимахтодоводидоосећања

22Bennett,B. (2010)Representing traumatic pasts at theDistrict SixMuse
uminSociomuseologyIV,CadernosdeSociomuseologia,Vol382010eds.
Assunção,P.andPrimo,J.(2010),Lisboa:ULHT,p.271.

23Досад најпотпунији доступни извор о меморијским праксама у Ди
стриктушестје:Bezzoli,M.andKruger,M.(2002)TextureandMemory
TheUrbanismofDistrictSix,CapeTown:CapeTechnikon.
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шока,ужаса,саучесништва,неверице,самоспознаје,азатим
почињеиисцељење.24

ЦентралнамапанаподуМузејајеједанодњенихнајпозна
тијих експоната.Иако избледела и оштећена наконмного
годинакоришћења,картајеидаљемоћаналаткојипривла
чиљудеисимболичноихуводиупричу.Бившистановници
који суживелиуДистриктушестпрењеговогуништења,
увекпрвопотражеулицу гдесусеналазилењиховекуће.
Иакојенапочеткубилопланиранодамапабуденаподуса
монеколикомесецинаконотварања,многогодинакасније,
онанастављаизновадастимулише.Чакисамназивсталне
поставкеПродубљивање(DiggingDeeper)томедоприноси.
Означавајућинезавршеностпрезентације,онизноваиизно
ваомогућавановатумачења.

Упоследњихнеколикогодина,фокусистраживањајепоме
ренса„производње”меморијеикомеморацијенаонакоја
сутесноповезанасареституцијомземљиштаиопоравком.25
Тоједовелодомногихметодолошкихпитања.Какоћеоб
новаместаутицатинапостојећемеморијализацијскепрак
се?Требалиредефинисатипамћењеуодносунапромене?
Можемолиикакосачуватисвеслојеве?Стимувезијере
ализованасеријарадионица,алићесепотпунијиодговори
добититексабудућомвременскомдистанцом.

Закључак

„Историја човечанства почиње легендом да је Каин убио
свогбратаАвељаинастављасекрваво сведонајновијих
догађајауИсточномТиморуилиДарфуру,уАвганистануи
Ираку–непрекидноморамодаучимоновегеографскепој
мове,јерсенегдедалекооднасопетубијају–сваисторија
заправосесастојиодсећањаназлочинеипоморе.”26

Умодерномсвету, свега јенеколикодржавакојенисуна
стале као последица насиља и из сукоба.Иза тих догађа
јанеминовносуосталаматеријалнасведочанстваиусмена
предања,алиунауцијошувекнијепостигнутконсензусоко
тогатребалиихуопштесачувати,акамолинакојиначин
презентовтиитумачити.

Када је 1985. председавајући британског меморијалног
фонда за национално наслеђе (National HeritageMemorial
Fund)ЛордЧартијерис(LordCharteris)говориоокултурним

24Bennet,B.нав.дело,стр.272.
25Исто,стр.274.
26Ивањи,И.нав.дело,стр.3.
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добрима,рекаоједаје„баштинасвештопожелимо”.27Ка
датомедодамогоренаведенставЕшвортаиТанбриџадаје
сваконаслеђедисонантно,можемодаизведемозакључакда
једисонантнонаслеђесвештопожелимо.Акостварипоста
вимонатајначин,нијелиондабољедапризнамоипосто
јањенепријатногнаслеђапрошлости,уместоштогасвесно
запостављамо,креирајућилошизговорзапоновнописање
историјеуимемираипомирења?28

Улогамузејаиспоменика,каоидругихместасећањаукон
струисањиманационалнихисторијадобројепозната.Стим
увезиЕшвортиТанбриџистичукаконијеслучајноштосу
се националне државе формирале практично истовреме
носапорастоминтересовањазаисторијске,археолошкеи
уметничкеартефактекојимаможедасеисткапричаона
цији.29Далисуондакаснијазапостављањанационалнеба
штинедовеладосукоба?КадајеречотериторијиБалкана,
тешкоједатитачанодговор.Мождајевишепроблемуњи
ховомтумачењуинеразрешенимузроцимаипоследицама
ранијихнесугласица.Јер,акојаснасазнањаонационалној
прошлости и различитим културним традицијамамогу да
ујединенародусмислузаједничкогидентитета,ондајебли
зупаметидајемогућисупротанпоступак.30

Моделновемузеологијепогоданјезапрезентацијуиинтер
претацијудисонантногнаслеђа,поштодозвољаваширату
мачењаинијестриктнотеоријскиустројен.Тоје,нажалост,
мачсадвеоштрице,собзиромнатодатоликаслободачесто
доводидоразводњавањасуштинеибанализацијеприказане
ианализиранеграђе.

Акценатналичномдоживљајуипартиципацији, бављење
актуелним,животнимтемамаинедаћама,деинституциона
лизација, излазак у простор, популаризација садржаја, де
централизација,ангажовањезаинтересованихлокалнихза
једницаисамимтимдруштвауцелини–свесутоелементи
накојимасеновамузеологијабазиравећбезмалополавека.
Нонаћиправумеруиобезбедитисистемску,методолошку
применуувођењемодређенихстандарда–тујеизазов.До
садашњипринцип–свеможе,аништанемора–ниједао
резултате.Намузеолозимаједабудуунекурукуарбитрии
дамотивишу,координирајуиводелокалнезаједницеуна

27Hewison,R.(1987)TheHeritageIndustry:Britaininaclimateofdecline,
London:Methuen,p.32.

28Исто,стр.246.
29Basu,P.Confrontingthepast?NegotiatingaheritageofconflictinSierraLe

one,Journalofmaterialculture,vol.13(2),p.234.
30Исто,стр.235.



51

МИЛИЦА БОЖИЋ МАРОЈЕВИЋ

поримадасесвакислојдисонантногнаслеђасачуваодза
борава.

Нова музеологија и пред историју ставља нове, критичке
изазове.Суштинскопитањеистраживачанебитребалода
будекакојетобилонекада,већкакоједошлодотогадаса
даимамотајпроблемкојиимамо,којеодлукележеизатога,
коихједонео,каквесунаммогућностиданасдаодредимо
будућностикакоонатребадаизгледа.Теккада„новимузеј”
будебазираннасадашњици,текћемотадаиматишанседа
направимопроактивнуинституцијукојаћемоћидаутичеи
набудућност.
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CHALLENGESOFNEWMUSEOLOGYIN
PRESENTATIONANDINTERPRETATIONOF

DISSONANTHERITAGE

Abstract

Thereareonlyafewcountriesinthemodernworldthathavenotbeen
establishedasaresultofviolenceandconflict.Materialevidenceandoral
traditionsremainedaftertheseevents,butsciencehasnotyetreacheda
consensusonwhethertheyshouldbekept,letaloneonhowtopresent
andinterpretthem.Thispaperdealswiththechallengesandobstacles
thatmanagementofsuchheritageputsinfrontofthenewmuseology.
Theemphasisonthepersonalexperienceandparticipation,addressing
current,existentialissuesandhardships,deinstitutionalization,stepping
out to open spaces, popularization of the content, decentralization,
involvementofthelocalcommunitiesandthereforesocietyasawhole
–  all of these are elements onwhich the newmuseology has been
basedfornearlyhalfacentury.Thechallengeliesinfindingtheright
balanceandensuringsystematic,methodologicalapplicationswiththe
introductionofcertainstandards.Sofar,theprincipleallispossible
and nothing is amust  has failed to achieve results. It is up to the
museologiststobearbitratorsofsortsandtomotivate,coordinateand
leadlocalcommunitiesintheeffortstopreserveeachlayerofdissonant

heritagefromoblivion.

Key words: new museology, interpretation, presentation, dissonant
heritage,memory,warlegacy
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кратко или претходно саопштење

МАЛРОИДЕЛОШ– 
ЈЕДАНРАЗГОВОРОМУЗЕЈУ

Сажетак:Овајрадјепосвећенпостављањупитањакојасенаме
ћукаопоследицапромишљањапојмоваимагинарногивиртуелног
музеја.КаковиртуелнимузејуДелошовојинтерпретацијипред
стављаупрвомредуједанимагинарнимузеј(уономсмислукојије
назначиоМалро),потребнојеуспоставитиодносизмеђутадва
сроднапојмаиуказатинањиховпотенцијалнизначајзаразуме
вањемузејакаотаквог.Имплицитнимодбацивањемдистинкције
музеологија–новамузеологијакаонеплоднезаразрешавањемузеј
скихантиномија,уовомрадуједисциплинарноодређењеупотпу
ностиподређенопромишљањуоногаштамузејјестеизпозиције
Делошовеинтерпретацијемузеологијекаоједне‘’филозофскеди
сциплине’’.

Кључнеречи:имагинарнимузеј,виртуелнимузеј,БернарДелош,
АндреМалро

Данассечиниготовоилузорнимписатиомузеју.Омузеју
каодајесвереченоикаодајенапуштањепојмамузеологи
једовољанразлогзанапуштањепојмамузеја.Измештање
музеја – које се догађа свакипут када одређењемузеоло
гијекаонаукеомузејунапустимокаосаморазумљиво–у
просторе наслеђа и баштине, односно одрон ка херитоло
гији као исходишту, једнако као и одрон ка музеографији
каоозбиљењу,имплицитноупућујенадомишљеностпојма
музеја.Дакле,музејкаотакавјеуобличенијасан,тејеједи
нопотребноизнаћимодалитетеасимилацијемогућихпро
менакојесепредњегапостављају.БернарДелош(Bernard
Deloche) је један од оних аутора који музеј мисле у кате
горијамаослобођенимодстрогихдисциплинарнихоквира,
проширујући посланство и значај музеологије дајући јој
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статус„филозофскедисциплине’’.Делошјекаосвојзадатак
узеопромишљањевиртуелногмузејакојионзамишљакао
контраран тзв.институционалноммузеју.Свестанпојмов
не сродности сМалроовим (AndréMalraux) имагинарним
музејом,ДелошпоклањанарочитупажњуМалроовој тво
ревини.Требаиматинаумуда,заразликуодДелоша,Мал
ронијетематизоваомузејкаотакав,тојестњеговинтерес
нијележаоусистемскомпромишљањуинституцијемузеја,
већ јењеговприступпре свега производ једног нагона за
рецепцијомуметностиуједномнеинституционалномвиду.
Малроовимагинарнимузејпоконсеквенцамакојеизњега
исходеумногомепремашујењеговеинтенције, јеронније
имаонаумурефлексијумузејакојуобављамузеологијакао
наукаилинекосличносистематскопромишљањемузеја.

Овомприликомћемоставитинагласакнапојмовевиртуел
ногиимагинарногмузејауважавајућињиховеразлике,али
имајућинаумуњиховозаједничкопореклоумишљењујед
ногнеинституционалногмузеја.Самонатајначин јемо
гућепонешторећииотзв.институционалноммузејукоји
–штозбогнаводнедомишљености,штозбогзамораинтер
претације–измичеистинскомразумевању.Омузејујезби
љаготовосверечено.Ипак,оноштонијереченосеиспоста
вљадрагоценијим.Штаје,дакле,оноштоМалроиДелош
нисуреклиомузеју?Далијеречозаборавуилипропусту?
Далинамћутањеоприродимузејаговориомузејувише
одсвихлутањанапутуњеговогпревазилажења?Коначно,
дали јемогућенапуститипојаминституционалногмузеја
безпоследицапосветкојијесвојимпостојањемгенерисао?
У циљу задобијања одговора на ова питања, послушајмо
ДелошаиМалроауњиховимстремљењимаканапуштању
институцијемузеја.

БернарДелошсвојуконцепцијузасниванавезиизмеђуму
зеја,естетикеимедија,којајепоњему„суштинскаипресуд
на’’.1Чинисејаснимодабирпроматрањавеземузејаимеди
јаимајућинаумуњеговинтересзатемувиртуелногмузеја.
Оноштопакњеговприступодвајаодсличнихјеуказивање
наважностестетике(анеуметности),којуонпроглашава
за „темељ односа музеја и нових медија’’2. Уметност Де
лошсхвата као „процес емотивногдоживљаја који јеиза
зван артефактом’’.3Даље, „доживљај је оноштонастаје у
пољуестетике,штосенудичулима,билодајетоискуство
изазваноуметношћу,илизастарелимсредствимакаоштосу

1 Делош,Б.(2006)Виртуелнимузеј,Београд:Clio,Народнимузеј,стр.17.
2 Исто.
3 Исто,стр.19.
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штампаилиреклама’’.4Уметностимапредностуодносуна
другемедије,јеркодњепостојижељадасеизазовеемотив
нареакцијаидоживеноваискуства.Улогауметностије,ка
коверујеДелош,утомедауспоставивезуизмеђуестетикеи
области„приказивања’’музејског,каомедијанадмедијима.
НаовомместуДелошуводипојамвиртуелног,прекопроце
сазамене,односнодеконтекстуализацијеилиманипулације
артефактима.5

Делошусвојојкњизианализирапојмовеестетике,уметно
сти,музејаивиртуелног.Подестетикомонподразумевапо
вратакнаизворноБаумгартеново(AlexanderGottliebBaum
garten) одређење естетике као „науке о емотивномначину
спознаје објеката’’, то јест напуштањеКантове (Immanuel
Kant),какооннаводи,неестетике.ДелошразумедајеБаум
гартеноваестетикаупрвомредуједнаепистемологија(код
њега је естетика наука о чулном сазнању6), дакле не пре
васходнофилозофијалепог(каокодКанта)илифилозофија
уметности(каокодХегела[GeorgWilhelmFriedrichHegel]).7
Уз Баумгартена,Делош као аутора прве теорије естетског
ефекта наводи Јохана Георга Сулцера (Johann Georg Sul
zer),којије,поњему,предложиопрвутеоријумедија.Том
приликом,онизносиследећуСулцеровутезу:„Измислили
смоуметностдабисмоусликеобуклимислиипојмове,ко
јинемају ничегматеријалног; у томновомоблику они се

4 Исто.
5 Исто,стр.20.
6 ШколованутрадицијирационализмакојисевезујеупрвомредузаВол

фа(ChristianWolff)иЛајбница(GottfriedWilhelmLeibniz),акојијераз
ликоваоподелунавишу(појмовну,интелектуалну)инижу(чулну)са
знајнуспособност,Баумгартенјечулнојсферидоделиосамозаконитост
(тојестнесводивостчулног,естетскогнаразумско,рационално,каокод
Лајбница)итимеестетикукаонаукуодвојиоодлогике.У„Филозоф
скиммедитацијама’’Баумгартеннаводи:„Аштаакобиселогикасамом
дефиницијомзатворилауонеграницеукојимасестварноикреће,од
ређенакаонаукакојомсенештофилозофскиспознаје,илинаукакоја
усмерававишусазнајнуспособностуспознавањуистине?Тадабифи
лозофимабилапруженаприликадасавеликимуспехомистражујуионе
вештинеукојимасенижесазнајнеспособностимогуусавршавати,из
оштраватии,накористсвету,срећнијепримењивати.Какопсихологија
пружачврстеоснове,несумњамодаможепостојатинаукакојауправља
нижомсазнајномспособношћуилинаукаосензитивнојспознаји’’.Реч
је,дакако,оестетици.Упoредити:Баумгартен,А.Г.(1985)Филозофске
медитацијеонекимаспектимапесничкогдела,Београд:БИГЗ,стр.85.

7 Речјеотритрадиционалнедефиницијеестетике,собзиромнапредмет
естетичкихистраживања.Оадекватностии(само)довољностисвакеод
њихрасправљаМаријаРајхер(MariaReicher)усвом„Уводууфилозоф
скуестетику’’,арепродукцијуњенеинтерпретацијенудиНебојшаГру
бор.Уп.Грубор,Н.(2012)Лепо,надахнућеиуметностподражавања,
Београд:Плато,стр.47–52.
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увлачеучулаипрелазеудушедругих’’.8Делошуовајнавод
сугеришеда јеСулцербио свестанчињеницеда сликане
преносисамоидејевећдапредстављаимоћнооруђекому
никације.Теоријаестетскогефектајебилабаченаузаборав
сведокјеХансРобертЈаус(HansRobertJaus)иВолфганг
Изер(WolfgangIser)својимрадомуобластикњижевности
нисурехабилитовали,износећитимповодомразличитекон
цепције.ДокјеЈауссконцентрисаннапроучавањесвесног
субјективногрецептивногодносаспрамтекста,Изерсвоју
пажњу усмерава на објективни део деловања на читаоца,
наглашавајућипотентностсамогтекстакоји„предодређује
рецепцијуитакоослобађапотенцијалдејства,чијеструк
турепокрећуидоодређенетачкеконтролишусампроцес
рецепције’’.9ДелошИзерову концепцију разумева као об
ухватање „интеракције текста и читаоца пре било каквог
облика‘приписивањазначењаделу’’’10,односностављање
узаградусемантикетекстадабиседошлодоњеговогефек
та.11ЗаодређењеДелошовеестетичкепозицијеовинаводи
супресудни.Онисусвојеврстануводуњеговудаљуразра
ду„покретачкоосећајног’’дејстваслике,пребилокаквеин
терпретације.Делошсвесноостављапостранисемантички
аспектдела,апострофирајућиделовањекоје,следећиДеле
за(GillesDeleuze),можебитиихистерија.Њемује,стога,у
првомредузначајнодапратиулазакдоживљајауестетско
поље(којиседогађасмодерномуметношћу)ињеговопод
ређивањедискурсу (које седогађа са савременомуметно
шћу).Догађајјеумодернојуметностисамодовољан,докје
усавременојуметности,сматраДелош,онмањеиливишеу
функцији„потпоресложеномиимплицитномизлагању’’.12
Пољерекламејетакођемогућепропуститикрозовумрежу
ослобођенусемантике,апосвећенуиспитивањуемотивно
покретачкогделовања.Ипак,уколикобисможелелидаре
кламупосматрамоуоквирууметничкогпоља(штоДелош
сугерише),поклеклибисмопредстрахомодстварнеснаге
сликеипрепустилисеономештомислимоданајбољеможе
моконтролисати–њенсмисао.13Какојеуметностпокретач,
Делошусвомделунарочитупажњупосвећујеономештото
покретањегенерише,нпр.променаструктурепросторакоја
јекадрадаизнедриконцептеипроизведесмисао.Потрага
за смислом у уметности, премдаметафизичког карактера,

8 Делош,Б.нав.дело,стр.27.
9 ПодвукаоБ.Д.,исто,стр.29.
10Исто,стр.30.
11Исто.
12Исто,стр.54.
13Исто,стр.59.



59

БОЈАНА СПАСОЈЕВИЋ

кодДелоша јеизврнутаууважавањепретпоставкебесми
слауметности,тојестприхватањедаууметностипостоји
нештошто чини бесмисао, што је „незначеће’’ (Делезово
одређењеоногаштоонназивадијаграм).Уметностделује
наљудскуинтуицијупосредствомпростора,а„тосенемо
жеозбиљноизједначитисјезикомчакниурасправи’’.14На
овајначин,Делошодбацујенаслеђесемиологијеслике,ко
јајепокушаваладапремостијазизмеђусликеидискурса,
„јерврловероватносамосликарствозасниваиобјашњава
семиологију’’.15Сликајевероватнотемељнашеспособно
стиговора,ауметничкипроизводнетребадабуденидеши
фрован,нитумачен,јерсенудисамоемотивномискуству.16
ОвосвојестановиштеДелошпоткрепљујеувидимадокојих
једошаопоменутиВолфгангИзер,акојијепреокренуоуче
њесемиолога,којисуприбегавалитекстудабидешифрова
лислику.Изерјетежио„скицирањумоделазаистраживање
емпиријскереакцијечиталаца’’,17тојестобухватањуфено
менакоји„укључујеистовременосамтекст,погледаутора,
чинчитањаиинтеракцијуизмеђутекстаичитаоца’’.18Сми
саојезамишљенкаосликаунутартекста–онајенесводи
ванадискурсјернепредстављапостојећуреалност.Стога
сликазаистафункционишекаопосредникузчијупомоћсе
скицирасемантичкоуобличавањетекста.19

Суштинауметностијепрезентација,којумузејкаопосред
ник доживљеног потврђује. Презентовати доживљај арте
фактом–овадефиницијауметности,поДелошу,укључујеи
музејкаопроцеспрезентације.20Кадаговориоулозимузеја,
Делош понавља општа места музеологије, наглашавајући
улогу емотивнопокретачког (опажајног) искуства. Тради
ционалнимузеј јебиочуварсликечовека,односнобио је
чуваридентитетаибаштинеистовремено.Строгомселек
цијомпредмета задужених за одражавањељудскогпостао
јепредметкулта,речјупостао јехрам.Кадаговориотзв.
институционалном музеју, Делош никада не пренебрега
вањегово одређење као храма.Ипак,музејфункционише
на два различита принципа – издвајања (оношто улази у
музеј се као сакрално разграничава с профаним) и при
пајања (свеможе ући умузеј, отуда детронизацијамузеја

14Исто,стр.71.
15Исто,стр.70.
16Исто,стр.70–71.
17Према:исто,стр.72.
18Исто.
19Исто.
20Исто,стр.77.
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уметностипостојањеммузејамораиливаздуха).21Музејје,
дакле,отвориосвојавратапрофанимпредметима,али,како
верујеДелош,тонаснеудаљаваодтематикеидентитетаи
нарцизма,јермузејнепрестаједаманипулишесликама.Да
ли је стогапотребноукинутиинституцијумузеја?Не, јер
је најважнијафункцијамузеја, оноштоинституцију чини
легитимном,„показатиилиомогућитидаседоживи’’.22Му
зејимапредностдаје„институцијаинтуитивногсхватања’’,
верујеДелош,апосетилацулазиумузејдабипримиоемо
тивнеопажајеи„акојестварнорецептиван,откриванешто
друго,анеоношто једошаодатражи’’.23Својрадикалан
отклонодКантовеконцепцијеДелошјошједномпотврђу
јеречима:„Субјекатемотивноискуствоникаднедоживља
вапотпуносвесноинетребагамешатисврлоповршним
уживањем или некористољубивом естетском радошћу, ко
јиманампробијајуушиодКанта;нитисмистичномкон
темплацијом, плодом сумњивог скретања које непрестано
избијаизрелигиознеекстазе’’.24Овајнаводјеодпресудне
важности за разумевање Делошове концепције музеја као
медијумапосредованогестетиком. Јасно једаонодбацује
„површноуживање’’(маштаонозначило),алиКантовмо
ментсудаукуса,покомејеонодређенкаотзв.безинтересно
допадање,уДелошовојинтерпретацијипостајеизврнут,јер
Кантиманаумупостављањепитањаотомедалијенешто
лепонезависноодмогинтересовања,тојестод„оногдопа
дањакојемиповезујемоспредставомоегзистенцијинеког
предмета’’.25ДелошсецираКантовуаналитикулепогиако
је свестандаКантнеостављадовољнопростора за једну
филозофију уметности и да је Кантов допринос историји
естетикеуправоупромишљањукатегоријелепог,тојесту
доменуфилозофије лепог.Наравно да биХегел са својом
естетикомкаофилозофијомуметностиДелошубиомного
прикладнијисаговорник,алитајизнуђенидијалогизоста
је управо збогДелошовог инсистирања на емотивном де
ловању,нањеговојпроизвољности(којуоннеименује,али
која је имплицитнањеговој концепцији). Тај наглашавани
ефекаткојинијениповршноуживањенимистичнаконтем
плацијанепружадовољноразлогазаотклонодтаквиход
ређења.ЧуђењенадДелошовимизборимаупогледуесте
тикерелевантнезаразумевањемузејакулминирањеговом
свешћуоспецифичностифункцијепрезентације/примања,

21Исто,стр.87–92.
22Исто,стр.97.
23Исто.
24Исто.
25Kant,I.(2001)KritikderUrteilkraft,Hamburg:FelixMeiner,str.49.
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којаделујекаоискључивовласништвомузеја(заразликуод
бригесакупљањаианализирања,којујезамисливоповери
тидругимустановама,лабораторијинапример).26Другим
речима,какосамДелошисправнонаводи:„Прекомузејасе
уметностобраћамени’’.27Нажалост,тообраћањенам,након
његовеинтервенције,непостајенималојасније.Делошова
концепција,лишенасемантике,неузимауразматрањемо
гућностпокојој сеумузејудогађаја тумачењеоногашто
јепретходноразумевано.Онненапуштапричуоестетском
доживљају,премдајенеизлажеубедљиво.Његовисагово
рницисупретежнотеоретичарикњижевности,чимејеин
систирањенаомнипотентностислике(анејезика,дискур
са,писмаилитекста),карактеристичнозацелокупанњегов
рад,увеликојмериослабљено.Оноштоостајенејасно је
иДелошовоопредељењезаестетскидоживљај,којијето
комисторијеимаоразличитаодређењакојасечакнисуувек
односиланаистапитања,тејекаотакав,какоТатаркјевич
(WładysławTatarkiewicz)закључује,убитинепрецизанпо
јам.28Естетскидоживљајимузејповезујенаједномместуи
самТатаркјевичкаданаводи:„Посетиоцимузејаипутни
циподлежунаизгледестетскојемоцији,нотојеипак,пре
специјалнатуристичкаемоција’’.29ПозивајућисенаМола
(AbrahamAndréMoles)ињеговпримерскупљачаразглед
ница,Татаркјевичтврдидаонипарадоксалнодоживљавају
осећања која су више „естетска’’.На овај начинбива још
једномпотврђенодасепојаместетскогдоживљајанеретко
употребљаваширокоинепрецизно‘’такоданеједномобу
хватасвештонијенисазнавањениделовање’’.30

Вратимосесадамузеологији,закојујеиздејствованстатус
„регионалне филозофије’’ (Gaston Bachelard). Говорећи о
односумузеј–музејско(уместопојмамузеалностикојије
увеоСтрањски(ZbynekZ.Stransky),Делошбирапомирљи
ветонове.Дакле,ненегираулогумузејског(каооногшто
претходи)узаснивањумузеја,алинизначајискуствамузеја
замишљењеспецифичностимузејског.31Заштомузеологија
нијенаукаизаштомузејнебитребалодапоседујесопстве
ну дисциплину, попутшколе, затвора или болнице којима
се баве само оне дисциплине које се односе на функције
(нпр.педагогија,криминологија),аненасамуинституцију?

26Делош,Б.нав.дело,стр.97.
27Исто.
28Татаркјевич, В. (1976) Историја шест појмова, Београд: Нолит,

стр.299–325.
29Исто,стр.323.
30Исто.
31Делош,Б.нав.дело,стр.108.
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Превасходно,јернезадовољавадефиницијекојеприписује
монауци(методемоделизације,сврсисходностииобјектив
ности).32Нијенеопходнореконструисатиаргументацијуко
јуДелошизносии која одричемогућностмузеологији да
будеједналогија,каониелаборацијутезепокојојјемузео
логијакаофилозофијамузејскогједна„метатеоријаинтуи
тивненаукеодокументацији’’.33

Каопоследњиинесумњивонајзначајнијиелементрелације
којујеДелошнапочеткузадаојављасепојамвиртуелног.
Онсенеодносисамонапарадигмувиртуелногмузеја(ко
ме је читава студија и посвећена) већ и на појам уметно
стикаовиртуелизациједоживљеног (садржаноуформули
–представитидоживљенопрекоартефакта).„Виртуелносе
несупротстављареалностикаооноштојемогуће,већакту
елном:тојестањеоногаштојошнијеактуелизовано’’.34Ви
ртуелизацијајепрелажењесједногартефактанадругекоји
сузаменеили,другачијеречено,измештањеобјектаизње
говогматичногконтекстаунекиновиконтекст(Делошовде
наводиДишанакаопарадигму)јестесавршенаилустраци
јавиртуелног.35Наовомместусеупричуовиртуелизаци
јиуводипојамимагинарногмузејанаводом:„Имагинарни
музејје,уствари,виртуелнимузејуправомсмислуречине
затоштопредлажекопијеуместоправихдела,већзатошто
премештаитеоретизујепремештање’’.36Музејје,дакле,као
иуметност,закључујеДелош,потпуновиртуелан,атозна
чиупрвомредудакадаговоримоовиртуелноммузеју,ре
ферирамонамузејзамена,музејкоји,каоиимагинарнипре
њега,немазидовеиодређеноместоикојинијеништамање
реаланод тзв.институционалногмузеја.Увођењеммузеја
заменаупољеговораомузејучиниседасмоизбеглифети
шизацијуисакрализацију,односнодасмодовелиупитање
одређењемузејакаохрама.ДелошодајепризнањеМалроу
дауправоњемудугујемотеоријунеопходнупроцесувирту
елизацијекојујеонформулисаоелаборирајућисроданфе
номенимагинарногмузеја.Двасепитањапостављајупред
оногакопромишљамузејизпозицијењеговенаводнедру
гости.Првојесугерисаносамомјукстапозицијомидонекле
поистовећивањемимагинарноги виртуелногмузејаи гла
си:којајепринципијелнаразликаизмеђутадвамузеја,то
јестуколикотаразликаизостаје,којијеразлогзаувођење
појма виртуелногмузеја?Друго и најважније питање које

32Исто,стр.110.
33Исто,стр.114.
34Исто,стр.127.
35Исто,стр.137–138.
36Исто,стр.138.
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намизнуђенидијалогизмеђуМалроаиДелошасугерише
је:штанампонуђенипојмови сковани у сврхунадилаже
њапроблематикеинституционалногмузејаговореосамом
музеју?Далипревазилажењезначијединонапуштањеили
иобухватање?Вратимосенајпреимагинарноммузеју.Као
штојепознато,Малројеимагинарнимузејформулисаопо
лазећи од фотографије као репродукције уметничког дела
(оригинала).Историјауметности,откадајепредметизуча
вањаспецијалиста,јестеисторијаоногаштосеможефото
графисати.37Могућностикојенампружафотографија,када
намнедоступнауметничкаделастављауруке,основјеима
гинарногмузејакојиможепостојатисамоунашемпамће
њу.38Онбимогаопостојатииустварности,алипревасходно
обитаваунашемдухуисвакичовекможедамењавластити
имагинарнимузеј.

Малроовкључнидоприноспромишљањумузејапребивау
његовојупотребипојмаметаморфозе.Музејразликујесли
куствариодсамихстварииизтеспецифичнеразликеиз
влачиразлогњиховогпостојања,односномузејизтерела
цијебиваодређенкаосучељавањеметаморфоза.39Метамор
фозапрепознатакао„душаимагинарногмузеја’’40означава,
какојетоДелошисправноуочио,процесреконтекстуализа
ције(којојпретходидеконтекстуализација).Овајмеханизам
којипредстављаопштеместомузеологијеичијејенепро
ценљивеулогеиМалробиосвестан,навеојеДелошаназа
кључакдајесвакимузејубитиимагинарнимузеј,„упркос
материјалности својих збирки и својих зграда, јер је сам
процесмузејапроцеспоказивања,изложбе’’.41Топретвара
њесвегауслику(ДелошсправомнаглашаваМалроовинте
рес зарам,оквирслике), односноизлагање,приказивање,
говориуприлогтезидаимагинарнимузејнијенекаквадру
гостинституционалногмузеја, већ јењеговаинхеренција.
Имагинарнимузејсесастојиодрепродукција,фотографија
уметничкихдела(Делошбирекаозамена),дакленеориги
нала.Изостајање„материјалногприсустваобјекта’’је,како
верујеДелош,„спознајно–чакмождаиинтуитивно–неко
рисно,јероткриваоноштојестеусуштини:фетишсакрали
зованеуметности’’.42ОпасностипредкојимасенашаоДе
лошпокушавадаизбегнедиференцирањемзамена,тојест
разликовањеманалогнеианалитичкезамене.Аналогнесуп

37Malraux,A.(1951)Lesvoixdusilence,Paris:Gallimard,p.28.
38Malraux,A.(1974)Latêted’obsidienne,Paris:Gallimard,p.104.
39Malraux,A.(1951)Lesvoixdusilence,Paris:Gallimard,p.12.
40Malraux,A.(1974)Latêted’obsidienne,Paris:Gallimard,p.104.
41Делош,Б.нав.дело,стр.157.
42Исто,стр.163.
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ституције,премда„функционишузаосећајнуинтуицију’’,
не дају никакав допринос сазнању, оне су „с музеолошке
тачкегледишта,скоросамопростидвојникоригинала,речју
оригиналкојисебенепознаје’’.43Онесе,дакле,одоригина
лапринципијелноразликујуустепенунесавршеностиувек
непотпуногпонављања,илинеубедљивостизаваравањаили
у простој симулацији ефекта. Аналитичка супституција
(структурална или изворна) представља „скицу анализе
оригинала’’исврхајојнепребивауобнављањуизгледа,већ
откривањусклопаилогикеоригинала.СамДелошвидидва
проблемакојипроизлазеизупотребезамена.Првисеодно
синапримедбупокојојзаменанеможебитикадрададоча
раоригиналкојинамје,ипоредфетишизације,каообјекат
истраживањаидаљенеопходан.Узаменигубимоодориги
налаунајгоремслучајуњеговуматерију,азасамоистражи
вањеважнојејединопостављањеупростор.Другапримед
бајеозбиљнија,верујеДелош,јердоводиупитањеемотив
нодејствоаналитичкезаменезакојуонпледира.Овапри
медбаубедљивијеодпрвесугеришенеопходностповратка
нааналогнезамене,тејеизтогразлогапотребнодовестиу
питањењенуваљаност.УтусврхуДелошнаводимузејод
ливака и нумеричку слику као примере интересантне и
успешнесинтезеаналогнеианалитичкезаменеитиме,како
верује, превазилази недостатак „интуитивне емотивне ди
мензије’’којисејављакадасеослонимосамонааналитичку
заменунарачунаналогне.Делошје,дакле,свестанучинко
витостианалогнезаменекојанашојинтуицији„казујемно
говишеодтабелебројеваиликодираногредоследа’’.44 За
концепцијувиртуелногмузеја јеовадругапримедба,како
Делошисправноуочава,умногомеозбиљнијаодпрве.Али
уколикоапстрахујемотенденцијуиспитивањасврсисходно
стивиртуелногмузеја, односоригиналаи замене (накоји
упућујепрвапримедба)јевишеструкопроблематичан.Њим
се индиректно доводи у питање и Малроова концепција
имагинарногмузеја.Делош јесвестандааналогна замена
(фотографијауметничкогдела,например)недоприносиса
знању.Ипак,онјенеодбацујезбогњеногинтуитивногпо
тенцијалапостизањаемотивногефекта,чимепотврђујепо
четноинсистирањенаконцепцијимузејакаомедијумачија
сврхапребиваупрезентовањудоживљајаартефактом.Дру
ги разлог тог неодбацивања аналогне замене би се могао
пронаћи у Делошовој перманентној негацији концепције
музејакаохрама.ОтудајеМалроовимагинарнимузејархе
типДелошовогвиртуелногмузејаскојимделизаједничку

43Исто,стр.166.
44Исто,стр.175.
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претпоставку десакрализације уметности, иако заМалроа
„фотографска репродукција нимало не укида светост
уметничкогдела,већгапреоснажуједоприносећиистовре
меноначелувећегширењадемократичностиикаосредство
симболичког присвајања уз помоћ слике’’.45 Бравурозност
ДелошовеинтерпретацијеМалроасеогледауњеговомбо
љемразумевањуимпликацијакојеимагинарнимузејзасо
бомповлачи.Премдабогатоилустрованипримерима,Мал
роовинаписиоимагинарноммузејусунедомишљени.Они
имајукарактерскицекојујепотребноуобличити.Делошова
заслугајеутомештојераскринкаодуализаммузеј–имаги
нарнимузејкаоилузоран.Свакијемузејимагинарнимузеј
јероперишесликомисвојусврховитостцрпиизизлагања.
АлидалисеДелошовизакључцитемељенаваљанимпрет
поставкама?Далијесвакимузејубитиимагинарнијерму
уосновилежипринципизлагања?Далијемогућесвођење
оногаизлаганог?Нисулиоригиналиизамене(фотографи
је) као диспаратни својомматеријалношћу бачени у поље
говораоаутентичности?АкоусвојимославнеБењаминове
(WalterBenjamin)увидекаосувислеитретирамопропадање
ауре уметничког дела у ери техничке репродуктивности
(новeестетичкeкатегоријeкојууводиБењамин46)каонеми
лунеминовност,штанамостајеодмузејазаменакојисво
јимтемељнимодређењемнегира„овдеисадаоригинала’’?
Кадаговориојединственостииаутентичности(овдеиса
да),Бењаминуводипојамритуала(сакрализованог)истату
са вечите недоступности (даљине) онога што је можда и
близу(појамауре).Аутентичностнекестваријеотелотворе
њесвегаштојеуњој(традицијом)преносиво–почевшиод
њеног порекла, од њеног материјалног трајања, до онога
што јечиниисторијскимсведочанством.47Репродуковање,
дакле, лишавачовека суштинског јер „уздрмава ауторитет
ствари’’итимедоводидопропадањаауре.Уколикозанема
римо егземпларну компонентуБењаминовог есеја, која се
превасходноодносинасудбинуфилма,каодрагоценаостаје
његовабригазајединственост,ауратичностуметничкогде
ла,којеје,упркоссвојојсакралности,увекукорењеноукон
тексттрадиције.Традицијајеживаисклонаизображавању
и,какоБењаминверује,утемељенанаритуалу.Техничкаре

45Исто,стр.163.
46Lindner,B.DasKunstwerkimZeitalterseinertechnischenReproduzierbar

keit, in:Benjamin Handbuch: Leben, Werk, Wirkung, herausgegeben von
Lindner,B.(2006)Stuttgart,Weimar:J.B.Metzler,p.236.

47Benjamin, W. Das Kunstwerk im Zeitalter seiner technischen Reprodu
zierbarkeit (dritte Fassung), in:GesammelteSchriften, I 2, herausgegeben
VonTiedemann,R. undSchweppenhäuser,H. (1974) Frankfurt amMain:
Suhrkamp,p.477.
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продуктивност је та која доводи до еманципације умет
ничког дела од његовог „паразитског постојања у ритуа
лу’’.48КултнавредностокојојБењаминговорисекуларизо
вањемуметностибивасмењенааутентичношћуитојеоно
што појам аутентичног чини једнозначним у разматрању
уметности.49Уметничкоделосвојурецепцијузасниваупра
вонакултнојвредности,алинесамонањојвећинасвојој
изложбенојвредности.Бењаминуказујенапрвобитноод
ређење уметничког дела као инструмента у оквирумагиј
скогритуалаистицањемњеговекултневредности(кадаоно,
дакле,нијебилоуметничко),алиинањеговеновефункције
којепризиваизложбенавредност.Једнаодњихјепоменута
уметничка,којаћекаснијемождабитисхваћенакаоспоред
на(овдеБењаминупућујенаБрехтоверечиомогућемнапу
штањупојмауметничкогделауследњеговогробногкарак
тера).50Уфотографијикултнавредностбиваупотпуности
потиснута изложбеном вредношћу (дакле, у ери техничке
репродуктивности).

Уколико занемаримо политичке конотације Бењаминовог
есеја(којенисуневажне),заразговоромузејусеиспоста
вљајудрагоценимњеговиувидиоприродиистатусуумет
ничког дела. Малроова концепција имагинарног музеја,
као уосталом и Делошова концепција виртуелног музеја,
ненагризасамоаурууметничкогделавећсеругајућиње
говојаутентичности–ругаињеговомонтолошкомстатусу
уметничкогдела.Тоштоуметничкоделоможебитиироба,
текст,сликаилиствар(данаведемосамонекаодмогућих
одређења)неразрешавагаприродеибаластауметничког.
Делошјеуказаонакорисностзамена,алиинањиховунедо
вољност.Уметничкоделокаотаквонамјеидаљенеопходно
сасвимпроблемимакојесобомноси.Јер„овдеисадаори
гинала’’неалудиранастањенепомичнепрвобитности,које
јеувекпотребнореконструисати,већнапротивнаисторију
његовематеријалности,наоноштоједелозанас.Основни
проблемДелошовеконцепцијепребивауњеговомотклону
одсемантике.Истинаједауметничкаделапобуђујуафекте,
алидалијетоодређењедовољнозаразумевањепроцесаре
контекстуализације?Отомештаделазначезанасиукаквом
смомиодносуспрамњиховемузејскеипредмузејскеегзи
стенцијеДелошништанеговори.Инсистирањенанеоспор
нојважностиизлагања(презентације)уметничкогделакод
Делошајепраћеноћутањемоселекцијикоја јојпретходи.
Свакијемузеј,какојетоДелош(заразликуодМалроа)до

48Исто,стр.481.
49Исто.
50Исто,стр.484.



67

БОЈАНА СПАСОЈЕВИЋ

броразумео,убитиимагинарни,алинечиномпрезентације
већ селекцијом оногашто подлеже реконтекстуализацији;
онјеједанодмогућихсветова,даупотребимоЛајбницову
синтагмукојуиначеисамДелошрадокористи.Каоједанод
могућихсветовакојисвојимозбиљењемприкривавластиту
сврховитост,музејјеувекхрамјеровдеисадауметничког
деланиједоведеноупитањемасивниммузејскимзидови
ма.Напротив,тизидови(селекција)многовишенеговрата
(презентација)представљајусталноупућивањенасветиз
ванмузеја,светкојимујекомплементаран,светизкогон
црпивластитисмисао.Изтеспољашњостимузејакојаму
увекпретходимогућејеувидетидапоредауреуметничког
делапостојииаурауметничкогмузеја,којанеможебити
доведенаупитањеконструисањемнекогњемупретпоста
вљеног,алтернативногмузејазаменакојибиисправљаоње
говенедостатке.Речју,потребнојенапуститиамбицијупре
вазилажењамузејахрамакаонежељенесудбинеиокренути
серазумевањуоногаштојетимодређењеми,упркосњему,
оцртанокаотрајнидоприноснашемсаморазумевању.

Истичући значај естетике и појма медијума за одређење
виртуелногмузеја,тебољимразумевањемМалроовогкон
цептаимагинарногмузеја(одоногаштојепонудиосамау
тор),Делошје,узсвередукцијекојимајеизабраодаприбег
не,својоминтерпретацијомдопринеопостављањупитања
о природи музеја, односно о ономешта музеј јесте мимо
захтева зањеговимпревазилажењем.Тешкоће с којима се
његоваинтерпретацијасуочиламогубитипревладанеобо
гаћивањем његовог поступка семантичкохерменеутичком
парадигмом, која је својим послањем увек била заинтере
сована за пропитивање судбине уметничког дела (у овом
случају посредованог медијумом музеја), које је увек оно
овдеисадазанас.УосталомнијеливећМалропрогласив
ши неспознатљиво (којим су „обухваћени смрт, смисао и
порекложивота,жртва,окрутност’’)за„богаимагинарног
музеја’’предњегапоставиовишепутапонављанизахтевза
постављањемпитања,„безкогаимагинарногмузејанеби
било’’?51Нисмолидоктриномпостављањапитањазагазили
убескрајхерменеутике?Усвакомслучајусмогапризвали.
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MALRAUXANDDELOCHE–
ACONVERSATIONONTHEMUSEUM

Abstract

Thispaperisdedicatedtoposingquestionsarisingfromcontemplating
theconceptsofimaginaryandvirtualmuseums.Sinceavirtualmuseum,
asinterpretedbyDeloche,primarilyrepresentsanimaginarymuseum
(asdefinedbyMalraux)itisnecessarytoestablisharelationbetween
these two similar concepts and point to their potential importance
for understanding themuseumas such. By implicit rejectionof the
distinction between museology and newmuseology for being futile
in solving museological antinomies, this paper fully submits to the
contemplationofthemuseumanditsdisciplinarydefinitionsfromthe
positionofDeloch’s interpretationofmuseologyasa ‘’philosophical

discipline’’.

Кeywords:imaginarymuseum,virtualmuseum,BernardDeloch,An
dreMalraux
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НОВЕСТАЛНЕПОСТАВКЕУ
ФУНКЦИЈИ 

ТРАНСФОРМИСАЊА 
МУЗЕЈАУСРБИЈИ

Сажетак:Овајрадпредстављапокушајтеоријскогикритичког
промишљањафеноменасталнихпоставкимузејауСрбијинапо
четкуXXIвека(конципирањепоставке,методологијаконцепта,
будућностпоставке)којепредстављајуразлогпостојања(raison
d’être)музејаициљмузејскограда.Такође,новоконципиранестал
не поставке, уколико су засноване на савременим постулатима,
могудаиницирајупроцестрансформацијемузејауСрбијиодака
демскихдосавремених,тедаутичунадефинисањеновеулогеи
местамузејаукултуриидруштвунашезаједнице(каопростора
заактивностицањезнањаиискуства,алиизаразоноду).Даби
сеовоостварило,неопходноједругачијеосмишљавањестручног
радаимузејскогматеријала;развијањедруштвеноангажованог
музеја; (ре)дефинисање нове/старемисије, визије, циљева, зада
така једног музеја, његове програмске политике, менаџмента,
маркетингаиPRа;преоријентисање(ван)музејскихактивности
каинтерпретацији(тумачењу),комуникацијиипрезентацији;по
сматрањемузејакао„отворенихсистема”уформирањузначе
ња,креирањуидентитетâ,зближавањусвихуметности,прожи
мањухетерогенихпројеката;повезивањесапубликоминепубли
ком,теолакшавањерецепцијеуметничкепродукцијеиприказаних
артефакта(садржаја)културногнаслеђа.Кустоси,аутори(или
уметници) једнакомогу да утичу својим знањем, изразом, виђе
њем,наизбориначинпрезентацијеитумачења,каоидадоприне
супримениразноврснихакцијаумузејукојимасепроширујуоблици
усвајањатеме основне музејске поставке, а пасивни посетиоци
„претварају”уактивнеучесникенесамомузејскихпрограмавећ
илокалнезаједнице.
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Кључне речи: музеји, сталне поставке, музеологија, културно
наслеђе,музејскипредмет

Последње деценије XX века, као никада до сада у својој
модернојисторији,музејисупретрпеливеликукризу,што
говориуприлогчињеницидауколиконепостанунеодво
јиви део друштва и културе, почеће да се гасе.1 Најпре у
Европи, а потомиуСрбији, наступило је повољно време
запреиспитивањестатусамузејаиредефинисањеобластии
просторањиховогделањаиизлагачкихпракси.Теоретича
риновихмузеолошкихконцепцијаXXиXXIвекасматрају
дасекључнеминовногпреображајаиреформеовихјавних
установакултурененалазисамоучињенициштопоседују
старепредметекуриозитетневредности,радизадовољења
презервације (чувања) њихове „научности”, „естетично
сти”,„историчности”.Неопходнојеидругачијеразумевање
друштвене,културнеиобразовнеулогесавременихмузеја,
што је остварљиво развијањем њихове информатичности,
комуникативности,кореспондентности.Уосновиовогсто
јипотребазасазнањемаутентичногодносапредмета,које
музејипохрањују,премареалностиизкојесупотекли,као
иизграђивањерелацијепремадруштвенојзаједнициукојој
музејиделују.

ТониБенет(TonyBennett)износиидејуомузејукао„рефор
маторскомапаратусу”:заступникудруштвенихпромена,пе
дагошкојустановикојаутиченаформирањепојединца,ства
рајући„местозасвенас”2,крозпреузимањеиницијативау
креирањуконтинуитетасвогразвоја,алиидавањесмерни
цазареорганизовањеипреусмеравањекултурнихполити
ка.Музеј,преносилацестетскихикултурнихзначења,може
дасепосматраикаосемантичкизнак–саједнестранекао
означитељ културног наслеђа (преко фонда музеја), носе
ћи функцију институције, а са друге стране као означени
(прекоизложенихекспоната),јерједеодруштваикултуре
–штодоприносидубљемразумевањуузрочнопоследичне
релације коју музеји остварују са околином3. Стога, музеј
поникаоизлокалнезаједницеможедабудеуспешан„само
акопратизбивањаусвомокружењуиблаговременореагује

1 Текстјенастаонаосновуистраживачкогпројекта„Новесталнепостав
кеумузејимаСрбије”,мрДраганеМартиновић,спроведеногуЗаводу
запроучавањекултурногразвитка2013.године.

2 ReimaginingtheMuseum,BeyondtheMausoleum,еd.Witcomb,A.(2003)
LondonandNewYork:Routledge,p.45.

3 Glusberg, J. (1983) ’Hladni’ i ’vrući’muzeji,Muzeologija br. 23,Zagreb:
Muzejskidokumentacionicentar,str.27–29.
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напромене”4,теакојеуслужбидруштваињеговогразвоја,
иотворенпремацелокупномстановништву.Установекоје
играјувиталнуулогууобликовањукултурногживота,му
зејисусвевишевиђениикаосвојеврсникултурницентри,
места запровођењеслободногвремена,уоквирукојихсе
културниауторитетможедемократизовати,аусврхупрона
лажењаодговарајућихинструмената заприлагођавањечо
векаусвакомпогледуизмењеномокружењу.Отомесведочи
новијадефиницијамузејапоИКОМу(ICOM–International
CouncilofMuseums):„Културницентриидругеинституције
којеолакшавајуочување,трајањеиуправљањематеријал
ниминематеријалнимнаслеђем(живонаслеђеикреативне
дигиталнеделатности”.5(Преводаутора.)

Путем основних музејских дискурса – сталних постав
ки, тематских изложби, додатних програма – може да се
успостави слободније изражавање, актуелнији концепти,
необичнији визуелни системи, а крозмултимедијалност и
интердисциплинарност може да се утиче на побољшање
комуникације и наживље односе између аутора поруке и
примаоцапоруке;речју,можедасепрошириреференцијал
нопољеделовањамузеја.Такође,знатнисупримериархи
тектуремузејакојасе,успољашњемвиђењу,одтрадицио
налних,монументалнихформиразвилаурадикалне,инвен
тивне,служећисепонегдеиелементимаспектакла.Такви
музеји,музејиданашњице,могудапреузмуулогурегене
ратора урбане или руралне средине, утичући на друштве
нииекономскинапредаксела,града,државе.Новиизазови
архитекатаналазесеуидејномплану,укојемсуинтегриса
ниместо,архитектураиекспозиција,устварањутродимен
зионалногпростора којиуспостављадиректнуповезаност
контекста(укојијесмештенартефакт),садржаја(музејске
грађе)иокружења(ентеријераиекстеријера).6Натајначин,
иновацијеумузеологијисеодвијајуипоказујунасвимни
воимамузејскогделовања,утичућинаотварањеновихис
куственихпољаиомогућавајућивизуелну,интелектуалну,
емотивну окупираност у интерактивној комуникацији на
базимузејскипредмет–музејскипосетилац.

4 Mat,G.,Flac,T.iLederer,J.(2002)Menadžmentmuzeja–umetnostiekono
mija,Beograd:Clio,str.22,23.

5 „Culturalcentresandotherentitiesthatfacilitatethepreservation,continu
ation andmanagement of tangible or intangible heritage resources (living
heritageanddigitalcreativeactivity)“,видети:Bruce,C.SpectacleandDe
mocracy:experienceMusicprojectasapostmuseum,in:TheMuseumThe
oryandPractice,ed.Marstine,J.(2006)LondonandNewYork:Routledge,
p.155.

6 ReshapingMuseumspace–Architecture,Design,Exhibitions,ed.MacLeod,
S.(2005)LondonandNewYork:Routledge,p.148.
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Од храмова муза иmuseiona, преко кабинета реткости и
приватнихзбиркиуметнина,доуметничкихгалеријаијав
нихмузеја,културнонаслеђе,укојејепреточенаделатност
људскогдуха, бивало је селектовано, одвајаноиз свогпр
вобитног контекста, прикупљано, проучавано, чувано и
презентованонајпреелитнојпублици,потомиширојдру
штвеној јавности.Предмет је био постављан у простор и
времекојисеразликујуодпростораивременакојијеомо
гућиоњеговомкреатору(аутору,уметнику)даусебисједи
ни своја опажања, визуелне и мисаоне чињенице.Његова
стварностсерастваралаипоновостварала,издвајањемиз
друштваикултуреукојојјенастао,аулажењемумузејску
збиркудобијао јенова значењаидоносионове смислове.
Улогаимисијамузеја,ставовињеговихделатника,мењали
сусесадруштвеним,политичкимикултурнимдогађајима;
рушенисуипоновоконсолидовани,штојенеминовнодове
лодоизменемузејске,музеолошкеимузеографскепарадиг
ме,дискурса,алиизначењакојасуовојинституцијиизнова
додавана.Тако,напрелазуизXIXуXXвек,наконграђан
скихреволуција,„храмовиуметности”бивајупретворениу
музеје република, националне музеје који интерпретирају
музејскуграђуудухуизградњенационалнесвести,емиту
јућиинтересеиверовања,идеологијуимоћдржава.Пре
маБенету,предвавека,развојмузејабио јевођенжељом
дасепостигне„тоталнарепрезентацијаљудскереалности
(живота)иисторијекрозуређенаартефакта,селектованаи
изложенапоодређеномреду”:оваилузија јеопсталаидо
данашњихдана7.

Иакосемузејијошувексматрају„световним(секуларним)
катедралама”модерногнаучногдруштва, „чуваримапред
мета”8или„депоиманационалногблага”,њиховамисијасе
мењауправцуновогмузеолошкогконцептакојиподразу
мева и успостављање „посредништва” између стваралаца,
публикеикустоса;испитивањепроцесапродукције,дифу
зије, рецепције и репрезентације прошлости и садашњо
сти;„враћањелокалногидентитетаљудима”,какојеписао
ЖоржАнриРивијер9 (GeorgesHenriRivière);тепримењи
вањеодговарајућихметода (социокултурнеанимације,ме
дијације у култури, интерпретације, театрализације...) за
преобликовање,каоиприближавањепосетиоцимањиховог

7 TheMuseumTimemachine –Putting cultures on display, ed.Lumley,R.
(1988)LondonandNewYork:Routledge,p.4.

8 Матић,М.(2008)Употребамузеализованихзнањакаоагенсадруштве
непроменеиразвоја,Музејибр.1,Београд:МузејскодруштвоСрбије,
стр.9.

9 Lumley,R.nav.delo,p.30.
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материјалногинематеријалногкултурногнаслеђа.Издваја
сегорућепитање–каконештотребадабудеизложено,што
јеповезано,измеђуосталог,исапроблемомедукацијеса
михкустоса,функционисања,структуре,пословањамузеја,
алиисарелевантношћумисији,визији,циљевимаустано
ве, као и одговорношћу према заступљеним вредностима
заједнице.

Оноштомузејчини„живиморганизмом”иодразомлокал
ногинационалногсведочанствајестеуправомузејскапре
зентација сталне поставке, као дела у настајању (Work in
Progress),којајеподложнамодификовањуиразвоју,мобил
ностиифлексибилности.Свакaстварматеријалнекултуре
(realthing)поседујеизложбеникарактерпредмета(музеал
ност)оддруштвене,културнеиисторијскеважности,тедо
бијамузеолошкупажњумодерногвремена10;носивредност
идеје,значењепоруке,структуруинформације.Јер,музејска
изложбајеспецифичнаформанарацијеимедијумзаписива
њакултуре;онанесамодабиваобликована(јавним)памће
њемвећиучествујеуобликовањуистог11.Вођениовимпа
раметрима,креаториконцептаизложбесвојимнастојањима
иизражавањеманалитичког,теоретичарског,дискурзивног,
реторичког,творемодусе„читања”једног(иливише)вре
мена и простора. Тако, музеј може да постанеместо еду
кацијеиактивногсазнавањаисторијеикултуре,животаи
стварности, вишелинеарним тумачењем (интерпретацијом
наратива),доккомуникацијаудодирусаартефактимамо
жедаствориодпоставкеинтерактивноместосусретатеме
(илиаутора,ствараоца),објектаипублике.

Према Странском (Zbynek Z. Stransky), музеална презен
тација (сталнаиповременаизложба)посредствомобјекта
(музеалије) изражава одређену идеју12; медиј је за прено
шењежељенепорукекапосетиоцу,алисобзиромнатода
предмет издвојен из реалног контекста носи многобројне
варијантезначења,којесенепрестанообогаћујуурелаци
јисачовеком,те„прелазе”изједногвременаипросторау
други,смисаопорукесеумножава,каоињенемогућеин

10TheArtofArtHistory:ACriticalAnthology,ed.Preziosi,D.(1998)Oxford
andNewYork:OxfordUniversityPress,p.13–18.

11Simić,M.CapturingthePast:AnAnthropologicalApproachtotheModer
nist Practices of theHistoryProduction in theEthnographicMuseums, у:
ГласникЕтнографскогмузеја,књ.70,приредилаМарјановић,В.(2006)
Београд,ЕтнографскимузејуБеограду,стр.35.

12Stransky,Z.Z.(1970)Temeljiopćemuzeologije,Muzeologijabr.8,Zagreb:
Muzejskidokumentacijskicentar,str.37–74.
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терпретације13. ВанМенш (PeterVanMensch) је писао да
се„прекомузеалностипредмета”одвијапроцесемитовања
информације,којасеостварујепутемизложбе,аогледасе
утрострукој теоријиселекције–сакупљању,чувању,пре
зентовању14.Собзиромнатодајеонсвојеврсникатализа
торреалностипутемкојегљудикореспондирајусасвојом
прошлошћу, колективном меморијом, страховима и нада
ма15, важно је сачуватикултурну смисленост,представити
вредност и значај, намену и значење предмета уњеговом
првобитномокружењу,„реконструисати”његовустварност
иутилитарнуфункцијукојујеимао16.Затојенеопходнате
оријскаиметодолошказаснованостмузеалностипредмета,
што се остварује кроз документацију – идентификацију и
селекцију предмета. Јер, као „документ стварности”, како
ганазиваСтрански,биваиздвојенизсвојеоколине,носе
ћиусебикôдсвогвремена,места,друштвенестварности17,
пајепотребнопоставитигауодноскореспондентностиса
његовимизворнимзначењем,садругимпредметима,дане
биизгубиосвојудатувредност,алиивредносттрансмите
разнања,информације,доживљаја.Јављасепроблемсме
штањаобјекатаудруговремеипростор,правилногструк
турисања изложбе, а поставља се и питање (ре)креирања
историјеумузеју,тевременског(не)лоцирањапрошлости.
Наиме,предметисепремештајуизсвог јединственогпро
стора(geniusloci),уциљуњиховогочувањауоригиналном
стању,чимесеодузимањихова„временскадимензија”,док
сераспоредомистихтихпредметауоквирумузејскихпо
ставкитежидочаравањуњиховогоригиналногисторијског
контекста18.

Теоретичаримузеологијенашегдобаидудаљеуоткрива
њуновихсмисловапојма„музеј”и„музејскипредмет”,и
разматрању начина презентовања предмета у музејима. С
обзиромнатодаизлагањепредметанијеједнакопреноше
њукултурногконтекста,значењематеријалнихформимора
дабудепроблемскипостављеносапостављањемпредмета
умузеје,тевећапажњатребадасепосветикласификацији,
симболици,семантициматеријалнекултуре,каоиметодама

13Maroević,I. (1993)Uvodu muzeologiju,Zagreb:Zavodzainformacijske
studije,str.49.

14Исто,стр.169.
15Muzejiietika,priredioEdson,G.(2003)Beograd:Clio,str.225.
16Glusberg,J.nav.delo,str.65.
17Maroević,I.nav.delo,str.101.
18Simić,M.nav.delo,str.40.
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структурисањаокружења19.Предметимогудабудуповеза
нисасвојимизвориштем,имеђусобноукохерентнијуцели
ну,њиховим аранжирањемублиске (препознатљиве) кон
тексте,могуда„оживе”крозаудиоиливизуелнестимулан
се,могудаизазовурадозналост,чуђење,емоцију,шточини
допуну првобитној контемплативној „намени” музејских
објеката.

Наиме,музеј је станиште за објекте у којемможе имора
дасеразвијесеријаактивностиидешавањаокозбирки:ор
ганизовањефилмскихпројекција,предавања,перформанса,
концерата, позоришних представа и других сценско умет
ничкихдогађаја,разговорасауметницима,коришћењеау
диовизуелнихпројекција,мултимедијаитд,штонесамода
промовише институцију већ и утиче на сензибилизацију
публике,другачијесагледавањеизложбе,проширењепоља
сазнања и доживљаја, креирање несвакидашње атмосфе
ре–свеуциљутогадасепосетилацприроднијеилакше
уведеу„симболичкоекспресивнисветекспонатакаокул
турнихсведочанстава”20.Одсвогнастанка,подмузејимасу
сеподразумеваламестаукојемсустварилепоиразноврсно
аранжиране, одајући утисак моћи, спектакуларности; тер
мин театар такође се односинапосматрање са уживањем
иразмишљањем,уводећизначењеспектакла,призора.Спа
јањемобафеномена(иинституције)добијамоаранжирање
објекатаупростору,њиховосмештањеуодговарајућеосве
тљење,поштовањеархитектонскихдетаља,игруволумена
иперспективе,штоузодређенутекстуалнуподршкуиљуд
скокретањекреирапозоришнудраматургију.Премаречима
ТомиславаШоле,„театарскафаза”,укојојсемузејидана
шњиценалазеилимогунаћи, односи сенапримењивање
позоришнеинсценацијенамузејскидискурс:изложба,каои
представа,можедаповедечовека,дамуприредиефекатиз
ненађења,произведеемотивнеиинтелектуалнеимпулсе21.

***

Оснивање музеја у Србији почиње крајем треће деценије
XIXвека (увремепрепорода,обновеиизградњемодерне
српскедржаве)идо1918.годинеоснованасутридесетдва

19Objectsandothers,HistoryofAnthropologyvol.3,ed.Stocking,Jr.G.W.
(1985)Wisconsin:TheUniversityofWisconsinPress.

20MuzejiuSrbiji:započetoputovanje,prirediliGavrilović,Lj.iStojanović,M.
(2008)Beograd:MuzejskodruštvoSrbije,2008.,mart2009.,http://elibrary.
matf.bg.ac.rs/bitstream/handle/123456789/980/LjiljanaGavrilovicMarko
StojanovicMuzejiUSrbiji.pdf?sequence=1

21Šola, T. (2001)Marketing u muzejima – ili o vrlini i kako je obznaniti,
Zagreb:Hrvatskomuzejskodruštvo,str.302.
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музеја22.Временомсусестеклиусловизапланскоисисте
матичније отварање према широј јавности, али и данда
наскадасеговорионашиммузејима,постојинеразрешена
тензијаизмеђуспољашњостизграде,наменемузејаиуну
трашњегархитектонскогплана(уодносунаприступачност
иобухватностсавременихмузеја).

Сведоцисмопостепенихалинеминовнихпроменаурадуи
функционисањунашихмузеја–умузеографскојпраксии
самојмузеолошкојделатности,уунутрашњојиспољашњој
архитектури, у оживљавању простора – нове фазе њихо
вогразвојакаонеопходнихносилацакултурнеполитикеиз
областијавногсектора.Но,дабиседесиоконачнипреобра
жајовихустановакултуреуместазаистраживање,слуша
ње, гледање, дијалог, сусретање – за интердисциплинарно
учење, неопходно је извршити трансформисање сталних
поставки од „репрезентативних” и „научних” ка креатив
ним,интерактивним,којеподстичунадискусију,критици
замизаједничкоучествовањекустосаипосетилацаумузеј
скимдогађајимаиекспериментима23.

Анализафеноменаизложбенепрезентацијеизвршенајена
одабраним примерима музеја Србије који су добили нову
сталну(илитематску)поставкуупериодуод2007.до2010.
године:НароднимузејуВаљеву,НароднимузејуКраљеву,
ЗавичајнимузејуКњажевцу,ГалеријаМатицесрпскеуНо
вомСаду,Музеј„Рас”уНовомПазару,Педагошкимузеју
Београду.

Унашиммузејимаидентификованјепроблемизложбених
презентација,којесузастарелеилипаксличноконципира
не–билодасерадиосталнимпоставкамаилитематским
изложбама;такође,оноштојекарактеристичнозанашему
зеје јестеда већина вредностиибогатства лежиуправоу
њиховимдепоима.ДанасјеусвиммузејимаСрбијеприсут
норазмишљањеотрансформисањуновихсталнихпоставки
илисевећувеликорадинањиховомактивирањуидругачи
јемконципирању,јерсуонеједанодбитнихделовапрогра
мајавногделовањаусмеренихпрвенственопремалокалном
становништву, а потом и туристима24. Према Владимиру
Кривошејеву, сталне поставке могу бити комплексне или

22Muzeji i društvo (mart 1978) Beograd: Zavod za proučavanje kulturnog
razvitka,str.5.

23Lumley,R.nav.delo,p.4.
24Кривошејев, В. (2012)Музеји, менаџмент, туризам – ка савременом
музеју,одтеориједопраксе,Ваљево:НароднимузејВаљево,стр.330.
Кривошејев овде говори и о значају сталних поставки за туристички
развојградовауСрбији.
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тематске, било да приказују општи историјски развој или
да су посвећене одређеном догађају, процесу, личности25.
Закључује да је посета перманентних поставки у нашим
музејимасмањена,дасуоненезанимљивепублици,дасу
осмишљененастаромоданначин,ареализованепоустаље
нимстереотипима.Стога,неопходнојенајпредазапослени
умузејимапроменесвојодноспрема,можесерећи,једном
од најважнијих и најсталнијих садржајањихове установе,
тедакреирајуиновативнију, савременију,препознатљиви
ју,атрактивнијуцентралнупоставкуусмеренунапрезенто
вање спецификума локалне заједнице, каои на изазивање
доживљајакодпосетилаца26.

ПремамишљењуВ.Кривошејева,каоиБранкаЛазића,да
биједнасталнаилипактематскаизложбамогладаегзисти
ра,требалобидапоседујесвојкоренунаучнимистручним
претпоставкама,дабудеметодолошкиобразложенаипред
стављенасасвимсвојимспецифичностима27.Ниједовољ
нопоставититродимензионалнепредметекојисувезаниза
одређенусредину,зањенекономски,политичкиикултурни
развој,историјскипериодилитему,личност,догађај.Цен
трална поставка мора да настане на бази студијског при
ступаиидејнеконцепцијекојапратисмисленунитфабуле,
задржавајућистилскојединствоизражавања,удинамичном
смењивању метода, техника и средстава. Савремене му
зејскепоставкеизискујутимскирад,већибројстручњака,
консултаната,ширибројучесникаразличитихпрофилачи
јизаједничкициљтребадабудеостваривањесаживотаса
музејскимпредметом,просторому којем сеналази, каои
сатехничкимитехнолошкимсредствима,паисалокалном
заједницом28.Наосновудосадашњихистраживањавезаних
заразвојмузејауСрбији,можемоиздвојитипитањекојесе
чинидајеважнозаразмишљањеоуобличавањусталнему
зејскепоставке, а то је: каконанајбољиинајадекватнији
начин,иузпоштовањемузеолошкихпринципа,„искористи
ти”грађукојумузејпоседује,поставитипредмете,подари
ти посетиоцимашто уверљивију информацију, омогућити
целокупнидоживљаји„пробити”баријеруизмеђупублике
имузеалија29.Кустосисутикојинаучноистражујумузејску
грађу,одабирајуматеријал,правеконцептитемусталнепо
ставке,учествујууреализацији–речју,дајупредлогидејног

25Исто.
26Исто,стр.331.
27Исто,стр.330;Лазић,Б.(2004)Огледиизмузеологије,Ваљево:Народни

музејВаљево,стр.11.
28Лазић,Б.,исто.
29Исто,стр.15.
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решења.Но,поредњих,неопходнајеипомоћконзервато
ра, дизајнера, архитеката и др, као и окренутост осталим
гранамауметности, даби се створила солиднаподлога за
смештањепредметâиистицањењиховихвредности,узод
говарајућеосветљењеиадекватанпростор,ачестоидаби
сеприказалаилузијажељенихсцена,тема,догађаја,тена
правилањиховадраматизација.

Говорећионовимсталнимпоставкамаунашиммузејима,у
оквируистраживањакојејеспроведеноуЗаводу,издвојено
јенеколикосегменатакојиодговарајупитањимаизинтер
вјуасадиректоримаикустосимаодабранихмузеја,атичу
се:конципирањапоставке(када јеотворена,која јеразли
каизмеђуновеистаре,којеучествоваоуњеномконципи
рању,којисупрофесионалнитимовиангажовани,далисе
мењаои експографскипростор, која су техничкаи техно
лошкасредствакоришћена);методологијеконцепта(којесу
идејеикритеријумибилипоштовани,којеметодологијеи
истраживањакоришћени,коликосупримењенисавремени
музеолошкистандарди,интердисциплинарна знања,дали
јепреобликованамисијаивизија,којисуциљевиостваре
ни,идејапоставке)ибудућностипоставке(односпремапу
блици,коришћењеновихметода,инструменатаистратегија
оживљавањамузеја,новинаративиисл.).

НовасталнапоставкауНародноммузејуВаљевоотворена
јеумајумесецу2007.годинеза„Ноћмузеја”подназивом
„Трећадимензијапрошлости–погледизбудућности”,иод
тададоданассуизвршеневећдвепроменеуоквирусаме
централне поставке ињеног изложбеног простора. Осми
шљавање нове сталне поставке преклопило се са рекон
струкцијомизлагачкогпростораМузеја,каоипростораза
канцеларије,тесепоставилопитањекакодасецелинакоја
имаобликслова„П”изделиидизајнирадабибилафунк
ционална.Уконципирањуновесталнепоставкеучествовао
јецеоколектив,акритеријумикојисуводилимузејскитим
билисувезанипрвенственозатокакодасефизичкиорга
низујепростор,сакојестранедабудеулазикакавдабуде
распоредпросторија.30Стога,одлученоједапостојећиклуб
и галерија постану независни елементи, а да се поставка
„окрененадругустрану”оддотадашње.Собзиромнатода
сусредствадолазилапарцијално,радовисузапочети2001.
итрајалисушестгодина.Требалобирећидајестарамузеј
скапоставкаотворена1979.годинеазатворена1996.године
збогпрокишњавањазграде,тесебележиједанаестгодина

30Наиме,приликомконципирањасталнепоставкеважна јеисамазгра
да музеја, адаптирани простор, ликовно повезивање просторија у
јединственуцелину.
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дисконтинуитетау(не)постојањуцентралнепоставке,што
сепоказало каопозитивна ставка, јер су запосленимогли
безпредрасудаиосвртањадасеусмеренановувизијуса
временогмузеја. Зато разлика и јесте велика, јер је стара
поставкабилачистоинформативнеприроде,гдесепосети
оцупружаламогућностсамодавидипредметидаприми
информацијуалибездоживљаја,докновапоставкаомогу
ћавасвепоменутозаједно.Обогаћенајетехничкомитехно
лошкомподршком(подногрејање,металхалогенарасвета
идр.),каоииновативниматрактивнимдизајном,штосена
рочитовидиу„временскимкапијама”крозкојесеулазиу
изложбенесобе.Такође,примењенајеамбијенталнарекон
струкција,ефектиизненађења,типапаљењасветлаизвука
насензор,атакођесуурађенеимакете,краћифилмовии
сл,што све заједнодаје додатну вредност тзв. „музејском
производу”.

Приликомосмишљавањаизлагачкогконцепта,уМузејусу
разматранедвесолуције–далисамоизлагатизбиркехро
нолошки или „испричати приче”, па је пронађено реше
њедасенаративихронолошкинадовезују једаннадруги,
алинепозбиркама,већдасебазирајунаодређенимтема
ма,нпр.оразвојуградског језграуXIXвеку,опредстави
животаукућииградуВаљевуумеђуратномпериодуисл.
Такође,одлученоједасезаобиђебуквалнонизањератних
догађаја,већдасеонисимболично„провуку”иповежуса
одређенимзначајнимличностимаисторијеваљевскогкраја.
Такоједобијенацелинаукојојјеуспешнопостигнутсклад
тематскогусмерењаихронолошкогредоследа.Ангажован
је и тим стручњака: дизајнер, архитекта, електроинжењер
запројектовањеиприпремањепоставке;заграђевинскера
довепомоћједобијенаизЗаводазазаштитуспоменикакул
туреВаљева,анапојединачнимпословимаучествовалису
истолари,бравариидр.Водилосерачунаиотомедасе
битниделовинаративаилегендиистакну,пауколикосево
дегрупе,водичјетудаскренепажњунањих,ауколикосе
радиопојединцу,„помоћ“ћепружитиинтерактивниводич.

У Педагошком музеју у Београду нова стална поставка
отворенајетакође2007.године,аконципирањеираднањој
започетису2003.године.Представљаједнуврстукомпила
цијесвихранијихиактуелнихистраживањаусегментима
школстваипросвете,иразличитихтематскихизложби,те
обрађиванетематикеисторијскогразвојашколаиваспита
ња,односнообразовањауСрбији.Уњенојизрадиучество
валисусвикустоси,сасвојимзбиркама,окупљениуструч
нитим,каоиграфичкииликовнидизајнер,архитекта,аби
лисуангажованииконзерватори,рестауратори,професори,
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стручниконсултанти,атокомсамереализацијеимајсторза
витрине,засветлоитд.Основнаразликауодносунастару
музејскупоставкујеутомештојесавременијаиускладу
је са новим решењима ентеријера, стандардима излагања,
апримењенесуиноветехнологије.Поштована јетенден
цијасажимањатекстакојитребадауведепосетиоцеупри
чу,алијезатоприбегнутоводичуукомесуодређенетеме
вишеобрађене.Уместооригинала,којисутакођеприсутни
уодређеномпроценту,направљенесуреплике,принтови,а
урађенесуилутке,паиамбијенталнецелине.Токоморга
низовања самогизлагачког концепта, водило се рачуна да
постојећаартефактанебудупревишенатрпанаувитрина
ма,алидаипакњиховапрезентацијабудерепрезентативна.

Може се рећи да јеПедагошкимузеј први уСрбији увео
технолошкеновинеупрезентацији,пратећипримересвет
скихмузеја,тетакокористихолограмску(3D)техникупри
казивања експоната, а увео је у употребу тзв.pda уређаје
(personaldigitalassistant),попут„портаблмедијаплејера“,
помоћукојихпосетиоцибежичнимпутемдобијајуинфор
мацијеиобјашњењаопојединимизложенимартефактима.
Намерајејасна–дасеновасталнапоставкаприближипо
сетиоциманаинтерактиванисавременначин.Самевитри
несемогуотварати,тепредметимењати,допуњавати,док
јеисподњихнаправљензатворенипросторзапромотивни
материјал, сувениреи сл.Премановој концепцији, експо
графскипросторјеприличноизмењен,ентеријерједонекле
умањен,уследвеликихграђевинскихиархитектонскихза
хвата,аморалоједасеводирачунаоелементимазбогкојих
јеисамазградапроглашенаспоменикомкултуреодвеликог
значаја,највишеозидниморнаментимакојинисусмелида
будумењани.

У Народном музеју Краљево, нова стална поставка отво
рена је 2008. године, алинајпре суупериодуод2002. до
2006.реновираниспратипоткровље,текадајеадаптиран
простор,кренулосеуњеговуподелу,прављењераспоредаи
жељенелинијекретањапоизложбенимсалама.Собзиром
натодајезградапреобликованаодшколскогздања,тешко
јебилонаправитисвештоједанправимузејскипросторзах
тева.Разликаодстарепоставкејестеутомештојераније
биопрезентовансамопериодНОРа,пасукустосисматра
лида јенеопходноуврститии запостављенетеме,које су
се временом „провлачиле” кроз тематске изложбе. Стога,
дошлисунаидејудаурадепотпунодругачијиконцептод
претходног,итоуновомпростору.Неоптерећенизахтевима
оснивача,важнојебилоипакводитирачунаобитнимдату
мимакојисуобележилиисторијуКраљева,тедасезначај
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самихдогађајанеумањи.Данасјеновомпоставкомпостиг
нутодапосетиоци,кадаразгледајупредметеуМузеју,могу
дадоживеодређеновреме,могудапробудеасоцијације,да
препознају,дасеидентификују.Усвимподухватимаокоор
ганизовањановесталнепоставкенајзначајнијуулогуимали
сукустоси, јеронинајбољепознајупредмете заизлагање
ињиховуважност,док јеентеријеррадиопризнатимузеј
скиархитекта.Штосетичеархитектонскогпланапоставке,
уследнасталихпроблемаокореализације, односнопоста
вљањаматеријалаувитрине,договоренипосаојеипакура
диотимизсамогмузеја,узпомоћпрофесионалнихсаветаи
консултацијазаодређенарешења.

УМузеју„Рас”,уНовомПазару,најпресуод2002.до2004.
годинетрајалирадовинареконструкцијиисанацијизгра
де,којаиначепотичеизсрединеXIXвека.Потомје,захва
љујућифинансијској помоћиМинистарства културе и ин
формисањаРепубликеСрбијеиПрограмаУНзадруштвени
развој–УНДП,адаптиранизложбенипросториурађенаје
нова стална поставка, отворена 2008. године. Три хиљаде
изложених експоната, одшест хиљада стручно обрађених
исређенихпозбиркама,смештенисууновимвитринама,
подосветљењемрефлектораиузпостављенвидеонадзор.
Наконципирањуновецентралнесталнепоставкерадилоје
петорозапослених,такодајецелокупнипроцестрајаоду
жипериод.Разликаодстарепоставкејепрвенственоуса
мом изложбеном концепту и распореду већине експоната,
којидатирајуизпраисторијскогдобаиСредњегвека.Овде
интенција није била да се излажемање предмета, а да се
акцентује вишенаратива, већпостојинеколико визуелних
нивоа.ИмајућиувидудасеМузеј„Рас”налазиумултиет
ничкојсредини,усталнојпоставцијебиловажнорадитина
концептуализовању појмова етничке припадности, народа
и традиционалне културе31, односно на заступљеност, али
инаначинконструисањадваентитета:бошњачкеисрпске
културнебаштине.

УНародном музејуНиш је 2008. године отворена стална
археолошкапоставка,којасадржинајвреднијепредметеод
шестогмиленијумапреХристадокрајаXIIвека,аподнази
вом„АрхеолошкоблагоНишаоднеолитадоСредњегвека”.
Нањеномконципирањурадиојетимархеолога,поседују
ћидовољноматеријала, алиу салисанедовољнимекспо
графскимпростором.Стога,запосленисматрајуда,пошто

31Симић,М.НационалносткаотрадиционалнакултурауЕтнографском
музеју у Београду, у: Гласник Етнографског института САНУ LIV,
приредилаРадојичић,Д.(2006)Београд:ЕтнографскиинститутСАНУ,
стр.318.
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јеНароднимузејуНишурегионалногтипа,ургентноједа
сештопререализујеадекватнасталнапоставкакојабибила
пресексвихзбиркиибогатогматеријала(фонда)којеМу
зејпоседује.Азатојеважнајединственазграда,којуовај
музејнемавећскорополавека,дабитекондамогладасе
осмислиправановасталнапоставка,узпоштовањемузео
лошкихстандарда.Археолошкапоставка јестеурађенана
савременији начин: наиме, сала у којој се налази сређена
јеиопремљенанеопходнимелементима,алијепроблему
томештопредстављагалеријскитиппростора, а то јене
захвално за презентацију музејских предмета, мултиди
сциплинарности,могућностреконструкцијеживотанатлу
некадашњегНаиса.Из тог разлога, кустоси су решили да
изложесамонајважнијиинајречитијиматеријалкојипосто
јиизтогвремена,дабипосетиоцимаонбиодоступнијии
јаснији,атренутносерадинаобликовањудвојезичнихле
генди.Требалобинапоменутидајепроцесревитализације
свихобјекатакојичинедеоНародногмузејаНишзапочео
1999. године, тако да су реконструисани Логор, Синагога
изградасталнепоставке,аутоку јереконструкција згра
деМузејанаМедијаниинаставакархеолошкихрадована
пројекту„АрхеолошкипаркМедијана”.

УГалеријиМатице српскеуНовомСаду,целокупнанова
сталнапоставказавршенаје2009,ачитавпосаорађенјепо
ступно,најпрејеосмишљенаизложбаXVIIIвека,ондапрве
половинеXXвека,паXIXвека.Опремљенисусвечаниса
лони,великасалауприземљу,изложбенесале,дабинакра
јусвебилозаокруженосаадаптацијомулазногхола,каојед
номодбитнијихставки.Штосетичеекспографскогпросто
ра,нисупредузетивеликизахвати,јернијебилосредстава,
анипотребе.Већихграђевинскихрадовабилојеуправоу
улазномхолу,јерсузапосленисматралидајеважанутисак
којисестичеодмахприступањууМузеј,тесупортирница
ислужбениулазизмештениираздвојениодулазазапубли
ку.Оноштосепроменилоновомсталномпоставкомјесте
концепт,којијезасветрипоставкебиоразличит,аодликује
га,саједнестраненаучназаснованост,асадругестране–
савременоступриказу.Такође,урађенесудвојезичнелеген
де,докпоставкепратетројезичниводичисимболичнецене
укојимасеналазесваобјашњењаоњима.Новајединстве
насталнапоставкауГалеријиМатицесрпскеомогућилаје
овомуметничкоммузејудастекнеосновнеусловезадаљи
нормализованирад,јерјеупотпуностикреиранауфункци
јиинституције,њенемисијеивизије.Наиме,онахроноло
шкиприказујесрпскунационалнууметностодXVIдоXX
векаињеноуклапањеусавременетоковеевропскеуметно
сти.Уњеномконципирањуучествовалисусвизапослени:
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кустоси,конзерватори,каоиспољнисарадници,технички
сарадници, па су видљивепромене у расвети, коришћењу
компјутера,ТВаидругетехникеитехнологије,итоусвр
хуинтерактивнихактивностивезанихзасветрипоставке.
Премасхватањимаангажованихнановојконцепцијисталне
поставкеГМС,циљјебиодасенаправисвојеврснибаланс
измеђуквалитетаизложеног,едукацијеграђанаидоступно
стипублици.

НаконсанацијепростораЗавичајногмузејаКњажевац,2011.
године,отворенајесталнапоставкакојапредставља,наиме,
адаптиранувећпостојећу,алимодернизованију,саконцеп
том који је остао исти као из 1997. године иматеријалом
којијепредстављенхронолошкиодпраисториједоСредњег
века.Радисеоархеолошкојиетнолошкојзбирци,уоквиру
којихјепромењенмикродизајн(просторунутарпростора),
двојезичне легенде, карте, сигнализација, а постављено је
инеколиконовихвитринасатзв.здравимсветлом,које је
постандардимапревентивнеконзервације.Разликаодстаре
поставкевидисеутомештојепретходнабиласамоујед
номкрилу адаптиранемузејске зграде, 80ихдо90их го
динапрошлогвека,аданассеналазиудвакрилаздања.И
археолошкии етнолошкидео сталне поставке ликовно су
обојениодстранеакадемскогсликараизКњажевцаДраго
слава Живковића, што даје аутентичност презентацијама,
аопремљенесу touchscreenovima.Оношто једругачијеу
овој поставци јесте истицање битних, специфичних ства
рииелемената,каоисублимацијавишеврстауметности,
свеуциљупрезентовањафрагменатаизпрошлости.Услед
ограниченостифинансијскихсредстава,спољнисарадници
нисумоглидабудуангажованиупотребнојмери,већсусви
унутарМузејаличноучествовалисвојимпрофесионалним
знањима.Идејнипланревитализацијеархеолошкепоставке
иосмишљавањесамихвитринаурађен јеузпомоћЗавода
зазаштитуспоменикакултуреизНиша,аштосетичепро
сторног3Dпланирања,зарадбољеискоришћеностиилак
шегкретањакрозсобе, ангажованесумладеархитектеиз
Књажевца.Што се тиче архитектонске базе за етнолошку
поставку,онајеурађенаузпомоћЕтнографскогмузејауБе
ограду,алисамапоставканиједокрајазавршена,ништосе
тичерасвете,техничкеопремљености,пратећихелемената,
аништосетичекреирањанаратива.

Уоквирудругогсетапитања,говорећиокритеријумимако
јисубилисмерницекустосимаиглавнимносиоцимаидеј
ногкреирањановихсталнихпоставки,увећинислучајева
њиховаидејабилаједасеизложенајбољаделаизфонда,те
дасепоставеуодређениконтекст,зависноодтипамузеја
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ињеговемисије.Такође,билојенеопходнодасеосмисли
прича или више наратива који ће водити посетиоце кроз,
например,историјунационалнеуметностиодXVIIIдоXX
века,кадаговоримооГалеријиМатицесрпске,илићеим
приказатиидентитетградаВаљева,развојградскесрединеи
грађанскекултуреуКњажевцу,особеностиизанимљивости
Краљева,паиупознатисаједнимоднајвећихкасноантич
кихлокалитетанапросторубившеЈугославије,уНародном
музејуНиш.УПедагошкоммузејууБеограду,важнојебило
даконцептновесталнепоставкебудеинтересантан,атрак
тивани,изнадсвега, едукативан.Усвиммузејима јециљ
биодасепостигнештовишинивоквалитетауодабраним
делимаиартефактима,даседефинишеконтекстукомеће
седелопосматрати,тедасестворипријатанамбијентукоји
ћепубликалакомоћидасеадаптираидадоживиуметност
илипакпрезентована артефакта.Стога јебилонеопходно
направитиискоракусавременост,укључитиупоставкуин
тердисциплинарност–знањаизразличитихкултуролошких,
образовнихинаучнихобласти,каоинаративност,нарочито
збогнајмлађихпосетилаца.Дабимузејскираднициуспели
дапренесуноваискуствауунутрашњименаџмент,органи
зацију,маркетинг,тедаомогућепосетиоцимабољиприступ
изложеном,каоисамомконцепту,одвеликепомоћибили
сумузеолошкискуповиисеминари,накојимасусетеориј
скиипрактичноизучавалевештинеиначинибољегтимског
радаунутармузеја,сарадњесвихмузејскиходељења,ства
рањакреативнијихпрограмаиинтерпретација,коришћења
интердисциплинарнихзнања,спајањевишеобласти,успе
шније међумузејске комуникације, као и оне са спољним
сарадницимаитд.Штосе тичеметодолошкихоквира,му
зејскимстручњацимајенајважнијебилодаостварецелину
наратива,позиционирањенационалнеуметностииисторије
уконтекстуевропскеилипакдапренесуоноштојеспеци
фичнозањиховмузејувизуелнусферу,увекимајућинауму
едукативнуноту.Појединимузејиуспоставилисуредовну
комуникацијусаКатедромзаисторијууметностиФилозоф
скогфакултетауБеограду,атакођесуувиделинеопходност
раданарецензијама,какозапубликацијетакоизаизложбе,
јер је то управо део стандарда који недостаје установама
културеуопште,паимузејима.

Што се тиче питања везаних за дугорочне активности и
циљеве који су реализовани конципирањем нове сталне
поставке, као и за евентуалну преформулацију мисије и
трансформацијувизијемузејскеустанове,кустоскитимГа
леријеМатицесрпскеје,приликомизрадепрвобитногстра
тешкогпланаустанове,2004.године,најпреурадиоSWOT
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анализу32, јер је то битан део развојне перспективе сваке
установекултуре.Тадајенајслабијатачкабилауправостал
напоставка,која је,накончетиригодине,посталанајјача.
Дакле,можесерећидасесвеснорадилонаизменициљева,
каоидајеконцептсталнепоставкеревидирануодносуна
мисијуМузеја,којомсеуказујенаразноврсностибогатство
националнекултурнебаштине.Такође,исамавизијаовог
музејаповезанајесатумачењемипрезентацијомпоетикеи
реторикесрпскеуметностиновијегдобасавремениммето
дама.УПедагошкоммузејусуновомсталномпоставкомус
пелидаостваредугорочнициљ,атоједасеуприказивању
развојашколстваобухватиипериодод1941.до1945.годи
не,дабисеуспоставиологичанследиповећалазаинтересо
ваностиобавештеностдецеимладих.Такође,натајначин
једоизражајадошламисијаМузеја, а то је едукативност,
те је изложенмузејскиматеријал који је данаспостављен
на вишиниво, у смислу даможе да буде од велике обра
зовне помоћи деци, родитељима и професорима у склопу
школскихпрограмаиуџбеника,каоиличногнапретка.На
питањекоју супорукужелелидапошаљу својој локалној
заједници,укњажевачкоммузејујереченодајетоинфор
мација обогаћена разноврсним материјалом, артефактима
оконтинуитетуживотанатомпросторуодпраисториједо
данашњихдана,санагласкомнаспецифичнимпредметима
ифеноменимакојиодликујуњиховкрај.Украљевачкомму
зејуидејаводиљајебиладасекрозновусталнупоставку
публицииграђанимаКраљеваприближисвеоношточини
својеврснуличнукартуграда.УПедагошкоммузејууБео
градуидејајебиладасепокажедајешколствобилоразви
јеноуСрбијииуXIXвеку,дасемногополагалонаобра
зовнисистем,дасупостојалезаконскерегулативе,школске
комисијеитд,да јеСрбијанеговалаистипендираламладе
људекојисубилииницијаториреформишколства,каоииз
градњесистемашколстваипросветеудругојполовиниXIX
векананашемтлу.

Трећисегментпитањабиојевезанзапословекојисуусле
дилинаконпостављањаилиреформисањановијецентралне
поставке,нарочитооневезанезауспостављањеактивнијег
односапремапублици.Начелнистависпитанихкустосаи
директора јесте да је захваљујући новим сталнимпостав
камаумузејимаповећанбројљудикојиихпосећују.УНа
родноммузејуНишради сена осмишљавањупрограмаи

32SWOT анализа се употребљава приликом анализирања актуелног ста
њаједнеорганизације(уовомслучају,укултури),њенихунутрашњих
и спољашњих могућности и околности развоја, отварајући и питање
њенихбудућихперспектива.
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предавања,итонамултидисциплинарниначин,којићебити
реализовани2013/14.године,авезанисузациљкакопосе
тиоцеближеупознатисаМедијаном,итоуправокрозново
постављенуархеолошкуизложбу.Утомеимјепрвенствено
битнопоштовањемузеолошкихконцепата,апотомидаоно
што се презентује, путем изложених предмета или приче,
будеприхватљивоодстранеширепублике,односнодабу
де доступно сваком посетиоцу.Што се тиче досадашњих
едукативних радионица и пратећих програма, сматрају да
ихнисуспроводилиуонојмериукојојјетобилопотреб
ноизначајно,изразлогаскученогпростора,неадекватног
дапримивећибројљуди,каоизбогнедовољночврстеса
радњеизмеђу запослених археологаи самихедукатора.У
Галерији Матице српске раде на осмишљавању додатних
едукативнихпрограмауоквируновесталнепоставке,као
имодусавођењапублике,тумачењадела,тема,аутора.Циљ
је,саједнестране,дасекрозовепрограмеинаративеод
разимисијамузејаувидуконтинуитетасрпскеуметности
и културе, а са друге стране да буду у служби едукације
посетилаца.УПедагошкоммузејуправетематскеизложбе
којимажеледаобухватеразличитеприче везане зањихо
вуделатност,мењајуизложенепредмете,бавесетумачењем
управокроз артефакта, којеопет зависиодузраста групе,
организујуедукативнерадионицезадецу,предавања,сни
мају ТВ емисије, костимирају се и показују посетиоцима
развој школске гардеробе, осмишљавају посебан програм
задецусаинвалидитетом,слабовиде(инклузивност);тако
ђе,налазесенамапитуристичкихиромскихорганизација,
удружењапензионера.УМузеју„Рас”сетрудеданавреме
планирајуиредовнореализујудодатнеактивностиузнову
сталнупоставку,иакоихмалипросторинедостајућикадар
ометајуутоме.УЗавичајноммузејуКњажевцаослушкују
потребепублике,пратетрендовеумузеологији,алиикул
турномтуризму,уводеновинеуразличитесегментекому
никације са посетиоцима, све то прилагођавајући својим
капацитетимаиматеријалниммогућностима.УНародном
музеју Краљева привлаче публику додатним причама ве
заним за акционареи откупуметничкихдела, а усмерени
суинаправљењедиверсификованихпрограмапратећисве
што се дешава на „музејској сцени” код нас.УНародном
музејуВаљеваконстантносерадинапрограмимаитума
чењима који би привукли бројне посетиоце и претворили
ихуправупублику,активнунапољукреирањадоживљаја
и става – публику која критички размишља и учествује у
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понуди33.Од2005.године,уваљевскоммузејупостојипеда
гошкаслужба,уоквирукојејеангажованкустоспедагогза
радсатуристичкомпопулацијом,аједанодњенихциљеваје
разрађивањеаниматорскихакција,каоимаркетингасталне
поставке,тесходнотомеипостављањеводича.Наоснову
евалуације коју су спровели запослени, приметно је пове
ћањебројапосетилаца,каоисопственихприхода,захваљу
јућиуправосистематскомрадунановојсталнојпоставци,
као и маркетиншком „производноммиксу”, а запажа се и
побољшанодноспубликепремаовоммузеју,порастњене
мотивисаностизапосећивањем.

Наосновусвегаизнетог,можемодазакључимодасекусто
сиистраженихмузеја,наконосмишљавањановесталнепо
ставке,трудедајеприказујупублицинаразличитеначине,
уздругачијеприступе,даразмишљајуододатнимпрогра
мимакојимогудаоживесталнупоставку.Тако,например,
уНародноммузејуКњажевцаповременореализују темат
скевечериучијемјефокусуједанпредметизпоставке,ини
цирајућипосетиоценаактивнијиприступ,усмислупрона
лажењаилипрепознавањаодређеногпредмета.УНародном
музејуКраљеваинтензивносерадинаистраживањуметода
иинструменатаоживљавањапоставке,каоинадопуњава
њуодређенихњенихсегменатаилипреуређивањувитрина
„попуњавањем”новимактуелнимпричамакојемогудаиза
зову великоинтересовање, нарочито код странаца.Народ
ни музеј Ниша поседује богати археолошки, етнолошки,
нумизматички,историјски,уметничкиматеријал,алинема
материјалне,просторнеитехничкеусловезапрезентацију
комплексне сталнепоставке, а самимтимни за креирање
стратегијеизлагања.Уоквируархеолошкепоставке,праве
тематскеизложбе,трудећиседапроширеинтересовањепу
бликекроз занимљивепричеилиунепосредномконтакту
сањом.ЗапослениуНародноммузејуВаљевабавесемоди
фикацијомновесталнепоставке,алионоштобидопринело
њенојдругачијојконцепцијииуглугледањајестеизградња
модернијеганексаизаМузеја;спајањемсањим,добилоби
сенапростору,такодабисепрвенственопромениоправац
кретањапосетилацакрозМузеј.Општиутисаккојиимају
запослениуГалеријиМатицесрпскејестедапубликапре
ферираличниконтактсаводичемикомуникацијусакусто
сима,нарочитокада серадиолакшемусвајањунаратива.
Приређивањемразличитихактивностиуоквируновестал
непоставке,промениласесликаоовомнекадатрадицио
налноми конзервативноммузеју, који данас оставља ути

33DragićevićŠešić, M. (1998) Publika,Kultura br. 97, Beograd: Zavod za
proučavanjekulturnograzvitka,str.69.
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сакактивнеифлексибилнеустанове,отворенепремасвим
типовимапублике.УПедагошкоммузеју уБеоградунова
сталнапоставкапомажемладимадазапамтештасубилии
какосуучилињиховипреци,тедајеважносачуватиуспо
мененасопственообразовање,увидуфотографија,сведо
чанстава, ђачких књижица; активнији однос са публиком
остварују кроз акцију доношењаистихнапохрањивањеу
самМузеј.

***

Изсвегаизнетог,следизакључакдасуновесталнепоставке
итематскеизложбеунашиммузејимаконцепцијскипрева
зиђенеида,прињиховомобликовању,требаводитирачуна
оосавремењавањуњиховепрезентације,оодашиљањуна
учних,алиикултурнихиобразовнихинформација.Уместо
презентовања универзалног метанаратива, фокусирајући
сенаспецифичанлокалниконтекстиразличитостљудског
искуства, музеји би могли да тумаче разноврсна значења
својихзбирки,даоткривајубогатствоидубинупостојећих
могућностизабезбројгледиштаиваријантиујезичкојиму
зејскојигри,идасенатајначинприближезаједници,тедо
зволевећуотвореностукоришћењузбирки;такосеспрово
диидемократизацијамузејскепраксе34.Великуулогуудру
гачије конципираноммузеју игра наратив, или вишењих,
што значи– самапрезентација предмета кроз заокружену
целину,анеизлагањепредметабезповезаностиусмислену
причу;сатимувезијестеиначиннакојићепредметибити
презентовани,акојибитребалодасеразликујеодоногу
другиммузејима,даносисобомзанимљиваобележјаиден
титетамузеја,надругачијиначинприказана.

Феномен основне поставке, баш као и изложбе, одувек је
посматран у контексту естетског уживања и уметничког
(илинаучног)сазнавања,информисањајавностиивредно
вањауметности(иликултурногнаслеђа),алигаупроцесу
иновирања треба поставити у шири интердисциплинарни
оквир.Оношто претходи комплекснојфункционалној ор
ганизацијијестеустановљавањемузеолошких,архитектон
ских, естетских, едукативних и других стандарда. Затим,
следивишефазарада:спровођењеистраживања,припрема
ње идејне концепције, дефинисање простора (спољашњег
иунутрашњег),инсталацијапоставке35,апотомиувођење
додатнихметодакојепомажуууобличавањуи„оживљава

34HooperGreenhill, E. (ed.) (1995)Museum,Media,Message, London and
NewYork:Routledge,Taylor&FrancisGroup,p.1–11.

35Krivošejev,V.(2009)Muzeji,publika,marketing–stalnemuzejskepostavke
iNjegovaVisostPosetilac,Valjevo:NarodnimuzejValjevo,str.147,148.
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њу”поставке(комуникација,едукација,анимација,медија
ција,интерпретација).Овосупраксекојесепримењујуна
различитесегментедруштва,односнопосетилаца,дабиим
сеближеобјаснилакултурнаиуметничкапродукција,теда
билакшеприхватиливредностикултурелокалнезаједнице,
друштва,нације,иразвилисвестоважностиучествовањау
културномразвоју.Састалномпоставком,требалобипла
ниратиизапошљавањеенергичних,предузимљивихмладих
људи,новихкадрова,којимасублискеноветехнологије,по
словименаџментаимаркетинга(креирањепроизвода),који
добропознајустране језикеисл.Такође, значајнозапро
ширење делатности и прихода музеја јесте отварање дру
гих садржаја, типа сувенирнице, продавнице, медијатеке,
кафетерије,додатнихпросторазаособесаинвалидитетом,
задецуитд.

ДабимузејиСрбијебили„реанимирани”,важнојеприме
нитимоделекултурнеакцијекојидоприносењиховомпри
ближавањуширојјавности,алиипрепознавањукаопосеб
нихместазаочувањеидентитетаикултурногдијалога.По
везаносатим,ДоналдПрециози(DonaldPreziosi)одређује
музејкаоместонакојемсекреираипрезентујеидентитет,
наново производе контексти и значења, а артефакта тран
сформишу у „текстуалну импресију и интерпретацију”.36
Дакле, важно је креирање амбијента, разноврсних акција
око одређеног предмета, теме, личности, чиме се проши
рујемогућностњиховогпојашњавањаиусвајања,а једна
коутичеинапроцесоживљавањамузејскогпростора/вре
мена.Оноштоможедаупотпунидоживљајиучешћејесте
критичка обрада теме, двосмерно разматрање о томе како
сенештообликовало,какојенастало,анесамопукопре
причавањесадржајаилидогађаја.Свеврстепосредовањака
културнојиуметничкојпродукцијизаузимајузначајноме
стоунутарразвојакултурнеполитике,каоипредстављачке
иизлагачкеполитикенесамомузејавећиградаукојемсе
одређенимузејналази.Насталенаидејамадемократизације
идецентрализацијекултуре,имајувеликуиважнуулогуу
подстицањукреативностииедукацијељуди,теуспоставља
њукомуникацијеиправанакултурусвакогчовека.

36Ozlu,N.andTongo,G.InterviewwithProfessorDonaldPreziosi,2010,april
2011.,http://graduatehistoryjournal.boun.edu.tr/papers/ISSUE2.2010.IDEN
TITY/2.NilayOzlu.GizemTongo.Interview.DONALD.PREZIOSI.pdf
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NEWSTANDINGEXHIBITIONSINTHEFUNCTIONOF
TRANSFORMATIONOFSERBIANMUSEUMS

Abstract

Thispaperpresentsanattemptattheoreticalandcriticalcontemplation
of the phenomenon of standing exhibitions in Serbian museums at
thestartofthe21stcentury(theconceptoftheexhibition,conceptual
methodology,futureoftheexhibition)asaraisond’êtreofthemuseums
andapurposeoftheirexhistance.Also,thenewstandingexhibitions,if
basedonmodernpostulates,caninitiateaprocessoftransformingthe
Serbianmuseumsfromacademicintocontemporary,andinfluencethe
definitionofanewroleandanewplaceofthemuseumintheculture
andsocietyofourcommunities(asaplacededicatedtogainingactive
knowledgeandexperienceaswellasaplaceofentertainment).Inorder
forthistohappen,itisnecessary:torethinkboththeprofessionalactions
and the museummaterials; to develop a socially engaged museum;
to (re)define the old/newmissions, visions, purposes and objectives
of themuseum, itsprogrampolicy,management,marketingandPR;
to redirect the museum outreach activities towards interpretation,
communication and presentation; to observe the museums as “open
systems”whiledrawingconclusions,creatingidentities,approximating
differentformsofart,mergingheterogenousprojects;toconnectwith
theaudienceandwiththenonaudience;andtofacilitatethereception
of art production and exhibitted artefacts of cultural heritage.With
their knowledge, expression and vision, the curators and authors (or
artists)canequallyimpacttheselectionandthemannerofpresentation/
interpretation, and  also contribute to the implementation of diverse
actionsinthemuseumsthatcanbroadenthemannerofadoptingbasic
museumthemesbyturningpassiveobserversintoactiveparticipants,
not only in the museum programs but in the local communities in

general.

Key words: museums, standing exhibitions, museology, cultural
heritage,museumexhibit
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БОГАТСТВОАКУМУЛАЦИЈЕ–
СНАГАИМАГИНАЦИЈЕ

Сажетак: Овим радом подсећамо на херменеутички проблем у
херитологији који егзистира од разумевања до интерпретације
баштине.Разматрасепитањеперцепцијепојавногсвета,апо
томмогућностдијалогаразнороднихнаукаубављењубаштином,
арадиостваривања„дијалога”баштинесасавременимчовеком.
Упознавањем садржаја структуре културног добра постаје ја
снијиитеоријскимоделкоји јој јеаналоган.Посебнапажњасе
придаје моделу Мебијусове траке, преузетом из математичког
дискурса. Он својим карактеристикама, неоријентабилношћу и
једностраношћукојасепровераваисписивањемпо„једној”тра
ци,одговарастабилнојматеријалнојизначењскипроменљивој
„страни”предметабаштине,којасеостварујетокомтрајања
(кретњи), кроз време.Овиммоделоммогуће јебољеразуметии
интерпретиратипојавнустварност,теинаслеђекаоакумули
ранупрошлост.

Кључнеречи:баштина,структуракултурногдобра,Мебијусова
трака,херитологија,новамузеологија
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Проблемразумевањаиинтерпретације уметности заузима
значајноместоутеоријскимрасправамаоуметности.1Како
сеодуметникадопубликепреносипорукаикојимјезиком,
бавесехерменеутичари,алиисамиисторичариуметности
иуметници.Заједничкасуимпитања:кометожеледапро
следепоруку,скривенуусамомделу,изашто,тј.коликаје
њена важност и којим „средствима” се користити када се
нешто (уметност) жели разумети и интерпретирати. Иста
питањазадржавамоикадајеречодругимкултурнимфено
менима,норазликенастајууметодолошкомприступуова
квомпроблему.Одређенемеханизмемишљења,наметнуте
илиопштеприхваћенеисамиусвајамокадасмоудискурсу
уком је тоочекивано, алиизмештати„механизме”унека
друга поља истраживања није увек применљиво или пак
прихватљиво.Ипак,херменеутиканеможебитиопштавећ
увекспецифичназапредметистраживањаодређененаучне
дисциплине. Притом, приликом тумачења предмета треба
узетиуобзирсвењеговеспецифичности,пасмостогавећ
изазвани,ачинисеиусловљени,даградимонеједнутеори
јуипраксуинтерпретацијевећвишењих.2

Опотребизакултурнимделима,приступуистимаиразми
шљањимакојадаљеодњихводе,акојаопет,обликујуде
лосамо,пишеБурдије(PierreBourdieu)1969.године.То,да
„сесвакоделоуизвесномсмислудвапутаствара,једномга
стварасамстваралац,адругипутпосматрач,илитачнијере
ченодруштвокомепосматрачприпада”3звучноје,чинисе
тачно,асасвимсигурнонамјепознато.Такосмоинтуитив
ноивиделиделакултуре,aнајпреуметност,каонештошто
је,коликодеоједногкултурногсистемаилицивилизације,
толикоинас.Личнидоживљајкојимуприписујемо,постаје
интегралнавредностдела.ИодЂакометија(AlbertoGiaco
metti)сазнајемодајесличностоноштогаусвимуметно
стимаинтересујеипривлачиитосличностзањега/сањим
којага,заправо,наводидаоткриваспољнисвет.4Овајлични
однос (ја/он/ми) којипосматрачуспоставља сапредметом
културе,тегаипосваја,уједнопредстављаиинтегрисање
сопственогидентитетаиидентитетадругог (предмета,од

1 Овајрад јенастаоуоквирупројектаМинистарствапросвете,наукеи
технолошкогразвојаРепубликеСрбије(бр.47019)Традицијаитран
сформације:историјсконаслеђеиколективниидентитетуСрбији у
20.веку.

2 Bätschmann,O.(2004)Uvodupovijesnoumetničkuhermeneutiku,Zagreb:
Scarabeus,str.1120.

3 Burdije,P.(1978)Umetničkadelairazvijanjeukusa,Kulturabr.41,Beograd:
Zavodzaproučavanjekulturnograzvitka,str.12.

4 Merlo – Ponti,M. (1968)Oko i duh, Beograd:VukKaradžić, Bibliotekа
Zodijak,str.11.
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носно, ствараоцакрозпредмет).Дакле, слика–идентитет
предметасечуваупосматрачуикрозњеговидентитеткоји
јепретходниминадограђен.Уовомсплетуодноса,важноје
ипојаснитидапосматрачнијесамопосматрач,јернигле
дањенијеникадсамогледање,већувеккретање.Најпреје
онофизичкојерседешавапокретомокаалиуодређенојна
меријерсегледасамооноштосежеливидети.Oтудјетои
мисаонокретањекојејеустваринужноиусловљенопрожи
мањемвидљивог света исвета (мојиx)намеракретања.5
Томисаонокретањејепокретачкииреакциониапаратгле
дања,арезултиравиђењемкаопромишљенимгледањем.На
одређениначинонојеифилтерзаапсорпцијуспољашњег
света(културногдела)којисеуграђујеунашидентитет.

Kаковидимостварииколикосунамразвијени„апаратиза
филтрирање”, те апсорпцију другог питамо се увек, па и
сада.Коначно,какосевиђењемформираичуваидентитет
културногпредмета?

Тако нас, говорећи о естетској рецепцији, Хајдегер (Mar
tinHeidegger)подсећанаидејучувањакрозчинпосвајања:
„каоштоделонеможебити,аданебудестворено,пасу
штинскизахтеваонекојистварају,таконисамоствореноне
можепостојатибезонихкојигачувају”.Ондаљекажедасе
делоувекиодносинаонекојигачувају,чакикадатаквине
постоје,односнокадасенатакве„чека”.Оникојиделочу
вајусуоникојигаспознају,оникојигавиде.Очувањезна
чиактивногледањедела,„стајањеуотвореностипостојећег
којасезбивауделу”,алијеизаборавделанекоочување,а
непуконишта,јерсеионхраниделом,казујеоактивности
гледањавиђењу.6Натајначинпостојањеједногостварења
препознајемоусвакојинтеракцијисадруштвом–уодно
симакојеуспоставља.Човекјетајкојипрепознајевредно
сти неког дела, модификује их и чува у складу са својим
склоностима.Тексањимкултурноделопостаједокумент
времена и искуства.Уњему се интегришуматеријал, об
ликизначењепредмета,читајупоруке,тествараидентитет.
Човекје,наиме,тумачикомуникаторвредностипредмета.7
Смисаонисадржајпредметасепотврђујеуодносусачове
ком,акултурневредностиделаиакопостојекаовредности
засебеморајусепотврдитиуживојсвести.Овдеваљарећи

5 Исто,стр.822.
6 Хајдегер,М.(1996)Изворуметничкогдела,Београд:Слово,стр.76.
7 Maroević, I. (1993)Uvodumuzeologiju, Zagreb:Zavod za informаcijske

studije,str.151.
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дасвестукрајњојлинијијестесазнање.8Ауправоочување
(ове)свестипредстављаочувањекултурногдела,односно
чувањеидентитетапредметајестеузнању.Знање,пак,овде
није„пукопознавањеипредстављање”већ„онајкозаиста
знапостојеће,тајзнаиштахоћеусредпостојећег”,опоми
њеХајдегер.9Ту, већ,препознајемонамеру: свестижељу
за спознајом и очувањем исте. У узајамном односу исти
не(која јеважећазасебе)инашегстварногчинасазнања
једужност поступаккоји јеиндивидуаланиподразуме
ва поред спознаје истинитостии одговоранпоступак.Он,
пак,произилазиизсамогсубјекта,човека.Овајчинпостоји
уконтекстуједногстварногживотасубјектаипредставља
чинкреирањаиочувањасопственогидентитетакрозиден
титетиуидентитетукултурногпредмета.Истовременова
жииобратнипроцескреирањаиочувањаидентитетапред
мета.Јер,уосталом,мисмотикојипроизводимосинтезу.

Дужностнаначиннакојипостојиупојединцунијеприсут
наиутеорији.Такавчиндужностинијеосноватеоријске
поставке.Али,свештоиманекизначајтимзначајемфун
дираразличитеспецијалистичкедисциплине.Oдносно,са
знајнимчиномуком јесадржанасуштинапредметaодре
ђенјеитеоријскиразвојнекенауке.Дакле,предметпостаје
предметомтеоријскогсазнањаунастојањудасепредстави
уцелини,не самокаоапстрактнобићевећкаоконкретно
бићеусвојмогућојцелокупности.10Такосеуодносучовека
премапредмету,исветууцелини,нужностваратеоријски
оквирса задаткоманализеисистематизације, тестварања
целовитесликеопредмету.11

Умузеологијису,тако, јошседамдесетихгодинапрошлог
векаучињенинапорикатумачењуикомуницирањубаштин
скецеловитостикрозпраксуекомузејаитеоријскиискорак
новемузеологије.Терминновемузеологијејебиоувекувези
сапроменомулогемузејауедукацијииудруштвууопште.12

8 Bahtin, M. (2010) Ka filosofiji postupka, Beograd: Službeni glasniк,
str.4345.

9 Хајдегер,М.(1996)Изворуметничкогдела,стр.76.
10Упор.Bahtin,M.(2010)Kafilosofijipostupka,str.1120.
11Упоредити: Maroević, I. (1984) Predmet muzeologije u okviru teorijske

jezgre informacijskih znanosti, Informatica Museologica br. 13 (6769),
Zagreb,str.35.

12Самтерминсеуразличитимпериодимаинаразличитимместимајавља
као1)допунаранијегпојма,2)изнезадовољстваметодаматрадицио
налнемузеологијеили3)каоисходновихтежњизаусмерењеммузео
лошкихциљевакаразвојузаједницечимебимузејдобионовисмисао
иулогу.Вишеопојависамогтерминау:Towardsamethodologyofmu
seology,PhDthesis,VanMensch,P.(1992)Zagreb:UniversityofZagreb,
p.3132.
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Изазовмузејскекомуникацијеидругачијепотребедруштва
за вредностима прошлости условили су појавуновемузе
ологије,којајесаслухомзановеспознајемогладарефор
мишеипраксу.Оваје,пак,зависилаувекодспецифичних
условаукојимасеостварује,алитеоријскеидејеновемузе
ологијеусвојојеволуцији,уздигнутесунанивоопштег.Њи
мајеотвореноновопоглављеумузеологији,укомоснов
нипредметизучавањанијемузејилимузејскипредмет,већ
свеобухватниконцептбаштине.Овимјеитрасиранпутно
ве,интердисциплинарненауке,наукеобаштини.13Затонас
уовомрадузаниманакојиначинхеритологијакаоопшта
наукаонаслеђуиумећунаслеђивањаствараиразвијасвоју
теорију,aрадиоптималнекомуникацијеиупотреберазли
читихвредностииидентитетапредметабаштињења.Који
се апстрактносазнајнипроцесиодвијајууциљустварања
структуретеоријскисазнајногсвета,односносаметеориј
скепоставке?Којисупринципифункционисањатакве(их)
структуре(а)?Примеркојинасподстиченаразмишљањео
погодним моделима за разумевање и интерпретацију кул
турногнаслеђа је културноисторијски споменику ком су
испреплетенекултуреиискуства,односноисторијеипро
стори.Културноисторијскиспоменикједеоцелиненасле
ђа, те у том смислу у тексту ће се неретко користити оба
термина,астогаштоћесемодел,иакозаснованнадéлу,јед
накоодноситинацелинупатримониума. Заправо,музеал
ност,какоподсећаИвоМароевић,каоособинапредметада
у једнојреалностибудедокументомнекедругереалности
којајеодређенадругимпростором,временомидруштвомје
особинанесамомузејскогпредмета,већионих„фиксира
нихупростору”.Овакавпредметсведокјевременанастан
каионихкрозкојајетрајао,каоидруштва,тедруштвених
статусакојејеимао.14Дакле,ширећипојаммузеалностина
целокупнубаштину,схватамоданаммузејнијенеопходан
за комуникацију предмета, те да музеологију посматрамо
као део науке о баштини,15 чијим утемељењеми развојем
смоустањудаделујемонареверзибиланпроцес,повратак
камузеју,овогпута,заистановом.

13Babić,D.Omuzeologiji,novojmuzeologijiiznanostiobaštiniu:IviMaroe
vićubaštiniciuspomen,urediliVujić,Ţ.iŠpikić,M.(2009),Zagreb:Zavod
zainformacijskestudijeOdsjekazainformacijskeznanostiFilozofskogfa
kultetaSveučilištauZagrebu,str.43.

14Maroević,I.(1993)Uvodumuzeologiju,str.96.
15Исто,стр.96.
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„Сва се наша линеарна и акумулативна култура руши, ако не
можемодаускладиштимопрошлоступуномсветлудана.”

ЖанБодријар16

Вредностиуспоменикусудатекаоцелинаискустава,ане
као јединичнасвојства.Онесведочеопотребамадруштва
иначинимарецепцијенекогвремена, асадржанесуума
терији.Иакосупоправилуистинитеинеутралне,њихова
значењасемењајуускладусадруштвомкојеихкористии
формамакомуникацијекојесетадаодвијају.Такосепреко
порука,црпљенихизкултурногпредмета,вредностидоводе
дообликаструктурнеинформације.17Јаснојевећдадомен
материјенијеидоменстварног.Стварностиједодатаједна
надстварност,онајнематеријалнидео,услучајуспоменика,
сакојимсмоунепрекидномдијалогу.Материјајеовдено
силацтенадстварности,преплављенепорукамакојетреба
исчитати,тј.онепостајупорукекадаостваредијалогсадру
штвомиизазовуреакцију.18Дотадасуизворизначењских
могућности.Препознавањемовихизвора, културнодобро
стиче статус сведочанствености, те говори о делатности
мачовека,материјалнимидуховним.Овосазнањесвојим
открићемпозиванадаљеочувањеспознатог,патакобашти
њење,каопроцес,подразумевацеловитоочувањесазнања
путемпрепознавања,чувањаиупотребепредметаисистема
односазабележенихуњему,тј.бићасведочанствености.Ка
ко је споменик сведок способандапретраје време,19 а ба
штинскасврховитостјеуправоњеговопретрајавање,јасно
једакадаговоримооспоменикукрозвремемислимо,уства
ри,нањегову сведочанственостиодносекојеуспоставља
крозсвовремесвогпостојања.Тимевећ,просторкултурног
добраизмештамованстварногивидимогапрекрозњегове
елементеимрежуњиховиходноса.

Тако нам садржаји структуре културног предмета као
предметабаштињењапостају јаснији, a самимтими те
оријскимоделкојијојјеаналоган.Наиме,доњегадолази
мо у покушају да протумачимо како долази до трансфор
мисања значењског потенцијала предмета од извора, пре
ко сведочанства, до поруке и информације у једном току
времена (а непрекидним припадањем истом споменику),
јерсутосвеелементикојичинесамспоменик.Онисуме

16Bodrijar,Ž.(1991)Simulakrumiisimulacija,NoviSad:IPSvetovi,str.13.
17Tuđman,M.(1983)Strukturakulturneinformacije,Zagreb:Zavodzakulturu

Hrvatske,str.92.
18Упор:исто.
19Булатовић, Д. (2005) Баштинство или о незаборављању, Крушевачки
зборникбр.11,Крушевац:Народнимузеј,стр.1114.
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ђусобноуразличитимодносима,поредоногувременској
везаности.Зависноодтогакојеелементедруштвобираипо
комкритеријуму,формирајусеразличитимеђуодносиових
елемената који чине садржај културноисторијског споме
ника.20Њимасепратипроменазначењапредметакоје,како
смовећрекли,нијеконстантновећпроменљивоинестабил
но.Овимпроменамазначења,анужноипроменамаиденти
тетапредмета,херитологијасебавирадипрепознавањапо
љасведочанственостиупредмету,асациљемоптималног
комуницирањавредностибаштине.

Једна од расправа Питера ван Менша (Peter van Mensch,
1989), као заговорника интегралног приступа баштини, о
идентитетима музејских предмета упућује на потребу за
интердисциплинарношћууоваквомприступу.Наиме,про
меномсвојставабаштинетокомвременамењасеииденти
тетсамогпредметабаштињења,одидејног,прекостварног/
опредмећеног(factualidentity)досавременог(actualidentity),
чимеонпостајепредметомистраживања(барем)двејуна
учнихдисциплина:историјеуметности(археологије,антро
пологије, етнологије...), која се углавном бави примарним
контекстомтј.идејнимистварнимидентитетомихеритоло
гије,којаинсистиранаинтегралномприступуиразумевању
процеса трансформација идентитета предмета, што значи
дасенужнослужидоприносимадругих,темељнихнаучних
дисциплина.Идејниидентитетпретходиматеријализаци
јипредметаичестобивазанемаренупроучавању,замењен
ипотиснутстварнимидентитетомтј.идентитетомпред
метаутренуткуњеговогнастанка.Савремениидентитет
карактеришебаштину у тренуткунашег контакта сањом,
аураспонуилиразлициовадвапоследњаформулишесе
идентитет трајања тј. историјски идентитет, форми
ранизмеђунастанкапредметаинашегконтактасањим.Он
се очитава кроз све промене предмета. ТакоМенш уводи

20Tuđman,M.(1983)Strukturakulturneinformacije,str.3739.

Слика1.Прегледидентитетапредмета,
премаПитеруванМеншу
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категоријеструктуралногифункционалногидентитетако
јима се прате променематерије и намене предмета.Саму
схему(Слика1),прегледидентитетапредмета,Меншдаје
пресвегазамузејскипредмет21,алиистаодговаракултурној
илиприроднојбаштиникоја„живи”ванмузеја.

Сходнодругачијимусловимаукојимапостојиикомуници
ра,схемабибиламодификованатј.сложенија.Главна„по
дела”остајеипакиста.Онауказујенаинтегралниприступ
предмету.Многозначностбаштинетоиподстиче.Односно,
из слојевитостибаштинекрозпроменеконтекстаи збива
њапроистичепотребазаприступомухеритологијикојисе
манифестује, с једне стране проширењем интереса за све
облике појавности предмета, а с друге за све могућности
тумачењаиисказивањањеговогзначења.22

Једностраниминтерпретацијаманаслеђаињеговихелеме
ната,искуставаразличитихпериодакојеакумулира,губисе
целина,асампојамнаслеђанарушава.Онајважнизадатак
накојинасобавезује–чувањеипреношењебудућимгене
рацијама, остаје неиспуњен.Дијалог разнороднихнаука у
бављењубаштиномрадидијалогабаштинесасавременим
човекомјенеопходан.Спојемсавременихискуставаумето
дамаистраживањаможеморазуметиспојонихдавнихсачу
ванихукултурномдобру.Овимбиослабиострах,какокаже
Бењамин,одоногачегасмосеплашили,„данамјеодузе
таспособносткојанамсечиниланеотуђивом,најсигурнија
међусигурнима.Наиме,способностразменеискустава23.”

Унајширемсмислукаданештоонечемуказујемо,миин
терпретирамо,тумачимо.Страдиционалнетачкегледишта
постоји само једна права интерпретација. Она појашњава
предмет о ком се казује и поједностављује и приближава
његовеосновнеидеје.Такосвакипредметимаједнуисти
нитуинтерпретацију,асвеосталесулажне.Међутим,како
у постмодернизму интерпретација добија једно другачије
значење,постојинаметанивоуиизмиче„оригиналу”који
интерпретира–онаникаднијеодраз„оригинала”,пресеу
њојодражавасавременодобаплурализма.Непристајесена
једнусликусвета,већјеприсутномноштвотеоријакојима
сенинетрудидаседâсавршена,коначнасликасветакао
јединаистинастварности.

21VanMensch,P.MuseologyasaScientificBasisfortheMuseumProfession
in: Professionalising the Muses, ed. VanMensch, P. (1989),Amsterdam:
AHABooks,p.90.Схемајепреузетаизистогизвора.

22Maroević,I.(1993)Uvodumuzeologiju,str.116118.
23Видети:Benjamin,W.(1986)Estetičkiogledi,Zagreb:Školskaknjiga.
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Тусмо,дакле,суоченисапроблемомједнозначностииви
шезначностикоје„избијају”илисе„извлаче”изпредмета,
о чему је и било речи. Та могућност различитих читања
предмета казује нам нешто и о нарави баштине. Јер, ако
уопште говоримо о истини стварности у одређеној врсти
интерпретације, онда то неминовно указује на постојање
лажнестварности.Дакле,баштинабиусебимораладаса
држимогућностобаспоменутаначинарецепције.Другачи
јеречено,стварностбаштинејенултаинстанца,нипози
тивнанинегативна, али јекадрасамомсобомодредитии
лажностиистинитостперцепције,аутомеијестењенамоћ
–наравразумскинепојмива.

Тусмо,онда,усфериимагинације,гдетребаидаостане
мо.Тасферачинидругустрану,видљивеичулимадоступ
нестварности.Онанијеобележјеиреалностипредметавећ
управо сведочанство о могућности преласка предмета у
другустварност.Можемоихназватииспољашњомиуну
трашњомсфером,азаправосудеоједногистогсвета,уком
судвестранеистогпредмета.„Пријелазодстварнеповрши
непремаимагинарнојповршинимогућјесамоломљењем
простораиизвртањемтијелакрозсебесамо24”,односноса
мокадаједнанадругуупућујеиизњепроизилазимогућеје
остварењетоталитетабићапредмета.

Овуподвојеностпредметастогаисхватамокаорелативну.
Азнамолидајеимагинарнасфераудуховномисимболич
ком,онапосебијевиђенакаоистинскастварностпредмета
ионасазнајнаграницазакојомсетежи.Тајимагинарнислој
сеуједноитемељиуспознаји,тј.настајеизжељезасазна
њем.Уовојсферипостојесвеонесхеметумачењакојимасе

24Флоренски П. (1922) Имагинарности у геометрији, из: Užarević, J.
(2011)Möbiusovavrpca.Knjigaoprostorima,Beograd:Službeniglasnik,
str.110.

Слика2.Мебијусоватрака
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служимоупроцесуоткривањазначењапредметаиодњих
тајпроцесзависи.25

Каопогоданмоделкојиосликавауправопредстављенуосо
беностпредметакрозњеговупојавнуиимагинарнусферу
датуутоталномјединствуможемосепослужитигеометриј
скимтермином–Мебијусовомтраком(Слика2)26.

Чиниседакаоштојеприсутнопреклапањепојавнеиима
гинарнестварностиупредмету,гдеједнадругутвори,тако
неизостајепотребазаовомсимбиозомутеоријииинтер
претативнимформама.Односно,стварасепотребазаизми
цањемиз устаљенихмеханизама, за разумевањепредмета
из одређене научне дисциплине и позајмицом других из
(не)сроднихдисциплинакојеувекјесу,илинамсечинеап
страктним.Овимизмештањемсхематумачењаипресвега
променомначинапосматрања,некадсеможејаснијеице
ловитијесагледатипредметинтересовања,овдепредметба
штињења.Лакоћаскојомсеједанмоделзаинтерпретацију
посвајаисажимасдругимбудикреативнуснагутумачаи
производијаснијусликуопредметустављајућигаушири
контексткомиприпадакаонаслеђепрошлости.

„Дабисечуонекичистишум,морамосеудаљитиодства
ри,одвратитисвојеувоодњих,тј.слушатиапстрактно”–
Хајдегернасизазива.27

ТакоМебијусова трака силази из математичког речника у
филозофскихеритолошкидискурс.Својимзачуднимгео
метријскимсвојствимаинтригираиуспостављасекаооп
штимодел перцепције.Оношто је одликује је једностра
ност и неоријентабилност – неразликовање унутрашње и
спољашњестране,односнолевогидесног.Њуправимола
ко:папирна (иликојадруга)тракасе заокренеподужини
за180°,ањеникрајевисеспојетакодасенаправиколут.
Акосеоловкомисцртаванепрекидналинијапоовојтраци,
„обестране”папираћебитиисцртане,безподизањаолов
ке,штопотврђујењену једностраност.АкосеМебијусова
тракапресеченаполаподужини,паралелносањеномиви
цом, уместодобијањадвеодвојене траке, добиће се једна
дужатракасадваполузавојаусеби,аакосеовановодоби
јенатракапоновопресечепосредини,добијајуседветраке
везанеједназадругу.

25Burdije,P.(1978)Umetničkadelairazvijanjeukusa,str.15.
26Слика је преузета са сајта http://alas.matf.bg.ac.rs/~mm09158/moebius.

html;приступљено11.06.2014.
27Хајдегер,М.(1996)Изворуметничкогдела,стр.21.
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Постоји још читав низ могућности за поигравање саМе
бијусовомтракомистварањеновихједнакоинтригантних.
Мисеипакзадржавамонаовимособинамајернампотвр
ђујупретходноизнетуособеностпредмета(баштине),њену
вишеслојност,а,опет,целовитост.Дакле,потенцијалпред
метаињеговихвредностидапрелазеипостојеу„другим
стварностима”.Превлачењеоловком,кретањепотраци, је
заправокретањеувремену,трагкојијеостављенусимбо
личкомсмислупредстављапроменузначења(истих)вред
ностипредмета.Мебијусоватраканамјеовде,стога,модел
погодан за исчитавање перцептивних релација.Симбол је
или метафора, заправо, просторних односа датих у пред
мету.Њомечитамопросторкакоуописуилиобјашњавању
односаспољашњегиунутрашњегсвета(сфера)тј.удоме
нуперцепцијетакоиустварањуитумачењуимагинарних
просторапредметабаштине.28

Праћењемпотенцијаланаслеђаупроменамарецепцијекул
турногдобракрозсвовреметрајања,даклеодизворасведо
чанственостидоструктурне(их)информације(а),дефиниса
најеструктура–моделзаинтерпретацијукултурногдобра.
Оноштојеважноказатијеидатаструктуранијезатворен
систем.Она је пре једномнемотехничко средство – беле
жисвапретходначитањапредметаисабираихуједнунову
интерпретацију,чимевршиновуактивностсећања,аисто
временоипридајеновинивопамћења.Памћењасавременог
појединца(истраживача)идруштва.

Ово формирање структуре ињена појавност испољава се
крозтехничкесистемепамћења.Крозистесе,увремену,до
њеидолази.Структурнеинформацијепредметазабележене
суупосредницимапамћења,којисепружајуодкласичних
техникапамћењадосавременихрачунараиинтернеттехно
логија.Дакле,уусменомпреношењупорука,прекоштампа
нихкњига,фотографија,...доданашњихелектронскихме
дијаорганизованојепамћењедруштва.Сачуванисуначини
на које друштво (и појединац) опажа властиту прошлост.
Заправо,тосуидејнецелинеукојимасепредстављазнање
одатојпрошлости.Свакиодовихпосредникапамћењачува
прошлостодзаборава,алиуједнопредстављаиоквир,један
одмогућих, зањенотумачење.29Онисудокументиствар
ностибаштине, анастајуизразличитихпотреба.Некиод
њихдеосуинтерпретацијетемељнихнаучнихдисциплина,
адатисууформидокументације (писанеифотографске),
научнихпубликацијаимонографија,интернетпортала.Ове

28Užarević,J.(2011)Möbiusovavrpca.Knjigaoprostorima,str.78.
29Kuljić,T.(2006)Kulturasećanjа,Beograd:Čigoja,str.1731.
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дисциплине,заразликуодмузеологијеихеритологије,баве
сеуглавномсамостварнимидентитетомпредметакојисе
препознајекакоблизакидејном.Односно,темебављењасу
везане за предмет у тренутку настанка. Резултати ових (а
таквајеиисторијауметности)научнихдисциплинакорисне
сууиспитивањубаштинскогпредметаиисшчитавањуње
говеструктуре.

Мебијусову траку користи и Оскар Бечман (Oskar
Bätschmann) као погодан модел за интерпретацију
уметничкогдела(Слика3).30Мебијусоватракајеутомслу
чајузанимљивајерјетраканакојојсетокомвременасме
њујупоступцизаистраживањедела,алинакојесеистра
живачи заједницаувекможедавратиипоновипоступак
уциљуодгонетањасамогпредмета.Појединачнипоступци
приказанисуу„кућицама“којесенижунатраци.Онепра
знесведочеоотвореностиструктуреиновим,очекиваним
слојевимапамћења,самимтимиувекновојинтерпретацији.

Овај модел за интерпретацију, дакле, модел Мебијусове
траке, једобарначин зачитањеличнеисторијепредмета.
Непосредноизвештаваотрајањупредметау„временимаи
просторима”,опроменамакојесусезбилеи,пресвега,о
друштвукојега јестворило,употребљавалога,чувало,те
утицало на његове промене значења. Процес емитовања
информацијаудијалогусабаштиномникаднепрестаје,јер
се у предмету налази потентни извор сведочанствености

30Упоредити: Bätschmann, O. Upute za interpretaciju: Povijesnoumetnič
kahermeneutikau:Uvodupovijestumjetnosti,priredioBelting,H.(2007),
Zagreb,Fraktura.

Сл.3.Фигураинтерпретацијесапојединачним
приступима,поОскаруБечману
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којићетекпобуђиватисавременегенерације,пасупроцеси
грађењаструктурекултурногдобра,тебиографијепредме
та,неминовни.Новесликепрошлостиидоживљајивреме
на,тепростора,бићенастављененаонунаслеђенуизпро
шлости.Нањихирачунановимузеј.
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HERITAGEANDTHEORETICALCOMPREHENSION
MODELS:THEWEALTHOFACCUMULATION–

THEPOWEROFIMAGINATION

Abstract

Thispaper is a reminderof thehermeneuticalproblem inheritology
which spans from comprehension to interpretation of heritage. The
question of perception of themanifestational world, and further the
possibilityofadialogueofdiversesciencesincontemplatingheritage
leads to creating a “dialogue” of themodernmanwith the heritage.
Bylearningaboutthecontentofthestructureofaculturalasset, the
analoguetheoreticalmodelisclarified.Aspecialattentionisgivento
themodeloftheMoebiusstrip,takenfromthemathematicaldiscourse.
With its characteristics, unorientability and onesidedness that is
testedbyimprintsona“single”sideofthestrip,itrespondsastable,
materialandchangeablesemanticsoftheitemofheritage,realisedin
motion through time.Thismodel can offer better understanding and
interpretation of the manifestational reality and of the heritage as

accumulatedpast.

Keywords:heritage,culturalassetstructure,Moebiusstrip,
heritology,newmuseology
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СТВАРАЛАЦ,СА-УЧЕСНИК,
КРИТИЧАР,КОНЗУМЕНТ–

ОКВИРИУЧЕШЋАГРАЂАНА
УСТВАРАЊУБАШТИНЕ

Сажетак:Фокусодпредметакаљудима,одстручњакакаактив
нојзаједницииодинституцијакаалтернативнимформамамузе
ализације,некасуодкључнихдостигнућакојасеприписујупракси
имислиновихмузеологија.Иакосечинидасудискусијеипраксе
везане за улогу грађана и заједница у управљању баштином по
следњихпетгодинаприсутнијеноикадараније,идејеонивоуи
начинуреализацијеактивнеулогеграђанакрозбаштинунитису
скорашње,нитиуниформне.Крозрадсеаргументуједаразноли
костидејаподтерминомучешћаформиранеколикомогућих,чак
иконтрадикторнихоквиракрозкојеможемопосматратиулогу,
права, привилегије и одговорности грађана у односу на државе,
институцијејавнемеморијеистручњаке.Радмапираианализира
основнепоставкечетириоквираучешћаграђанаустварањуба
штине:имагинарногмузејакаобаштинебезинституције,музеја
заједницакаопосредованогбаштињења,дискурзивногмузејакао
критичкогбаштињењаипартиципативногмузејакаоучешћау
стварањуиконзумирањуинституционализованебаштине.

Кључне речи: нова музеологија, учешће грађана, имагинарни
музеј,партиципативнимузеј,музејизаједница,музејфорум
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Уводнаразматрања:Новемузеологијеипитање
субјектакојибаштини1

Узрокованепокретимаборбезаљудскаправаиразвојемпа
радигмидемократизације јавногиполитичкогживота, ак
тивизма, одрживог развоја, неолибералног капитализма и
индивидуализације,адодатноомогућенеглобализацијоми
новимтехнологијама,од1960ихдоданасосновнепоставке
ауторизованогдискурсанаслеђа2итрадиционалнемузеоло
гијенападајусеизразличитихпозиција.Упркоскритикама
дановемузеологије3нисупонудилеконцизанепистемоло
шкиитеоријскиоквиркојибибиоалтернатива„традицио
налној”музеологији4,идеје,полазиштаи,пресвега,праксе
насталеподокриљемновихмузеологијадалесукључандо
приносупреиспитивањуулогеиправасубјектакојибашти
ни.5Фокусодпредметакаљудима,одстручњакакаактив
ној заједници, од институција ка алтернативнимформама
музеализације,некасуодпомерањадостигнутазахваљују
ћипраксиимислиновихмузеологија.

1 Радјенастаоуоквируистраживањарађеногтокомдокторскихстудија
ауторкеприЦентрузамузеологијуихеритологију,Одељењазаистори
јууметности,ФилозофскогфакултетауБеограду,аументорствудоц.
дрДрагана Булатовића и коменторству проф. дрМиленеДрагићевић
Шешић.

2 Smith,L.(2006)UsesofHeritage,LondonandNewYork:Routledge,p.45,
87192.

3 Терминновамузеологија јављасеутринавратанатриразличитаме
ста у три различита времена. Први пут термин се појављује 1950их
годинауСједињенимАмеричкимДржавамакакобиозначиопокушаје
ревитализације едукативне улоге музеја.УФранцуској се од 1970их
годинапојављује терминновамузеологија, какобиозначиотеоретска
размишљањаалииразматрањановихмузеолошкихпракси–којенису
оријентисанеокомузејакаоинституцијеилизбирке,већтретирајусве
обухватностбаштинеипреиспитујуњенуулогуудруштву,акаокрајње
исходиштеимајуидентитетзаједницекојијеугрожен.ИститерминПе
терВергокористи1989.годинеукњизиподназивомНовамузеологија,
којакритичкипосматрадруштвенуиполитичкуулогумузејаипостиже
великиодјекуанглосаксонскомсвету.Префиксноватребаоједаозначи
раскидсатрадиционалноммузеологијомкојајефокусирананамузејски
предметиустанову,иуфокусставиљудекојиживеусадашњемтренут
куињиховодрживиразвојузпомоћбаштине

4 Babić,D.(2009)Omuzeologiji,novojmuzeologijiiznanostiobaštini,u:Ivi
Maroevićubaštiniciuspomen,prirediliVujić,Ž.iŠpikić,M.,Zagreb:Od
sjekzainformacijskeznanosti,SveučilišteuZagrebu,str.5556.

5 Davis,P.(1999)Ecomuseums:asenseofplace,LondonandNewYork: leic
hesterUniversitypress,p.58.;Babić,D.nav.delo,str.5256.;Hauenschild,
A.(1988)ClaimsandrealitiesofNewmuseology:CasestudiesfromCana
da,UnitedStatesandMexico,Washington,D.C.:CenterforMuseumStu
dies,SmithsonianInstitution.;VanMensch,P.(2004)MuseologyandMana
gement:EnemiesоrFriends?:CurrentTendenciesinTheoreticalMuseology
andMuseumManagementinEurope,in:Museummanagementinthe21st
century,MuseumManagementAcademy,Tokyo,p.710.
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Идејабаштинезаљуде,одљудиисаљудима,чинисевише
негоактуелномиданас,билодаједеодискусијакојесегра
деокопартиципације,инклузијеилидоступности.Ускла
дусаидејомидеалне,интегралнефазебаштињења6,ново
прокламованабаштинскаепистема21.векапостајеучешће
различитихактера–појединаца,организација,заједница–у
управљањубаштином.Кључпроменаинституционализова
ногодносапремабаштини,многиауторивидеу„враћању
баштинељудима”,уреструктуирањуквалитетаитипаод
носаизмеђубаштинеиграђана,укојојдосадашњипасивни
корисникпостајеучесник(баштиник):стваралацсарадник
корисник.7Враћањебаштинеодинституцијапојединцимаи
заједницама,каоиподстицањеипризнавањеправанањи
ховоактивноучешћеупроцесимабаштињења,руководисе
логикомдаличнаиколективнавештинасећањанеможеби
тизамењенаинституцијама.Постојањеактивних,освешће
нихбаштиникајенужност.

Иакосуреторика,дискусијеипраксевезанезаулогуграђа
наи заједницаууправљањубаштиномизузетноприсутне
последњихпетгодина,идејеонивоуиначинуреализације
активнеулогеграђанакрозбаштинунитисускорашње,ни
ти униформне, нити све припадају новојмузеологији. Ра
зноликост идеја под термином учешћа формира неколико
могућих,чакиконтрадикторних,оквиракрозкојеможемо
посматратиулогу, права, привилегијеи одговорности гра
ђанаизаједницауодносунадржаве,институцијејавнеме
моријеистручњаке.Оневарирајуодоквиракојидајупра
вограђанимананеслагањеикритичкоразмишљањепрема
доминантниминституционалнимпраксама,доонихкојесе
залажузаучешћекаоефективанначинангажовањаграђана
уконзумирањуауторизованихдискурсабаштине8.Учешће

6 Šola,T.(2003)Esejiomuzejimainjihovojteoriji:premakibernetičkommu
zeju,Zagreb:ICOMCroatia,str.256.

7 DeVarine. H. (2006) DecolinisingMuseology, ICOMNews no. 3, Paris:
ICOM, p. 3.; Булатовић, Д. (2005) Баштинство или о незаборављању,
Крушевачкизборник11,Крушевац:НароднимузејКрушевац,стр.14
17.;Булатовић,Д.(2009)Музејкаоекономијажеље,у:ЗборникСемина
разастудијемодернеуметности,Београд:Филозофскифакултет,Уни
верзитетуБеограду,стр.2137.;Fairclough,G.CommunityandCulture,
Society andSustainability.TheFaroConvention on theValue ofCultural
Heritage for theSociety, in:HeritageOutlook, (2010)Kilkenny:Heritage
Council, p.2931.;Waterton,E.,Smith,L.andCampbell,G. (2006)The
UtilityofDiscourseAnalysistoHeritageStudies:TheBurraCharterandSo
cialInclusion,in:InternationalJournalofHeritageStudiesVolume12,Issue
4, p.339355.;VanMensch,P. (2008)Deinstitutionalisingmusealisation:
lieudemémoireversusmusealium,in:Muzealizacevsoudobéspolečnostia
poslánimuzeologie/Musealizationincontemporarysocietyandroleofmuse
ology,Prague:CzechAssociationofMuseumsandGalleries.

8 Smith,L.,op.cit.,p.45,87192.
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таконијенидобронилошепосеби,већјепоследицаокви
ракојигакористиидефинише.Управостогарадкојиследи
има за циљда истражи, структуира и укажена разлике и
сличностиизмеђучетиримогућаоквиракојаподразумевају
учешћеграђанаустварањубаштине,тепродубииподстак
недискусијеназадатутему.

Оддемократизацијекултурека
културнојдемократији

Установљавање баштине као јавног добра, друштвене ин
ституцијеипраксе,дошло јесапросветитељскимидејама
вереуразумипоредаккаомеревредности,итеклопаралел
носастварањемдржавнихустановакоје,наповерењесвих,
бринуоономештоприпадасвима,азадобробитсвих.9Тако
јеграђанимавештинасећањаодузетаизприватнихоквира,
дабиимкаобаштинабиладатанапоседовањеикоришће
њепрекоинституција,саидејомосистемскојорганизованој
бризи заостаткепрошлостиивизијомњиховеполитичке,
идеолошке употребе у савременом контексту.10 Просвети
тељска, хијерархијскафилозофија сазнањапозиционирала
је институције баштине и надлежне стручњаке као јавне
повериоце истине и колективне слике прошлости – арби
трезначаја,квалитетаизначења–аграђанекаокориснике
баштинскихистина,сликаосветуињимасамима.Институ
ционализацијаипрофесионализацијапостепеносуствара
леодграђанапасивнеконзументекојимаје,зарадчежњеза
посредованом,институционалномсликомпрошлости,којом
сепотврђујеприпадностколективу,одузетамогућностуче
њаовештинибаштињења.11

У овако постављеној друштвеној хијерархији политика
одозгонадолеланацуправљањабаштиномпочињеодјав
них, међународних и државних политика и реализује се
кроз мрежу надлежних установа које својим деловањем
у складу са дефинисаним друштвеним циљевима утичу
на стварање јавног добра које грађани конзумирају.12Овај

9 Фуко,M.(2005)Рађањебиополитике–предавањанаКолеждеФрансу
19781979,НовиСад:Светови,стр.431.

10Ostvaranjuinstitucijebaštineisistemajavnezaštitekulturnihdobaravide
tidetaljnijeu:Chastel,A.(1986)Lanotiondepatrimoine,in:LesLieuxde
mémoire,Lanation2,Paris:Gallimard,p.446.;Poulot,D.(1988)TheBirth
ofHeritage:’lemomentGuizot’,in:OxfordArtJournal,Vol.11,No.2,Ox
ford:OxfordUniversityPress,p.4056.

11Булатовић,Д.,Музејнакаоекономијажеље,стр.2427.
12DragićevićŠešic,M.iDragojević,S.(2005)Menadžmentumetnostiutur
bulentnimokolnostima,Beograd:Clio;Đukić,V. (2009)Država ikultura:
studijesavremenekulturnepolitike,Beograd:Fakultetdramskihumetnosti.
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просветитељски модел културне политике заснован је на
концептудемократизацијекултуреукомејекултурниразвој
усмеренодстранекултурнихелита,ањихова(квалитетна)
културадемократизована,подељенасаосталимчлановима
друштва.13

Наовимевропоцентричнимидејамапросветитељствачији
суносиоцидржава,нација,институцијеистручњацизасни
васеидаљеразвијаауторизованидискурснаслеђа.14Како
биседатидискурсуспоставиоиактивноконтролисаодру
штвенепраксе,установљавајусеспецифичнирежимиисти
неиформемоћи,пресвега,имајусеувидуидејеокултур
ном значају материјалних остатака прошлости, као скупа
значењаи вредности које суфиксиране, а које стручњаци
могу објективно да препознају и очувају. У потенцирању
нормативнеиправнезаштитебаштине,умањенјезначаји
улогадруштвенезаштитекојасепостижепресвегаразуме
вањемиактуелизацијомвредностиусавременомтренутку.15

Алтернативедемократизацијикултуреипомерањакаактив
нијемучешћуграђанаустварањуиуправљањубаштином,
блискесупојмукултурнедемократије,приступакреирању
културнихполитикаодоздокагоре,којипретпостављапо
литичкиживотукомесмосвиучесници.16Уовакосхваће
ном моделу сваки „појединац, група и мрежа предлаже и
намеће ка врху питања, проблеме и политике које сматра
важним”.17 Он тиме постаје активни чинилац у креирању
културних политика, који својим активностима усмерава
иутиченасвеукупниразвојдруштва.Заразликуоддемо
кратизације културе као монокултурног модела, културна
демократија представља плуралистички модел културне
политике.

13Mulcahy,K.V.(2006)CulturalPolicy:DefinitionsandTheoreticalAppro
aches,JournalofArtsManagement,LawandSociety,Vol.35,No.4,New
YorkandLondon:Routlegde,p.319330.

14Smith,L.,op.cit.,p.45,87192.
15Булатовић, Д. Музеј као економија жеље, стр. 2427.; Булатовић,

Д. Баштинство или о незаборављању, стр. 720.; Maroevic, I. (1993)
Uvod u muzeologiju, Zagreb: Zavod za informacijske studije Filozofskog
fakultetauZagrebu.

16Višnić,E.iDragojević,S.(2008)Kulturnepolitikeodozdo.Nezavisnakul
turainovesuradničkeprakseuHrvatskoj/Abottomupapproachtocultural
policymaking.IndependentcultureandnewcollaborativepracticesinCro
atia.Amsterdam,Bucharest,Zagreb:ECUMESTAssociationandEuropean
CulturalFoundation.

17Brkić,A.(2009)TeachingArtsManagement:WhereDidWeLoseTheCore
Idea?,InternationalJournalofArtsManagement,LawandSociety,Vol.38,
No4,p.270280.
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Индикативни политички показатељ нове баштинске пара
дигме јеОквирна конвенцијаСаветаЕвропе о вредности
културногнаслеђазадруштво18којаправнимјезикомфор
мулишестарипрединституционалнипринципбаштињења:
обаштинисебринупојединциидруштвакојаактивнопре
носеимодификујуформеисадржајенаслеђенеизпрошло
сти.Њихово ангажовање, или неангажовање, никада неће
моћи да замени било која професионална институција за
штите наслеђa, попут завода, института илимузеја.19 Ако
сви имамо право на баштину и друштвену обавезу према
њој,надлежнеинституцијебитребалодаподстичусвакога
даучествујеупроцесимаидентификације,проучавања,ту
мачења,заштите,очувањаипредстављањакултурногнасле
ђа–даклебаштињењуињеговимметодама.Јошзначајније,
учешћебитребалоподстицатиупитањимаетикебаштиње
ња–размишљањуидебатиујавностиовредности,могућ
ностимаиизазовимакојебаштинапредставља.

Иако се захтевиипокушаји за оваквомврстомредефини
сањаидејебаштинеиодноса стручњака,институција,др
жавеиграђананазирусамногихстрана,одмеђународних
оквира политика, до веома локалних пракси, они су још
увекфрагментираниинесистемски.20Доминантни,аутори
зованидискурсбаштине,толикојенатурализовандачаки
када се експлицитнопреобликује,имплицитноидаљеру
ководи оквирима размишљања који утичунапраксеи ре
гулишуграницеизмеђу заједницеауторитета  стручњака,
институција,државе–иосталихинтереснихстрана.21Упр
кос напорима и жељама, он остаје видљив у скорашњим
конвенцијама, регулацијама и расправама које покушавају
дапромовишуиустановепраксупартиципацијезаједницау

18CouncilofEurope(2008)FrameworkConventiononValueofCulturalHeri
tageforSociety,Faro:CoE.

19Popadić,M.(upripremi)Vremeprošlouvremenusadašnjem:Uvodustudije
baštine,Beograd:Centar zamuzeologiju i heritologiju,Filozofski fakultet
Beograd,str.95.

20Паралелносањимасведоцисморедефинисањаодносабаштинеиинду
стријазабавекрозмамутпродукције,блокбастере,сарадњусаархитек
тамазвездама(„starchitects”)имасовнитуризам,којесвојпогонналазе
уграђанинуконзументукаопроизводунеолибераногкапитализмa.

21Глаголикојисекористедабисепричалоопартиципацијиуоквирукон
венција и пракси конзервације, каошто су „понудити”, „саветовати”,
„укључити”или„омогућити”изновапозиционирајупојединцеизајед
ницеупублику,којасаредефинисанимовлашћењимаиправима,делује
иразумебаштинуподнадзоромстручњака.Вишеоанализидискурса
баштинеу:Waterton,E.,Smith,L.andCampbell,G.,op.cit.,p.339355.
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одлучивању22,такоштонереткопатронализујеучешће,чи
нећигакозметичкомпроменомипопуларномреториком.23

Оквириразмишљањаоучешћу
грађанаубаштињењу

Идеја идеалног баштинског система, који је интегралан и
постигнут путем партиципативног управљања, има своје
важне основе у идејама слободе, грађанскихправа, једна
кости,инклузије,космополитизмаиплурализма.Идејапар
тиципативногуправљањаутопијскајебарколикоиидејао
управљањубаштиномискључивокрозмрежустручњакаи
установа.Ипак,онаимасвојвишедеценијскиживотукри
тичкој,аргументованојрасправиипромишљањуодносапо
јединаца,заједнице,стручњака,институцијаибаштине–од
имагинарногмузеја24,музеја заједница25, партиципативног
музеја26,домузејафорума27икритичкогмузеја28.Наведени
начинимишљења о редефиницији односа баштине и дру
штва,иакопроистичуизгрупеидејаповезанихсановомму
зеологијоминапрвипогледсезалажузаучешћепојединаца
изаједницаустварањубаштине,разликујусепотеоријским
основамаизкојихполазе,врстиучешћакојезаступају,уло
зикојуприписујуразличитимактеримаиврстирешењакоју
нуде.Самимтим,расправаоучешћуграђанаууправљању
баштиномнебитребалодасепосматракаодуална,поде
љенаназаступникеиопоненте,већкаодијапазонмогућих,
чак и идеолошки контрадикторних идеја, које треба осве
ститикакобисмоомогућилиструктурирану,аргументовану
расправуоучешћупојединацаизаједницаууправљањуба
штином.Поделаначетириоквираразмишљањаоучешћуу
стварањубаштинепредстављенакрозовајрад,почетни је
покушајразмишљањаичињењавидљивимидејакојестоје
изаписањаипраксинаовутему.

22ICOMOSAustralia,BurraCharter, (1979, 1999, 2004, 2014);Council of
Europe,op.cit.

23Lynch,B.(2010)Whosecakeisitanyway?Acollaborativeinvestigationinto
engagementandparticipationin12museumsandgalleriesintheUK,Lon
don:PaulHemlynFoundation.

24Malraux,A.(1996)LeMuséeImaginaire,Paris:Gallimard.
25Varine,H.De.,op.cit.
26Simon,N.(2010)ParticipatoryMuseum,SantaCruz:Museum2.0.
27Belting, H. Contemporary Art and the Museum in the Global Age, in:
ContemporaryArtand theMuseum.AGlobalPerspective,Weibel,P. and
Buddensieg,A.(ed.)(2007),Ostfildern:HatjeCantz,p.1638.

28Pjotrovski,P.(2013)Kritičkimuzej,Beograd:EvropaNostraSrbijaiCentar
zamuzeologijuiheritologiju,FilozofskifakultetBeograd.
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Имагинарнимузејкаобаштинабезустанове

Група идеја коју карактерише промишљање баштине без
установеподразумеваослобођењепојединцаодауторитета
стручњак и могућност индивидуалног успостављања по
реткастварииразумевањабаштине.Њуформулишекрајем
1940их Андре Малро (Andre Malraux) идејом имагинар
ногмузеја, у коме је уметност средствима репродуковања
ослобођенамузејскогкатегоријскогоквиравремена,места,
историјеинације,итимедоступнаиндивидуалномумуна
смештање по сопственом асоцијативном принципу.29 Свет
репродукцијапоМалроустварамузејбеззидоваукомепо
јединацможемаштатиистваратисопственипоредакства
ри.30Онтимеослобађамузејоквираинституционализоване
заштитејавногдобраиинтересаиуводимогућностиндиви
дуалногимањакаодобра.31

Малроовимагинарнимузејстварјепојединцаињеговеин
тиме,теакосенекомунициратакодапостанедеодруштвене
структуре,оннепостојиизванпојединцаинеможепостати
друштвенавредност.32Каоколективнивидослобођењагра
ђанау активнебаштиникепојављује се од1980ихдода
насталасмузејазаснованихнаволонтеризмуаматеракаои
многобројнаудружењаграђанаформиранаокобаштинских
садржајаифункција.Подстакнутиглобализацијоминовим
технологијама,пресвега,интернетакаомедијаглобалнеко
муникације33истубаимагинарнихзаједница34настајуимо
гућностикреирањаглобалних,имагинарнихзаједницаоко
баштинскихсадржаја.

29Malraux,A.,op.cit.
30Малромогућностзаимагинарнимузејналазиуфотографијикаомеди

јуму репродуковања.На сличном принципу коришћења новихмедија
застварањесветскебазебаштине,доступнесвима,почивајусавремени
пројектидигитализованихonlineбаза баштине каошто суGoogleArt
Project,GLAMWikiiArtstor.

31Делош,Б.(2006)Виртуелнимузеј:каетициновихслика,Београд:Clio,
стр.154158.

32Вредностје,поМерилинСтратерн(MarylinStratern),самоскривенипо
тенцијалкојипостајевредносттеккадајеучињенвидљивим,препознат
од страненекогдругоги смештенуоквирнекедруштвене структуре
илиширеконцептуалнекатегорије,у:Graeber,D.(2001)TowardstheAn
thropoligicalTheoryofValue:AFalseCoinofOurOwnDreams,NewYork:
PalgraveMacmillan,p.3537.

33Cvjetičanin, B. (2011) Networks, diversity and intercultural dialogue, in:
Cvjetičanin,B.ed.Networks:TheEvolvingAspectsofCulture in the21st
Century.Zagreb:Culturelink,IMO,p.262;Benkler,Y.(2006)TheWealthof
Networks:HowSocialProductionTransformsMarketsandFreedom,New
Haven:YaleUniversityPress.

34Anderson,B.(1991)ImaginedCommunities:ReflectionsontheOriginand
SpreadofNationalism,London:Verso,p.6.
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Овакостворенезаједницесудисперзивнеглобалнезаједни
це интереса, вредностии интересовања које ремете иден
титете и системе вредности установљене методологијом
национализма35 на којој је институционализовано башти
њењепочивало.36Интернетдоносиперсонализацијукому
никацијеи креирањавредности, гдепојединцикомуници
рајудиректнобезпосредстваиликонтролехијерархијских
структура,штоомогућавановипросторзадемократизацију
иаутономијууодносунадоминантнецентремоћи.37Самим
тимхијерархијскеструктурепроизводњекултуреибашти
ненестајалебиизамењивалесестваралачким,умреженим
заједницамаукојимајесветежеразграничитипроизвођача
икорисника,јерониимајумеђусобносмењујућеулоге.38

Овајпроцесводиобикаослобађањупојединацаодинсти
туционалних оквира стварања баштине и препознавања
улоге образованог, освешћеног и активног грађанинаба
штиника.Групаидејаподоквиромкојисмоназвалибашти
набезустановеневодисеразмишљањемоновоммоделу
илидопунамазатрадиционалнеинституцијебаштине,као
нињиховимпреиспитивањем.Онаналазирешењауновом
поретку стваричији суносиоципојединциидисперзивне
заједницеокупљенеокобаштине.

Музејизаједницекаопосредованобаштињење

Друга група идеја јавља се мало после Малроовог има
гинарногмузејаи токрозидејемузеја заједнице39 који се

35WimmerA.andGlickSchiller,N.(2002)Methodologicalnationalismand
beyond: nationstate building, migration and the social sciences, in:Glo
balNetworks,Vol.2,No.4,BlackwellPublishersLtd.&GlobalNetworks
Partnership.

36Duelund,P.(2008)IdentityandNationalisminContemporaryCulturalPo
licy,Discussion paper, ICCPR 2008, Istanbul:YeditepeUniversity;Aron
sson,P.andElgenius,G.(eds.)(2011)BuildingNationalMuseumsinEuro
pe1750–2010,ConferenceproceedingsfromEuNaMus,EuropeanNational
Museums:IdentityPolitics,theUsesofthePastandtheEuropeanCitizen,
Bologna 2830April 2011. EuNaMus report no. 1, Linköping: Linköping
UniversityPress.

37Castells,M. (2007)Communication, power and counterpower in thenet
worksociety,InternationalJournalofCommunication,vol.1,No.1,LosAn
geles:UniversityofSouthernCaliforniaUSCAnnenbergPress,p.238266.

38Sacco,P.L.,Ferilli,G.andBlessi,G.T.(2012)Culture3.0:ANewPerspec
tivefortheEUActiveCitizenshipandSocialandEconomicCohesionPo
licy,in:TheCulturalComponentofCitizenship:AnInventoryofChallenges,
Brussels:EuropeanHouseforCulture,p.198216.

39Van Mensch, P. Museology and Management: Enemies or Friends?, p.
78;DeVarine,H. (1993)Tomorrow’s communitymuseums, lecture heald
on15.10.1993, theSenateHallof theUniversityofUtrecht,pristupljeno
22.05.2014., http://www.assembly.coe.int/Museum/ForumEuroMusee/Con
ferences/tomorrow.htm;Desvallees,A.(1992)Vagues:uneanthologiedela
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развијаподразличитимоблицимаиназивиматоком1970
их,ауједињујесеокомеђународногпокретазановумузе
ологију,МИНОМа40итакозванеКвебешкедекларацијеиз
1984.године,састављенетокомпрвогокупљањаМИНОМа
уКвебеку,Канади.Групаидеја и праксимузеја заједнице
даје кључни допринос промени приступа управљања ба
штином,иускладусатим,односабаштине,институције,
стручњакаикорисника.Онасвојепрактичнеизасланикеу
оквирушире дефинисане новемузеологије има у концеп
туекомузеја41франкофонеЕвропеиКанаде,уидејимузеја
комшилука42СевернеАмерикеиконцептуинтегралногму
зеја43ЛатинскеАмерике.

Окосницеовогприступапочивајунадвеосновнеидеје.Прва
јеидејастављањанаслеђауфункцијусавременогдруштва
иљуди–њиховихпотреба,жеља,вредности,питања,недо
умица,добробитииразвоја.Самимтим,главнициљмузеја
јељудски, друштвени, културнии економски развој одре
ђене заједнице. Радмузеја почиње од друштва ињегових
потреба,анеодбаштине.Другајеидејаопромениодноса
стручњакпублика. На различите начине и на различитим
нивоима,музејизаједницазамишљанисукаокооперативни
подухвати,безподеленастручњаке,публикуилокалнеили
националнеауторитете.Стручњациимајуважнуулогукао
посреднициумузеолошкимпроцесима,уметностипамће
ња,анекаопојединцикојинамећу„право”,научнознање
непрофесионалцима.44

За разликуодбаштиникаослобођенихинституција, група
идејаипраксимузејазаједницазаговараактивистичкеин
ституцијејавнемеморијеипокушавадаствориновемоделе
институционализацијебаштине.Насупроттрадиционалним
институцијама,модели које предлажумузеји заједница су
холистички,дисперзивниипартиципативнисаидејомдру
штвеногразвоја,јакоммисијомистратегијомедукацијеба
штиника.Претпоставкамузеја заједница је да баштиници
нећесамипосебипостатисвеснипроцесаочувањасећања,

nouvellemuseologie,Vol.1.Paris:Mâcon,Ed.MNES;Desvallees,A.(1994)
Vagues:uneanthologiedelanouvellemuseologie,vol.2.Paris:Mâcon,Ed.
MNES;Kisic,V.(2012)Communities’Museum,In:ThisisnotaReport,
Belgrade:EmbassyofSweden,p.102114.

4022/05/2014,http://www.minomicom.net/
41Hauenschild,A.,op.cit.;Davis,P.,op.cit.
42Hauenschild,A.,op.cit.
43UNESCO(1973)ReportfromtheRoundTableontheDevelopmentandthe

RoleofMuseumsintheContemporaryWorld,SantiagodeChile2031May,
1972,Paris:UNESCO.

44Kisić,V.,op.cit,p.102103.



116

ВИШЊА КИСИЋ

већ да дугорочно ослобађањеи оснаживањемора да буде
посредованоодстранестручњакакојиделујууоквируно
вог етичког програма оријентисаног на људе. Стручњаци
активистисумедијаториизмеђузаједницаијавнеполити
ке,аедукацијомграђанаопроцесимабаштињењаињихо
вимактивнимукључивањемоснажујуграђанезасавремени
животкористећибаштину.

Дискурзивнимузејкаокритички
дебатнипростор

Трећи скуп идеја долази од стране англосаксонске стру
јеновемузеологијезапочетекњигомПитераВергоа(Peter
Vergo) „Нова музеологија”45 и критичких студија музеја46.
Оненезаговарајудеинституционализацију,нитиновемо
делеинституционализацијевећпокушавајуданудерешења
за традиционалнеинституције такоштоихпреиспитују и
редефинишуускладусасавременимтренутком.Заразли
куодновемузеологијеокупљенеокоМинома,чијисуно
сиоци били међусобно повезани активисти и практичари,
критичке студије музеја настају фрагментирано, углавном
науниверзитетима,повезанесапостмодерномструјомкри
тичкихстудијаисторијеуметности,антропологијеиисто
рије.47Основна преокупација критичких студијамузеја су

45Vergo,P.(1989)TheNewMuseology,London:ReaktionBooks.
46Критичкамузеологијајетеоријакојапредлажедасутрадиционалнаму

зеологијаињениосновнипринципипроизводдруштваукомесукреи
раниистогадефинисаниисторијским,политичкимиекономскимкон
текстомукоји суувученимузеолози.Овадефиниција слична је томе
како је нова музеологија била разумевана на енглеском с обзиром да
оникојисукористилитерминчестонисузнализањеговаоригинална
значењанафранцускомипортугалскомилисенисупозивалинањих.
КритикаМинома премаВергоу и другим ауторима који су писали за
Верговупубликацију,базирасеначињеницидасуискористилитермин
новамузеологија,превелиганаенглескиидалимузначењедругачијеод
оригиналногфранцускогипортугалскогзначења;у:Lorente,J.P.(2012)
Thedevelopmentofmuseumstudiesinuniversities:fromtechnicaltraining
tocriticalmuseology,MuseumManagementandCuratorship,Vol.27,No.
3,LondonandNewYork:Routledge,p.243245.

47Некиоднајутицајнијихаутораи текстовауоквируове групе су:Bal,
M. (1995)TheDiscourse of theMuseum, in:ThinkingaboutExhibitions,
(ed.) Greenberg, R., Bruce,W. and Ferguson, S. N., London: Routledge,
p.201218.;Crimp,D.(1987)TheEndofArtandtheOriginoftheMuseum,
ArtJournal,No.46,p.261266.;HooperGreenhill,E.(1992)Museumsand
theShapingofKnowledge,LondonandNewYork:Routledge;Bennett,T.
(1995)TheBirthoftheMuseum.History,Theory,Politics,LondonandNew
York:Routledge;Duncan,C.(1995)CivilizingRituals.InsidePublicArtMu
seums,London:Routledge;Belting,H.,op.cit.;Krauss,R.(1990)TheCultu
ralLogicoftheLateCapitalistMuseum,OctoberNo.54.;HooperGreenhill,
E.(2001)MuseumandtheInterpretationofVisualCulture,LondonandNew
York:Routledge;Karp,I.,Kreamer,C.M.andLavine,S.D.(ed.)(1992)Mu
seumsandCommunities.ThePoliticsandPublicCulture,WashingtonD.C.:
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питања репрезентације рода, класе, мањина и маргинали
зованих култура у музејима, антиколонијална субверзија,
преиспитивањеметанаративаипреовладавајућихдискурса
музејских институција, постмодерна саморефлексивност
институцијаиинтерактивнамузеографија.48

Једна од најутицајнијих идеја промене традиционалне ба
штинскеинституцијеиучешћаграђанауоквирукритичких
студијамузеја,јеидејамузејафорума49,којуХансБелтинг
(HansBelting) развијапоређењеммузејамодернеимузеја
савременеуметности.МузејфорумБелтингназиваидис
курзивнимузејилимузејрефлектовањаистављаганасу
протмузејусензацијакоји јестворенподутицајемнеоли
бералнеекономије забаве.Музејфорум јекосмополитски,
истовременолокалнииглобалнимузејотворензаплурали
замкултура.Он јеконципиранкаополитичкифорумкоји
деконструишекодовеиконвенцијенакојимаисторијскипо
чива,каоштосумодернизамиуниверзализам,истављаих
грађаниманарасправу.

Допринос већине аутора ангажованих у оквиру критич
кемузеологијеостајевезанзакритикенакојимапочивају
праксеиконцептитрадиционалнихмузеја,каоизапоједине
изложбенепројекте.Заразликуодњих,пољскиисторичар
уметностиПјотрПјотровски(PiotrPiotrowski)користииде
јекритичкемузеологијекакобиихпримениоуредефиниса
њуНародногмузејауВаршави.Иакоидејумузејакаофору
макористемногиаутори50,ПјотровскиизБелтинговеидеје
музејафорумаразвијановирадикалнимоделкритичкогму
зеја,којимпреиспитујепозицијетзв.енциклопедијскогна
ционалногмузеја.51Критичкимузејјемузејукомесекаоу
античкојагори,крозактивноучешћеудебатиосавременим
политичкимпитањимаикрозсамокритикукосмополитизу
јелокално.

Модел критичког музеја, по Пјотровском, представља ал
тернативузадваданасдоминантнамузејскамодела–музеја
каохрама,традиционалног,конзервативногмузејаимузе
јакаозабаве,заснованогнанеолибералнојкапиталистичкој

SmithsonianInstitutionPress;Pearce,S.M.(1992)Museums,Objects,and
Collections:ACulturalStudy,Leicester:LeicesterUniversityPress;Pearce,
S.M.(1995)OnCollecting.AnInvestigationintoCollectingintheEuropean
Tradition,London:Routledge.

48Lorente,J.P.,op.cit.,p.243.
49Belting,H.(2006)op.cit.,p.3038.
50Svanberg,F.(ed)(2010)MuseumasForumandActor,Stockholm:Histori

skaMuset.
51Pjotrovski,P.,nav.delo,str.6872.
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логици.Критичкимузејпокушавадакритичкимпосматра
њем денатурализује институције музеја ињихова идеоло
шка утемељења као хегемонистичких центара моћи. Он
преиспитујемузејкаоинституцијукојакрозапсолутизацију
и објективизацију историјске нарације и дисциплинарних
канонаспроводикултурнеполитикеодозго,управљањакре
ирањемидентитетаигенерисањапожељнихсистемавред
ности,терепродукуједруштвенехијерархијеипраксеис
кључивања.Критичкимузејимазациљдасвојомпраксом
деобјективизујеидеконструишенаведенемузејскеканоне,
нарације,праксеињиховаидеолошкаиекономскаутемеље
ња,самимтимдеконструишућивредности.Онпозивагра
ђанинада,уборбизаправудемократију,одпасивногпреу
змеулогуактивногчланадруштвапреиспитујућииконтро
лишућимузејскеритуале.52

Примењенеуинституцијамабаштине,идејеипраксекри
тичкихстудијамузејазаговарајусадржајекојисукритички
премадруштвенимпроблемимаидотадашњимдискурсима
институцијаиполитика,асаидејомдадопринесудемокра
тијикрозкритичкиосвртнареалностипозивањеграђана
на дебату. Садржаје и даље стварају стручњаци који су у
потпуностизадуженизапроцесеселекцијеитезаурације,а
самодонеклекомуникације,јерјекомуникацијапланирана
такодапокренепроцесдебате,анедапонудиготовеисти
не.Оваквимприступомзаговарасеопстајањеипреиспити
вање институција, чији су носиоци стручњаци активисти
којиподстичупосетиоцадабудеактиван,мислећи,критич
киграђанин.

Партиципативнимузејкаоучешћеустварањуи
конзумирањуинституционалнихвидова

баштињења

Четвртагрупаидеја,везанихзапартиципативнимузејпо
чива на конзументу ствараоцу, сарадникуи учеснику који
је предуслов актуелизације и динамизације прошлости.53
Жан Клер (Jean Claire) решење релевантности музеја ви
ди у новом, радикалном, неинструментализованоммузеју,
у коме се поимање и сазнање дешавају путем преплита
њадотадашњихулогамузејаиконзумената,као гибајућој
сили која преиспитује конвенције и потреса све уобича

52Исто,стр.6872.
53Antrobus,C. (2010)Fromaudiences to users: changingart galleries and
museumstogether,London:NESTA,CloreLeadershipProgramme.
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јене кодове.54 Неинструментализован музеј Клер повезује
са семантикомпреплитањаРоланаБарта (RolandBarthes),
„каопреокретањареданаслеђа,задовољствапроизлажења
ранијегтекстаизкаснијег”.55Управоупреплитањудолази
допреплитањамузејакаопретекста,којистварапросторза
исказивањепореткасхватањакојидолазиодстручњака,и
контекста, који омогућава испољавање схватања поретка
друштва.56Клердаклеустваралачкомактивизмуипартици
пацијиразличитихактеравидипредусловдинамизацијеи
актуелизацијепрошлостиидостизањаслобода.

Клероваидејамешањаулогеконзумента,ствараоцаикори
сника,добијаназначајупоследњедеценијеузпомоћзаго
ворника институционализације партиципативног музеја и
инклузијеразличитихгрупауинституционалниоквир,тзв
инклузивногмузеја57.Флеминг(TomFleming)тврдидакако
биосталерелевантнезапублику,институцијекултуретреба
данађу„новеначинеукључивањапубликекаоучесникаи
сарадника,штозначикопоручивање,коќустосирање,пове
зивањезнања,садржајаиукусаразличитихзаједницакроз
физичкеидигиталнепросторе”.58Позивинапартиципацију
несамолокалнезаједницеипосетилаца,већглобалнемасе
непознатихучесника,профилишусеиодстранезаговорни
какраудсорсинга(crowdsourcing)–садржајагенерисаногод
странемасе–уинституцијамакаостосумузејииархиви.59

Сличнеидеје,напрагматичномнивоуформулишеиНина
Симон(NinaSimon)крозидејупартиципативногмузејакао
местагдепосетиоцистварају,делеиповезујусемеђусоб
ноокосадржаја.60ПартиципативнимузејСимонове,поред
идеједапосетиоциконструишусопственазначењаизкул
турних искустава почива на идеји институције усмерене
напубликукоја јерелевантна,кориснаидоступнакаотр
жницентарилижелезничкастаницаиидејидамишљења

54Клер,Ж.(1978)Херостатилимузејподзнакомпитања,Културабр.41,
Београд:Заводзапроучавањекултурногразвитка,стр.2943.

55Bart,R.(1975)Zadovoljstvoutekstu,Niš:Gradina.
56Булатовић,Д.Музејнакаоекономијажеље,стр.2930.
57Sandell,R.(1998)Museumsasagentsofsocialinclusion,MuseumMana
gementandCuratorship17,,(4),p.401418;Dodd,J.andSandell,R.eds.,
Includingmuseums. Perspectives onmuseums, galleries and social Inclu
sion,Leicester2001.

58Fleming,T.(2009)Embracingthedesirelines–Openingupculturalinfra
structure,London:TomFlemingConsultacy.

59Govier,L.(2010)Leadersincocreation?Whyandhowmuseumscouldde
veloptheircocreativepracticewiththepublic,buildingonideasfromper
formingartsandnonmuseumorganizations,London:MLA,MuseumCore
LeadershipProgram.

60Simon,N.,op.cit.
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посетилацамогудаинформишуиподстакнудизајнпројека
таипрограмеокренутекапублици.61Симоноваразликуиз
међу традиционалнихипартиципативних техникадизајна
којеуправљајупонашањемпосетилаца,посматракаоразли
куупротокуинформацијаизмеђуинституцијеикорисника.
У традиционалним изложбама и програмима институција
производисадржајкојипосетиоциконзумирају.Упартици
пативним програмима институција подржава многострука
искуствавезаназасадржај,теслужикаоплатформакојапо
везујеразличитекорисникекојисепонашајукаоствараоци,
дистрибутери,конзументи,критичариисарадници.

Примена овако формулисаних партиципативних пракси
доприноси ефективнијем креирању заједница око инсти
туције,дела,особеилитемекојомсеинституцијабави,са
логикомпреузетомизсветабизниса62–дастварањеовакве
заједницеаутоматскизначивећуефективносткомуницира
њапорука,„већувидљивост,лојалностпублике,бољемо
гућностизаприкупљањесредстава,везеиумрежавање,као
иупливидејазабудућирад”.63

Самим тиминституционализација партиципације је прин
ципи скуптехникакоје сеу зависностиоднамереи сте
пенаучешћакористе заразличитемотиве, одинклузијеи
борбе против дискриминације до опортунизма у смислу
боље видљивости, финансијских средстава и ефективни
јегпреношењапорука.Управостога,умногимслучајевима
регулисана,институционализованапартиципацијаможеда
сепретвориуконзумеризаммузејскихпорукасаучешћем–
партиципативниконзумеризам–каовидконзумеризмакоји
јеефективнијиодједносмерног,традиционалног.

Штасамногострукимлицимаучешћаграђанау
стварањуиуправљањубаштином?

Колико годразличита, свачетириразматранамоделапод
разумевајупроменуулогаипозицијемоћикојесупреовла
давалеутрадиционалномуправљањубаштиномприступом
одозгокадолеидајунови, јачиглас грађанима.Институ
цијебаштинеусвимнаведенимпримеримапостајунеса
моместарепрезентације,већтрансформацијеимедијаци
је вредности. Заједничко за сва четириразматрананачина

61Исто.
62Howe,J.(2008)CrowdsourcingWhythePoweroftheCrowdisDrivingthe
FutureofBussiness?,NewYork:CrownPublishingGroup.

63Tomka,G.(2011)ConnectingwiththeAudience.ImplementingCrowdsour
cingInPraxisofSerbianCulturalOrganizations,MasterThesis,UNESCO
ChairinCulturalPolicyandManagement,UniversityofArts,Belgrade.
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размишљања јечињеницадасе заснивајунесамонаана
лизибаштинскогресурсаивредности,већактивнојанали
зи контекста, анализи тржишта у најширем смислу те ре
чи,крозпознавањепотреба,жељаипроблемасавременог
друштва.Управокрозовакваредефинисања,гибањаодноса
баштинеиграђанина,омогућавасерелевантностиактуели
зацијабаштинеусавременомдруштву.

Нивоипредложеногучешћаихијерархијаулогаварирају,од
Малроовогмоделакојиподразумеваиредефинисањезначе
њабаштинеисистемавредностиодстранесвакогпојединца
илизаједнице,допартиципативногконзумеризмамузејских
садржаја крозкоји се активније, ефективнијеи ефикасни
јепреноседоминантнебаштинскепоруке,знањаивештине
(илустрацијабр.1).Културнаполитикаодоздонијепотпуна
алтернативакултурнојполитицикојаделујесаврха.Онајој
јепредопуна,критичкипартнер,којиомогућаваконстант
нукомуникацијуизмеђупојединца,стручњака,истражива
чаидоносиоцаодлука,укојојпојединципостајуактивни
критичкиграђани.Иакопоследњатриприступазаговарају
одређенистепенучешћа,свеснидаучешћениједобросамо
посебиидасеможепретворитиуманир,површност,стаг
нацијуиконзумеризамдоктрине,освешћенистручњацисе
каоокосницераданегубениуједномодњих.Њиховаулога
остајецентрална,алисеетикапрофесијемењатакодапод
разумеваподруштвљавањеделовања,познавањеиузимање
уобзирзнања,вештинаимишљењаразличитихинтересних
страна,критичкииактивистичкиодноспремастварности,
и интензивну медијацију између баштине и интересних
страна.

Илустрација1.Нивоиучешћаустварањуи
управљањубаштином,Кисић2014.
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Као и развој ауторизованог дискурса наслеђа, развој ин
клузивнепраксеидискурсанаслеђатраживремеипроме
нуетике,ставова,начинамишљењакаоизнањаивештина
несамостручнејавностивећиграђана,којисудугобили
инструиранидаобаштинимисленаодређениначин.Како
бипосталевишеодполитичкеипрофесионалнереторике,
интегралне праксе и методологије баштињења морале би
несамодасеасимилујуунови,сазачиномпартиципације,
ауторизованидискурснаслеђа,већдасеупустеукомуни
кацијусаграђанимаизаједницамакојабибилаотвореназа
саморефлексијуикритику.

Успостављенакомуникацијаподразумевалабинесамокон
султацијеипреговарањеоковредностибаштинеитогашта
икакоочуватиикористити,већбимораладаобухватираз
говоре о самом значењу термина баштина и редефиниса
њуетикеуправљањањоме.Свеобухватноучешћеграђана
баштиника редефинисало би, самим тим, систем упра
вљања баштином од етике, политика, регулатива, мисије
ивизијеупотребе,циљева,прекоселекције, тезаурацијеи
комуникације.
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CONSUMER–FRAMEWORKSOFCITIZENS’
PARTICIPATIONINHERITAGEMAKING

Eventhoughdiscussionsandpracticesaroundcitizens’participationin
heritagewereattheirpeakduringlastfiveyears,theideasaboutlevels
andwaysof citizenparticipation throughheritagemaking arebyno
meansrecentorunified.Thesedistinctiveideasundertheumbrellaof
“engagement”formavarietyofpossible,evencontradictoryframeworks
through which the role, rights, privileges, and responsibilities of
thecitizenand thecommunityaredefined in relation to thoseof the
national state,publicmemory institutions andheritageprofessionals.
They range from those asserting the rightsof citizens indissent and
criticalthinkingtowardsdominantinstitutionalizedpractices,tothose
advocating participation as an effective way of engaging citizens
in consuming authorized heritage discourses. Participation is thus
neither good nor bad in acheiving citizens’ rights to heritage, but is
drivenandinfluencedbytheframeworkwhichutilizesit.Theproposed
paperaimstoexamineandstructurethefourkeyframeworksthrough
which citizens’ participation in heritagemaking is asserted, in order
to shed lightonwhatweare thinking, talkingandpracticingaround
participation. The first framework is heritage without institutions
tracingback fromMarlaux’s imaginarymuseumperformedbyevery
individual, to the ways in which global civic communities perform
practicesaroundheritagethatchallengedominantpoliticsofheritage.
Thesecondrelatestogroupofideasarroundcommunitymuseums,in
which heritage is participatory even in the decisionmaking, but the
processisbeingmediatedandcuratedbytheprofessionals.Thethirdis
participatorymuseumframeworkinwhichcitizensparticipatewithin
an institutionalized environment to becomemore emersed in it, but
could(possibly)challengeandshapeitbyformingtheirownmeanings
aroundmusealization.Thefourthgroupisrelatedtocritical,discursive
museum,derivedfromcriticalheritagestudiesinwhichprofessionals
are creating civic forums for citizens, thus fosteringcritical thinking

aroundheritagemaking.

Keywords:newmuseology,participation,imaginarymuseum,
participatorymuseum,communitymuseum,museumforum
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ИСХОДИНОВЕ
МУЗЕОЛОГИЈЕИЛИКАКОЈЕ
РОМАНОПИСАЦПОСТАО 

МУЗЕОЛОГ
Сажетак:ПолазећиодслучајаМузејаневиностиотвореногуИс
танбулу 2012. године, каомодела савременемузејске праксе,те
одистраживањаМузејскогдруштваВеликеБританијеоодносу
јавногмњењаимузејаиз2013. године, у раду сепроблематизу
јепредметмузеологијекаонаучнедисциплинеињеногодносаса
концептом„новемузеологије”.Утомсмислу,каоистраживачки
проблемозначавајусемодернекултурнефикцuјеподкојимсепод
разумевајуимагинативнисадржајикојиусавременомсветуимају
културнувредност,акојиуметодолошкомсмислупредстављају
наслеђеновемузеологије.Циљрада јетумачењедоприносанове
музеологијеукорпусумузеолошкихистраживања.

Кључнеречи:наукаобаштини,музеологија,херитологија,нова
музеологија,модернекултурнефикције,ОрханПамук

Музејневиности

Музејневиности(MasumiyetMüzesi)уИстанбулуосновао
јеизајавностотвориописацОрханПамук(OrhanPamuk)
2012. године. Књига Невиност предмета1, која предста
вљазваничникаталоговогмузеја,овенчана је2013.годи

1 Pamuk,O.(2012)TheInnocenceofObjects,NewYork:AbramsBooks.
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неНаградомМериЛинКоц за „најбољенаписанмузејски
каталог”.2Маја 2014. године, у Талину у Естонији,Музеј
невиностидобиојеиугледнунаградуЕвропскимузејгодине
поодлуциЕвропскогмузејскогфорума.Питањесесамона
меће:далијеОрханПамук,романописациесејиста,открио
тајнукаконаправитидобармузеј?

Ритуали награђивања су увек двосмерни: корист деле и
лауреатинаградодавац,нарочитокада јелауреатпознати
јиоднаградодавца.Стоганечуди„музејскапопуларност”
књижевневеличинекаквајеОрханПамук.Уобразложењу
жирија задоделунаграде заЕвропскимузеј године стоји:
„Музејневиностиможесепосматратиикаоисторијскиму
зејживотауИстанбулуудругојполовини20.века.Нотоје,
међутим,музејкојијествориописацОрханПамуккаоин
тегралну,предметнозасновануверзијуизмишљенељубав
непричеизњеговогистоименогромана.Музејневиности
језамишљенкаомалиилични,локалнииодрживимодел
заразвојновихмузеја.Музејневиностиинспиришеиуспо
стављаиновативне,новепарадигмезамузејскисектор.Овај

2 НовоустановљенанаградаМериЛинКоц(TheMaryLynnKotzAward)
додељујујесезакњижевнерадовеобјављенеуСједињенимАмеричким
Државамаупретходнојгодини.ОрханПамукјењенпрвилауреат.

Слика1.НасловнастранакаталогаМузејаневиности;
пореклофотографије:AbramsBooks,NewYork,2012.
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музејиспуњаваунајвећојмерипојам’јавногквалитета’,са
тачкегледиштакакобаштинетакоијавности.”3Како,дакле,
изгледаовајиновативниипарадигматичнимузеј?

Музеографски, ПамуковМузеј невиности на први поглед
делује као анахрона верзија housemuseumа, спомендома
друштвене елитемодерног доба који се сакупљачкии еп
ситемолошки ослања на одређене ренесансне традиције.4
Иакосусадржајновеомаразноврсни,представљачкимеха
низамовихмузејаготовојеувекједнозначан:сакупљении
изложенипредмети,каоисам„кућни”амбијент,реконстру
ишуживотневредностиипогледнасветоногакомејему
зејпосвећен.ТакојеиуМузејуневиности:бројниизложе
нипредмети детаљноилуструју приповест из истоименог
романа.5

Савременамузеографијаодавносеодмаклаод„предметно
засноване” концепције излагања, концепције која је ради

3 EuropeanMuseumForum,Pressrelease,17.May2014.
4 Упоредити:Feinberg,S.G.(1984)TheGenesisofSirJohnSoane’sMuseum

Idea:18011810,JournaloftheSocietyofArchitecturalHistorians,Vol.43,
No.3,Chicago:SocietyofArchitecturalHistorians,pp.225237.

5 Упоредити:Памук,O.(2008)Музејневиности,Београд:Геопоетика.

Слика2.МузејСерЏонаСоанауЛондону;
порекло:ThePennyMagazine,1837.
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калноискоришћенауМузејуневиности.Усавременојму
зејскојпраски,музејскипредметчестојезамењенмузејском
представом.Утомсмислу,музеографскипоступцинеретко
губевезусаонимштојециљизлагањаипоставкапредста
вљасамодовољнутехничкотехнолошкуегзибицијуупро
стору.Ипак,теегзибицијеичинемузејскепросторевеома
заводљивим. У Музеју невиности, такве техничкотехно
лошкесензацијенема.Но,недајмосезаварати.Памуксеу
уређењуМузеја невиности заправо користи једном веома
софистицираномтехнологијом,спрамкојеинајсавременији
холограмделујекаотитравасветлостшибице.Татехноло
гијајеприповедање.Другимречима,ОрханПамук,добит
никНобеловенаградезакњижевност,мајсторскидоброзна
какосепричајуприче.

Људикојиверујумузејима

Музејскодруштво(MuseumsAssociation)ВеликеБританије
објавилоје2013.годинерезултатеистраживањаотомекако
јавностдоживљаваустановумузеја.Резултатиовогистра
живањапоказали суда је јавностприврженамузејима, те
да јечакупоследњевреметаприврженостојачаназахва
љујућитомештосумузејипостали„јошвишезабавнијии
интерактивнији”.Уистраживању сеистичеи једно веома
битноместо:„Музејисујединственипотомештоимсеве
рује,атојепосебноважнособзиромнауоченинедостатак
поуздањаудруштвенеорганизацијекаоштосувладаиме
дији.Владаимедијиседоживљавајукаопристрасниипро
рачунати,докиспитаницивидемузејекаочуваречињенич
когстањаизаступникасвихстранаприче.”6Овимљудима
којиверујумузејимаикојемузејичинесрећнимприпадаи
ОрханПамук.

„Волим музеје и нисам усамљен у открићу да ме сваким
даном чине све срећнијим”, пишеПамук уСкромномму
зејскомманифесту(AModestManifestoforMuseums),који
семоженаћиунутаркаталогаTheInnocenceofObjects.Не
оспоравајући значај великих музеја, попут Лувра и слич
них,Памуксезалажесапроменупарадигмеинакрајуовог
манифеста он сугеришеда сунамуместо еповапотребни
романи, уместо репрезентација – експресије, уместо спо
меника–домови,уместоисторија–приче, уместонација
–особе,уместогрупаитимова–појединци,уместовели
чине и скупоће, маленост и скромност. Потврђујући веру

6 BritainThinksforMuseumsAssociation,Publicperceptionsof–andatti
tudestothepurposesofmuseumsinsociety;March2013.,16.maj2014,
http://www.museumsassociation.org/museums2020/11122012whatthepu
blicthinks#.U5XSknJ_vKi
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уовупарадигму,ОрханПамук јенапролеће2014.године
објавиојошједанауторскитекстпосвећенмузејима,насло
вљенSmallMuseums(Малимузеји).Уовомпамуковскито
пломтекступисацодајепочаст„малим”европскиммузеји
ма,попутМузејаАнеФранк,МузејаМаријаПраца,Музеја
ГиставаМороаисл.7Но,каоиљудикојисуучествовалиу
испитивањуМузејског друштваВеликеБританије, ниОр
ханПамукипакнијемузејскипрофесионалац.Затонијене
логичнонипитање:штазаправољудиванмузејскеструке
препознајукаомузеј?

Музејскиоблакимузеолошкемагле

„Облак речи” (у различитим варијантама: tag cloud, word
cloud,weightedlist)формајеграфичкогпредстављањанеког
појма:терминиповезанисапојмомкојиседефинишегру
пишусенаједномместууоблику„облака”састављеногод
речи.Што јетерминистакнутији (величином,бојом...), то
значидајеонважнијизаразумевањепојма.Музејскодру
штвоВеликеБританијеупоменутомистраживању,каопри
логобрадианкете,далојеи„облак”појмамузеј.

Најмаркантнијеречиуовоммузејскомоблакусу„истори
ја”,„старо”,„занимљиво”,„образовање”,„учење”,„инфор
мација”,„прошлост”,„досадно”,„наука”итакодаље,узје
данмождабизаран,алисимптоматичандетаљдајетермин
„диносаурус” такође веома истакнут. Најновија струковна
дефиниција музеја, коју је исковаоМеђународни савет за

7 Pamuk,O.(2014),SmallMuseums,TSpringTravel,NewYork,pp.M2112,
http://tmagazine.blogs.nytimes.com/2014/03/20/smallmuseums/?_ph
p=true&_type=blogs&_r=0,20.03.2014

Слика3.Музејскиоблак;
порекло:BritainThinksforMuseumsAssociation,Publicperceptions
of–andattitudestothepurposesofmuseumsinsociety,2013.



133

МИЛАН ПОПАДИЋ

музеје(ICOM)2007.годинена21.Генералнојконференцији
уБечу,кажедајемузеј„некомерцијална,свакајавнауста
новауслужбидруштваињеговогразвоја,којајеотворена
јавности,икојаусврхупроучавања,образовањаизадовољ
ства, набавља, чува истражује, комуницира с публиком и
излажематеријалнасведочанстваољудимаињиховојоко
лини”.Чиниседајеовоодређењеускладусаочекивањем
публике изнесеним у истраживању британског Музејског
друштва.Штанасветокаженаука?Заправо,питањејеко
јанаука?Далијетомузеологија,којапословичноважиза
„наукуомузејима”?Можелиуопштемузејскаустановада
буде, у смислу опште методологије науке, конститутивни
предметнаучнедисциплине?Овонијеједноставнопитање
ивратимосестогакоракуназад.8

Штасеподмузеологијомподразумевазависиготовоодге
ографскихмерила.Евоједногпримера.Професоримузео
логијенаУниверзитетууЛијежу,АндреГобиНоемиДруге
(AndréGob,NoémieDrouguet),утврђујућидајемузеологи
ја„наукаомузејима”ипакпримећују:„Некиистраживачи,
највишеизцентралнеЕвропе,предностдајумногоширеми
вишетеоријскомвиђењумузеологије.Предметмузеологије
вишенијесаммузеј,већ’музеалност’,посебанодносизме
ђучовекаиреалности,односкојијеистовременоипроце
навредности:онводикаизборуобјекатакојечовексматра
вреднимдабудусачуванизабудућностипренетидруштву
будућности.Такодефинисана’музеалност’одговарафран
цускомпојмубаштинеилионогаштобимоглиданазовемо
културним наслеђем.”9 Такође, Кристијан МилерСтратен
(ChristianMüllerStraten),уредникпреводанаенглескијезик
Увода у музеологију, хрватског музеолога ИвеМароевића
мораоједаовојкњизидодаиподнасловЕвропскиприступ
(TheEuropeanApproach),имајућиувидууправоразликеу
поимању термина музеологија у различитим географским
контекстима.10

Дакле,кадаговоримоомузеологијиосновнопитањејешта
јефундаменталнипредметнаучногистраживања–баштина
илимузеј?Наравно,сампојаммузејвишејенегопотентани

8 Унаредномодељкупослужилисмосепретходнимистраживањемове
теме.Упоредити:Popadić,M. (2014)Naukaobaštini,у:Vremeprošlou
vremenusadašnjem:Uvodustudijebaštine,Beograd:CMiH,str.143154.

9 Gob,A.andDrouguet,N.(2006)Lamuséologie:Histoire,développements,
enjeux actuels, Paris:Armand Colin; цитирано према: Gob,A. i Druge,
N.(2009)Muzeologija:istorija,razvojisavremeniizazovi,Beograd:Clio,
Narodnimuzej,str.10,превеласафранцускогВеснаИњац.

10MüllerStraten,C.Editor’spreface,in:IntroductiontoMuseology:TheEu
ropeanApproach,Maroević,I.(1998)München:Vlg.Dr.C.MüllerStraten,
p.9.
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инспиративан.Ипак,усавременомсмислуонимапресвега
институционалну,пачакиархитектонскупрепознатљивост.
Садругестране,проблембаштине–управоусмислууко
месугаможданехотицеАндреГобиНоемиДругеистакли
– чини се као темељнонаучно питање.Проблем са којим
се терминмузеологија среће јестедиректно (денотативно)
упућивањенаустановумузеја.Установајепоследицадру
штвенихикултурнихпотреба,анењиховузрок.Каошто
јетопримећено,непостоје„црквологија”и„школологија”,
већтеологијаипедагогија,тејепосталоупитнодалијеи
музеологијазаправоправоимезанауку„ужиженунакон
цептбаштинекаопотпуногколективногискуства–свеобу
хватног,просторноивременски”.11Једноставнијеречено,да
лијемузеологијаадекватанназивзанаукуобаштини?Или
јето,можда,херитологија,којајадиректнијеупућујенана
учнипредмет?12Штајезаправопредметнаукеобаштини?

Овајпитањенијеновоиразматранојекрозразличитемо
деленаучнемисликојисузасвојпредметималипроблем
баштине и баштињења. Генеза развоја науке о баштини
може се пратити од њеног порекла у хуманистичким ин
тересовањима, где је предмет изучавања била „старина”,
а исход репрезентативност. У рестауративним историјама
деветнаестог века тежиште је било на појму споменика а
циљ у грађењу идентитета.13 Установљењем институци
ја баштине, ојачан је научни („сцијентистички”) приступ,
пресвегаумузејскојзаштити,штојеводилодаљојинсти
туционализацији,акојајенереткозавршавалаудисципли
нарним себичностима, делећи корпус баштине на засебне
специјалистичкецелине.14Музеолошкиприступ,развијану
оквиру стручнеи универзитетскепраксе, ставио је уцен
таристраживањатехничкетермине–каоштосунапример
музеалностилимузеализација–односноњиховотумачење,
употребуипрактичнусврховитост.Ованештострожади
сциплинарнапрофилисаностдонелајеодређенуакедемиза

11Šola,T.(2003)Esejiomuzejimainjihovojteoriji.Premakibernetičkommu
zeju,Zagreb:HrvatskiнacionalnikomitetICOM,str.38.

12Одлатинскогhereditas,тојестенглескогheritage.Термин„херитологи
ја”првијеупотребиоТ.Шола1982.године.Упорeдити:AContributionto
aPossibleDefinitionofMuseology,Šola,T.прочитанонаГодишњојкон
ференцији и симпозијуму комитета за музеологију (ICOFOM/ICOM):
Systematics andMethodology inMuseology, u Parizu 1982. godine; пре
веденонасрпскохрватскиподнасловом:Šola,T.(1984)Prilogmogućoj
definicijimuzeologije, InformaticaMuseologica. God. 15, br.13, Zagreb:
MDC,str.1011.

13Упоредити:Choay,F.(2001)TheInventionoftheHistoricMonument,Cam
bridge:CambridgeUniversityPress.

14Упоредити:Gluziński,W. (1980)Upodstawmuzeologii,Warszawa:Pań
stwoweWydawn.Naukowe.



135

МИЛАН ПОПАДИЋ

цијуоличенунесамоуфакултетскимпрограмима,колико
уорганизацијибројнихсеминара,летњихшколаисличних
образовнихкурсеванамењенихмузејскимпрофесионалци
ма.Напокон,херитолошкиприступ,утемељенупоследњој
четвртинидвадесетогвека,ставиојеексплицитноуцентар
наукеобаштинисампојамбаштинеипроблематикуодноса
измеђуовогпојмаичовековихпотреба,пронашавшисвој
исход у „антропологизацији мултидисциплинарности”.15
Изаовесложенесинтагмезаправостојивећпомињаникон
цепт баштине као потпуног и свеобухватног, просторно и
временски,колективногискуства.

Исходишта„новемузеологије”

Свеусвему,изпретходноизнесеногмогусеизвућинека,
баремтерминолошка,појашњења.Наукаобаштини јеге
неричко име за систематско проучавање проблема башти
неи баштињења,музеологија јењено традиционалноиме
које акценат ставља на установумузеја, а херитологија је
коретивни и провокативни назив који упућује на потребу
сталногпреиспитивањакакоодносачовекаинаслеђа,тако
инаукекојасењимебави.Но,паралелносарасправамаo
научнојприродимузеологијекрајемседамдесетихиосам
десетихгодинадвадесетогвека,умузеолошкомлексикону
појавиосејошједантермин–новамузеологија.

Изворно, „нова музеологија” (muséologie nouvelle) је кон
цептнастаоуоквируфранцускемузеолошкешколекрајем
седамдесетихгодинадвадесетогвекаподутицајемЖоржа
Анрија Ривијера (GeorgesHenri Rivière)16, да би на енгле
скомговорномподручјупостаопрепознатљивпресвегаза
хваљујућикњизикојује1989.годинеприредиоПитерВер
го(PeterVergo)управоподнасловомНовамузеологија(The
NewMuseology).17Уовомпроцесу„превођења”донеклеје
промењенопрвобитнозначењесинтагме„новамузеологи
ја”: од почетног теоријског промишљања развојамузејске
институцијесапрактичнимисходима,курсјепромењенка
тумачењуиидеологизацијиинституцијемузејасаисходом
укритичкимстудијамамузеја.Методолошкапозицијанове
музеологијепрепознатајекаостановиштедасемузејиму
зејскапраксапосматрајукаодоменкојиомогућава„читање”

15Babić,I.(1988)Uvod:Zajednoantropološkoshvatanjespomenika,Pogledi,
34(18),str.703708;наоснову:Bulatović,D.(2010)Genezaheritologije,
Beograd:UniverzitetuBeogradu,Filozofski fakultet, (необјављенимате
ријалпредавања).

16Maynard,P.(1985)Thenewmuseologyproclaimed,Museum,37(148),pp.
200201.

17Vergo,P(1989)TheNewMuseology,London:BooksReaktion.
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предметакаотрагова,репрезентација,одразаилисурогата
појединаца,група,нацијаираса,тењихових„историја”.Му
зејсеотудакористи,алиикритикује,каоинструментпроиз
вођењадруштвеноприхватљивихвредностиињиховограс
простирањасајасномполитичкоидеолошкомфункцијом.18

Битно је истаћи да најпродорнија полазишта нове музео
логијенисузасновананамузеолошким,већнакултуроло
шкимпремисама.Отудановамузеологијаинијепримарно
методолошкаетапауразвојумузеологијекаонаучнедисци
плине,већпреистраживачкаструјауоквирустудијакул
туре усмерена на проблеммузеја као социокултурне ин
ституције.Отудаиназиви„студијемузеја”(museumstudies),
или„критичкестудијемузеја”(criticalmuseumstudies),који
секористеупоредосатермином„новамузеологија”.Ипак,
захваљујућисназиовеистраживачкеструјеињенимдопри
носимауразматрањуинституцијемузеја,новамузеологија
језначајнодопринеланаучнооријентисанојмузеологијиу
пољуистраживањаисторијеиприродеинституцијемузеја.
Поредовихтеоријскихимпликација,новамузеологијајеу
доменумузејскепраксеохрабрилаибројнеексперименте,
којисузначајноутицалинановопозиционирањемузејау
савременомдруштву.19

Музејскеприче

Имајућиоветеоријскенапоменеувиду,вратимосеОрха
нуПамукуињеговојзаљубљеностиумалемузеје.Сароди
тељскимпоносом,Памукмеђусвојеомиљенемалемузеје
смешта и својМузеј невиности. Ипак, примећује и једну
веомабитнуразличитост:„ТемељнаразликаизмеђуМузеја
невиностиидругихмалихмузејакоји сумеинспирисали
јестечињеницада, заразликуодГиставаМороаиМариа
Праца,људичијипредметеисликепосматрамо(уМузеју
невиности)нисустварни,већизмишљени.”20УМузејуне
виностиПамукјенапростореалнепредметеприписаосво
јимизмишљеним,књижевнимликовима.Далиовафикци
оналностдисквалификујеПамуковмузејизкатегоријеба

18Упоредити:Pjotrovski,P.(2013)Kritičkimuzej,Beograd:ENSCMiH,str.
2021.

19Упоредити:Ross,M(2004)Interpretingthenewmuseology,Museumand
Society,2,pp.84103;Крстовић,Н.(2014)Ми,овде,сада:новамузео
логијаиекомузеји,у:Музејинаотвореном,СирогојноБеоград:Музеј
„Старосело”,ЦМиХ,стр.150160.

20Pamuk,O.(2014)SmallMuseums,TSpringTravel,NewYork,pp.M2112,
http://tmagazine.blogs.nytimes.com/2014/03/20/smallmuseums/?_ph
p=true&_type=blogs&_r=0,20.03.2014
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штинскихустанова?Далиумузејуморабитисве„стварно”
и„истинито”?

УтекстуПроизводњабаштинеДејвидЛовентал(DavidLo
wenthal)правиразликуизмеђуисторијеибаштинеикаже
даисторијатежидаубедиистином,докбаштинапретерује
ипопушта,заводљивоизмишљаиискренозаборавља,иоп
стајенанезнањуигрешкама.КакоЛовенталсматра,башти
накористиисторијскетраговеиприповедаисторијскепри
че,алиовитраговиипричесуутканеуприповестизатворе
незакритичкоиспитивање,јербаштинанијеерудицијавећ
катехизам–нијепроверивподатак,већприљежнаверност.
Отуда и Ловенталов закључак: Баштина није проверљива
иливероватнаверзијанашепрошлости,онајеисповедање
вереутупрошлост.21

Другимречима,ификцијасеможебаштинити,стимдаје
сампроцесбаштињењанефикционалан,тојестутемељенје
настварности,напостојањусведочанстава.Зауставимосе
начаснаовомбитномместу.Разликуизмеђуфикционално
стиинефикционалности,историчаритеоретичаркњижев
ности ЗденкоШкреб ефектно сумира: „Нефикционалност
почивананачелуистинитостикаоидејиапсолутненужно
стидасесадржинадјелаконфронтирасастварношћу,неза
висномоддјела....Фикционалностјеиндиферентнапрема
начелуистинитостијерсенеодносининакаквустварност,
независнуодње;изјавекњижевногдјеланисуниистини
те,нилажнесгледиштаконкретнестварности–слушалац
иличиталацихприхватајерсе,какоКатичићкажесправом,
остварују’уцјелокупнуњеговуживотнуискуству’”.22Ова
књижевнотеоријскаопаскаможеседовестиудиректнувезу
сатезамаисторичарауметностиДоналдаПрециозија.

Прециози,базирајућисвојеставовенаискуствуновемузе
ологије, сматра да музеологија и музеографија производе
историје предмета као сурогате или симулакруме развоја
историјапојединаца,менталитетаинарода,тедасеонеса
стојеоднаративнихпомагала,сличнихисторијскомроману
илиновели.23Уисторијскојперспективиироманимузејсу
вршњаци и припадају периоду рађања модерног доба. „У
одређеном смислу класичнироман је – реликтиндустриј
скеепохе,који јенасвојначинваспитаочитаоцадаживи
сагласно’сирени’”,пишеАлександарГенис,тврдећидау

21Lowenthal,D. (1998)FabricatingHeritage,HistoryandMemory,Vol.10,
No.1,Indiana:IndianaUniversityPress,pp.78.

22Škreb,Z.(1976)Studijknjiževnosti,Zagreb:Školskaknjiga,str.1920.
23Preziosi,D.(1998)TheArtofArtHistory:ACriticalAnthology,Oxford&

NewYork:OxfordUniversityPress,p.497.



138

МИЛАН ПОПАДИЋ

постиндустријској епохи „таква творевина – с почетком,
срединомикрајем–већлошекореспондирасановимтем
поралним структурама.” Реч је о „механичком времену”
које јенасталоудобамодерности, добапокретне тракеи
потребезавременскомпрецизношћу,докпостиндустријско
доба тражи циклично, нерешиво, нелинеарно, јукстапози
ционираносхватањевремена.24Уовојпотреби,можесеви
детипотребазатрансформацијоммузејаитоуправоуоном
смислукојијеиПамукозначиоусвомманифесту.

Наслеђеновемузеологије:
модернекултурнефикције

Стога, у оквиру музеолошких истраживања, обогаћених
искуствомновемузеологије,требапрепознати једаннаро
чит предмет, који би се у складу са претходно наведеним
могаоодредитикаопроблеммодернихкултурнихфикција.
Подмодерним културнимфикцијама подразумевамо има
гинативни садржај који у савременом свету има културну
вредност.(Каоштојевећистакнуто,музејиромансунај

24Genis,A.(2003)VestiizEdena,Beograd:Geopoteika,str.6568.

Слика4.Музејневиности,деосталнепоставке;
порекло:MasumiyetMüzesi,Istanbul,2012.
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репрезентативнији примери модерних културних фикци
ја.)Уовомконтексту,имагинативнисадржајјерезултанта
стваралачкесилекојакомбинујеелементематеријалнереал
ностииинтерпретативногпроцеса.Такође,културнувред
ностбиодредиликаопожељниимагинативнисадржајкоји
семожекориститиуразменидобара,докподкултуромовде
подразумевамо пресек материјалних објеката и интерпре
тативнихстратегија.Акосуматеријалниобјектифактички
константни, интерпретативне стратегије су динамичне и
промењиве.Оноштобибиоциљнаведеногприступа,који
сеуовомтекстусамоскицира, јестепокушајдасеистра
жеразличитеметаморфоземодернихкултурнихфикцијау
стварањусликеосавременомсвету.

Теза је следећа: модерне културне фикције стално се ре
откривају, увексуу стањуметаморфозе,показујућистаре
матрицеуновомоблику.Можесерећидасумодернекул
турнефикцијеформативниелементисавременеслике све
та.Мождајепотребнајошједнауспутнаопаскаомоћима
метаморфозамодернихкултурнихфикција.Сетимосеоног
диносауруса из „облака речи” којим се објашњавао појам
музеј.Како зоолози сматрају, прошло је окошездесет пет
милиона година од нестанка диносауруса. У тој древној
прошлости,човекидиносауруссеникаданисусрели.Ипак,
њиховсавремениоднос,којисезасниванаспрезимодерних
културнихитехнолошкихсила,таквогјеинтензитетадаје
реч„диносаурус”(иначеисамамодернакованица)завреде
ладасенађемеђуречимакојимаћеседефинисатимузејкао
установаодповерења.

Светкаосликамузеја

Испитајмо сада музејску установу у светлу проблема мо
дернихкултурнихфикција.Уовомконтексту,музеј јепре
свега простор институционализације метафоре игре или
позоришта,односно,представе,којиусуштини–имајући
увидуенглескоplay–функционишукаосиноними.Исто
времено, музеј је простор сазнања изреченог посредно,
сликовито,алидокументовано.Иакопредстављапоетичку
фигуру,метафоракадасекористиунаучномистраживању
уједно јеиоруђезапрепознавањеинструменатакојикон
ституишу форме инстуционализације знања. Тако Мери
Даглас иСтивенНеј (MaryDouglas, StevenNey), у својој
критицидруштвенихнаука,наводеГердаГигеренцера(Gerd
Gigerenzer)којитврдидаинструментистраживањанајуспе
шниједоказујесвојуваљаносткадможедапружидвостру
куметафоруначинанакојисеусветуогледајурадњедуха:
„Кадајемеханичкичасовникпостаонезаобилазносредство
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астрономских истраживања, сам универзум постао је не
ка врстамеханичког часовника, а Бог је постао божански
часовничар.”25Уфилозофскојравни,овајмеханизамможе
се препознати и у Ничеовом (Friedrich Nietzsche) афори
зму:„Хришћанскаодлукадасветсматрајуружнимилошим
учинилајесветружнимилошим”.26Имајућиоверефлексије
увиду,каоиповерењемодерногчовекаумузејскуустанову,
чиниседајеочигледнодасеможеформулисатииследећи
закључак:ондакадајемузејпостаонезаобилазносредство
представљањасвета,самсветјепостаосликамузеја.

Крозинституцијумузејами,дакле,видимофрагментесли
ке света, тежећидауспоставимоту јединствену (тоталну)
слику светакаомузеја.Како?Западајућиу заносну, одно
сно, заводљиву игру сакупљања (безбројних) фрагменaта.
Оноштојесигурноусистемусакупљања,сматраБодријар
(JeanBaudrillard),јестедаје„оноштонекосакупљаувекон
сам”.27Другимречима,питањесакупљањајестеблископи
тањуидентитета,питањукосамја.А„знатикосамјајесте
обликзнањаотомегдесеналазим”,какопишеЧарлсТејлор
(CharlesTaylor).Тејлоридентитетпрепознајекаоместоуну
тароквиравредновања:„Мојидентитетдефинишуобавезе
иидентификацијекојепружајуоквирилихоризонтунутар
когајаодслучајадослучајамогудапокушамдаодредим
штаједоброиливредноилиштатребачинитиилиштаја
прихватам,ачемусесупротстављам.Другимречима,тоје
хоризонтунутаркојегсамустањудазаузмемсвојеместо.”28
Логикаовогсистемајеусмеренакаконтроливремена,пои
гравајућисереалмимапрошлогисадашњег.29

Акозбирказаистанастајебезциљадабудекомплетирана30,
онатакоформираспецифичностањесавремености.Онаје
сведокпрошлог, које се простире у будућност.Улога спо
неизмеђупрошлости, садашњостиибудућностичесто се
приписује музејима, алудирајући на њихову меморативну
мисију.Музејисусвакакоинституцијејавногпамћења,али
уњиманетребатражититекогледалодруштваилипоје
динца.КаоштокажеМериДаглас„огледалојејаднамета

25Daglas,M.iNej,S.(2003)Osobekojenedostaju:kritikadruštvenihnauka,
Beograd:SamizdatB92,str.41.

26Niče,F.(1989)Veselanauka,Beograd:Grafos,str.150.
27Baudrillard, J. The System of Collecting, in: The Cultures of Collecting,

editedbyElsner,J.andCardinal,R.(1994),London:ReaktionBooks,p.12.
28Tejlor,Č. (2008) Izvori sopstva:stvaranjemodernog identiteta,NoviSad:

Akademskaknjiga,str.50.
29Baudrillard, J. The System of Collecting, in: The Cultures of Collecting,

editedbyElsner,J.andCardinal,R(1994.),London:ReaktionBooks,p.16.
30Исто,стр.13.
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форазајавнопамћење.Трагалацзаисторијскомистиномне
настојидадобијејаснију,чакниласкавијусликусопственог
лица. Свесно петљање и преправљање само је мали део
обликовања прошлости. Ако поближе погледамо градњу
прошлогвремена,откривамодатајпроцесимаврломало
везе с прошлошћу, а сваку везу са садашњошћу.”31У том
смислу,модернекултурнефикције,каоимагинативнисадр
жајкојиусавременомсветуимакултурнувредност,често
су„произвођач”прошлости.Али,управооненамомогућа
вајуидасекрећемокрозвреме,штојесвакакокатегорија
фикције,алинамјенатајпруженамогућностдасеоријен
тишемоуреалномсвету,односнодауњемузаузмемо„своје
место”.

Закључак:Музејопомене

Напочеткуовогтекстапоменулисмодасуритуалинагра
ђивањаувекдвосмерни:користделеилауреатинаградода
вац.НобеловацОрханПамуксвојомпопуларношћусвакако
„подижевидљивост”наградезаЕвропскимузејгодинеили
НаградеМериЛинКоц.Сдругестране,можданенамерно,
алиПамуковМузејневиностисвакакоупућујеиназначај
испитивањамодернихкултурнихфикцијакаомузеолошког
предмета,анарочитоуодносунапозицијеновемузеологије.

Акоизузмемомеханизаммодернихкултурнихфикцијакоји
делујеуПамуковомМузејуневиности,одтогмузејанеће
остатипуно тога. Заправо,остаћељуштура, тродимензио
налнаилустрацијаромана,алинеиустановамузеја.Рекли
смоидаистраживањемодернихкултурнихфикцијапред
стављасвојеврснонаслеђеновемузеологије,итокаорезул
татистраживањауоквируновемузеологијекојасуупутила
надиректнуспрегукултурнихитехнолошкихсилауфор
мирањумузејскеустанове.Управо је та спрегаомогућила
даПамуковМузејневиностибудеприхваћен(илегитими
сан струковном наградом) као музејска установа, то јест,
метафоричноречено,омогућилаједароманописацпостане
музеолог.

Музеј невиности је стога добра илустрација савременог
исходановемузеологије.Са једне стране, ефектно је ука
занокакосеконструишемузејскаустановапомоћумодер
нихкултурнихфикција.Садругестране,указанојенапо
розностмузејскогсистема.Парадоксално,новамузеологија
усмеренакаденатурализацијиинституцијемузеја(упућива
њемнакултурне,друштвене,политичке,идеолошкеислич

31Daglas,M.(2000)Kakoinstitucijemisle,Reč:časopiszaknjiževnostikultu
ru,br.57/3,Beograd:Fabrikaknjiga,str.317.
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немоделеконституисањамузејскестварности), заправо је
ојачала саму институцију музеја, указујући јој на плодно
тлезареинвенцију.Каочедомодерности,институцијаму
зеја јеусталномстањукризе.Новомузеолошкаинтервен
цијажелећи да деконструише једанмодернимит, заправо
гајесуштинскиутемељила.СтогајеиПамуковмузеј,коли
коМузејневиноститоликоиМузејопомене.Јер,акољуди,
каоштосмовидели,верујумузејима,музејиморајубитии
достојниповерења.
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OUTCOMESOFNEWMUSEOLOGYORHOWA
NOVELISTBECAMEAMUSEOLOGIST

Abstract

Thepapercovers theproblemofmuseologyasascientificdiscipline
anditsrelationtotheconceptof“newmuseology”.Startingcasesare
Museumof Innocenceasamodelofcontemporarymuseumpractice
(opened in Istanbul in 2012), and the research of the Museums
Association of Great Britain on the public opinion about museums
(from2013). In this respect, researchproblemdescribedas “modern
cultural fictions” arises. By “modern cultural fictions”we recognize
imaginativecontentwithculturalvalueincontemporaryworld,which
can be related with museums or novels. In methodological terms
“modern cultural fictions” are heritage of newmuseology.Thus, the
goalofthepaperisaninterpretationthisspecificcontributionofnew

museologytomuseologyasascientificdiscipline.

Keywords:heritagescience,museology,heritology,newmuseology,
modernculturalfunctions,OrhanPamuk
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НОВОГМУЗЕЈА

Сажетак:Радсебавиредефинисањемулогеконзервацијеумузео
лошкомсистему,сходнопроменамакојесуседесилеуовојобласти
упоследњедведеценијеипојавиновемузеолошкетеоријеипраксе.
Ауторполазиодтерминолошкогразграничењаосновнихпојмова
конзервације,сматрајућиихједнимоднајзначајнијихограничења
уразвојуовеобласти,дабисе,даље,дефинисаоположајконзер
вацијеиодносисадругимфункцијамамузеолошкогсистема.Међу
постојећиммоделимамузејскихфункција,опредељујесезаCCмо
делхоландскеАкадемијеРајнвартинаосновуњеганудимузеални
моделпокомекомплексконзервацијеидокументацијепредставља
кључнуфункцијумузеолошкогсистема,подусловомдатајсистем
подразумевапостојањезбирки.Поредећипроменеуконзервацији
и комуникацији, аутор показује у којојмери се конзервација као
теоријаипраксаприлагодилановоммузеју,негубећиназначају
захваљујућичињеницидасу,безобзиранановемузеолошкепојаве
којекористедругасредствакомуникацијеидругачијиприступко
рисницима,збиркеосталеглавнимузејскиресурс.

Кључне речи: музеолошки систем, нови музеј, конзервација,
терминологија

Поред извесног броја теоретичара конзервације, неколико
значајнихструковнихорганизацијауобластизаштитекул
турнихдобарапозабавилосередефинисањемпојмаконзер
вацијекултурногнаслеђаупоследњојдекади.Конзервациј
скикомитетМеђународногсаветамузеја(ICOMCC)је2008.
године објавио Резолуцију о терминологији конзервације
материјалногкултурногнаслеђа,којајеусвојенанањеговој
генералнојскупштиниуЊуДелхију.Безобзиранаразли
читостнепосреднихповода,тенденцијадасередефинише
појамиулогаструкеиуредиобластконзервацијекултурног
наслеђауказујеначињеницудајезаштитамузејскихзбир
ки,саразвојемтехнологијемузејскеделатности,увођењем
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управљачкихмеханизамаиразличитимисвебројнијимко
муникацијскимзахтевима,уизвеснојмериизмаклафокусу
музеолошкеихеритолошкетеорије,тедајепотребнопоно
воуспоставитињенидентитетуоквируовихобласти.

Циљовограда једа,наосновуактуелнихформимузејске
делатности,предложиуклопивмоделмузејскеконзерваци
је.Утусврху,неопходнојеразрешитинеколикотерминоло
шкихнедоумица, закоје сматрамодапредстављају,поред
застарелогприступаформирањукадраинеуређеногзаконо
давства,једноодкључнихограничењапозиционирањукон
зервацијеусистемумузеализације.

Постојећатерминологија:

УРезолуцијиКонзерваторског комитета ICOMа, основни
појмовиконзервацијесудефинисанинаследећиначин1:

Конзервација
Конзервација се односи на све мере и активности које се
спроводе ради чувања материјалног културног наслеђа и
које истовремено омогућују његову приступачност дана
шњимибудућимгенерацијама.Конзервацијаобухватапре
вентивну конзервацију, куративну конзервацију и рестау
рацију.Требалобидасвемереиактивностиподразумевају
поштовањезначајаифизичкихособинапредметакултурне
баштине.

Превентивнаконзервација
Превентивнаконзервацијаобухватасвемереиактивности
усмерененаизбегавањеилисвођењепропадањаигубитка
наслеђаубудућностинанајмањумогућумеру.Онесеспро
водеусрединиукојојсепредметили,штојечешће,група
предметаналази,безобзиранастаростистањепредмета.
Темереиактивностисупосредне–неспроводесенамате
ријалуилиструктурипредметаинемењајуњиховизглед.

Куративнаконзервација
Куративнаконзервацијаподразумевасвеактивностикојесе
непосреднопримењујунапредметуилинагрупипредмета
ради заустављања постојећихштетних процеса или учвр
шћивањаструктурепредмета.Теактивностипримењујусе
самоондакадасупредметиутакотрошномстањуилипро
падајутаквомбрзиномдамогунестатиурелативнократком
периоду.Онепонекадмењајуизгледпредмета.

1 Терминологијаконзервацијематеријалногкултурногнаслеђа,Диана11,
2009.ПревелаиприпредилаАлександраЏикићНиколић.
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Рестаурација
Рестаурацијаобухватасвеактивностинепосреднопримење
ненастабилномпредметурадипобољшањањеговогвред
новања,разумевањаикоришћења.Теактивностиспроводе
сесамоондакада јепредметизгубиодеосвојевредности
илифункције због пропадања и промена које је претрпео
упрошлости.Онесезаснивајунапоштовањуоригиналног
материјалапредмета.Таквеактивностинајчешћемењајуиз
гледпредмета.

Разграничавањеосновнихпојмова конзервације јесте кон
сензус између различитог разумевања процеса, језичких
својственостииисторијскогразвоја2,алисеуњемукријеи
потребазарашчишћавањемпољаделовањаидефинисањем
процеса.Дакле,иакорезолуцијаимауосновипрактичника
рактерпомагалаупрофесионалнимрасправама,онаибез
превеликихдетерминистичкихпретензијаописујепростор
деловања конзервације данас и описује односе и границе
процесакојисеуоквируобластиодвијају.Међутим,иако
јетерминолошкиконсензусприхватљив,углавномзатошто
севодилорачунаокарактеруглавнатријезиканакојимаје
датаверзијарезолуције (енглески,францускиишпански),
другепрофесионалнеорганизацијесусклонедаодбацеси
стемкојијерезолуцијомуспостављен,јернадругачијина
чиндоживљавајуодносеизмеђуосновнихпроцесаипри
ступауовојобласти3.

Другикритичаннивоудефинисањуконзервацијејестење
номесто уширем,музеолошком систему и разграничење
уодносунадругемузејскефункције.Докјеодносизмеђу
конзервације и комуникације, односно коришћења збирки
бардијалектички,аконеантагонистичкиизахтевапосебан
напориутеоријииупракси,односпреманивоимафунк
ционисањакојисујојближиселакотеоријскиправда,али
сеупракситешкоприхватаизврлоједноставногразлога–
представљановинукојамењафилозофијурада.

2 Desvallées,A. and Mairesse, F. eds (2010)Key Concepts of Museology,
Paris:ICOMandArmandColin

3 Европскаконфедерацијаконзерваторскихудружења(ECCO)видиоднос
конзервацијеирестаурацијекаодваприступа,анекаосистемудвани
воаделовања.
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Утоликојепотребноовдеувестииописатијошдватермина:

Менаџментзбирки4

Менаџментзбиркијетерминкојисекористиуразличитим
законским, етичким, техничким и практичним методима,
путемкојихсемузејскезбиркеприкупљају,организују,ис
тражују,интерпретирајуичувају.Фокусменаџментазбирки
је на бризи о збиркама, са посебном пажњомпосвећеном
дугорочномодржавањуфизичкогстањаибезбедности.

Музеолошкисистем
ИакојеутекстуомузејскимфункцијамаПитераванМен
ша5овајтерминоквирзарасправу,онзаправониједокраја
дефинисан,алијеунедостаткубољеплатформезарасправу
омузејскимфункцијама,сасвимзгоднаоснова,јерсматрам
дасемузејскиимузеолошкинивосасвимприближавају,ако
непреклапају,кадјеречофункцијама.

У литератури се савремени музеолошки систем углавном
сводинадвамодела:

• PRC (Preservation, Research, Communication) модел
води порекло од ЖоржАнри Ривијера (GeorgesHen
ri Rivièrе), а у савременом облику га је промовисала
холандска Академија Рајнварт (Rinwardt Academie)6.
Према Питеру ванМеншу, „очување” (preservation) у
оквиру овог модела обухвата сакупљање, конзерваци
ју,рестаурацију,похрањивањеидокументацију,доксе
„истраживање” (research)односинанаучнуинтерпре
тацијуинформацијскевредностинаслеђа,а„комуника
ција”(communication)насвеметодепреношењаинфор
мацијепублици.

• CCмодел(curation/collectionsmanagementcommunica
tion)је,уоснови,резултатбританскогприступамузео
лошкојфункционалности.Запроблематикуконзерваци
јекаомузејскепраксејепосебноинтересантноштосе
уоквируCCмоделапоистовећујупојмови“кустодира
ње”(curation)и„менаџментзбирки”(collectionsmana
gement),причемунепостојиконсензусокообимапој
ма„менаџментзбирки”7.Узимајућиуобзирпостојећу

4 Ladkin,N.CollectionsManagement,in:Runningamuseum,ed.Boyland,J.
P,(2004),Paris:ICOM,str.16.

5 Mensch,P.V.(1992)Museologicalfunctions,in:Towardsamethodologyof
museology,PhDthesis,UniversityofZagreb,Zagreb

6 Исто.
7 VanMensch,Peter,нав.дело.
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стручну литературу8, управљање збиркамаби требало
дасеодносиуглавномнадокументацију,заштиту/очу
вање/конзервацијуиобезбеђивањеприступазбиркама,
односноомогућавањењиховогкоришћења.

Оба модела бришу све рецидиве хијерархијске поделе на
„спољашње”и„унутрашње”функцијемузеја,астимуве
зиипривиднисукобизмеђу„музејаљуди”и„музејапред
мета”, јер подразумевају уравнотежен и условљен однос
збиркиињиховихкорисника.Другојепитањедалипроцес
музеализацијеполазиодсвојставазаједницеилисвојстава
материјалнекултурекојатузаједницупредстављаидали
се,уствари,музеализујезаједницаилипредмети.

Строгоузевши,CCмоделбољеосликавасавременумузео
лошкутеоријуипраксуизнајмањедваразлога:

• Истраживање матичних музејских дисциплина спада
у превазиђен систем музејских функција и никако не
припада музеологији. Савремена музеолошка теорија,
каоимузејскапракса,стављаакценатнаомогућавање
приступазбиркама,какоусмислупрезентације,такои
усмислуистраживања,штоостављаширокемогућно
стиекстерногистраживањазбиркиуоквируматичних
дисциплина,аванмузејскеделатности.

• Curationиликустодирање,етимолошкиблискочувању,
али историјски блиско специфичном типу коришћења
збиркикоје јепроистеклоизускогсхватањаосновног
значењаикоје,умањојиливећојмери,искључујекому
никацијукаспоља,тејеутоликооптерећенонегатив
номконотацијомисторијемузејскепраксе.Collections
management, односно управљање збиркама, за разли
ку од кустодирања, не имплицира коришћење као та
кво,алипокривасвеаспектеприступазбиркама,дакле
стварањеуслова закоришћење/комуницирање.Утоли
којеcollectionsmanagementбољерешењеуоквируCC
модела.

КаоштојеПитерванМеншдоброприметио,музеолошки
системможедасепредставикаоinputoutputсистемодно
сно као систем који прима, производи и пружа информа
ције9.Кретањеинформацијакасистемуиодсистемајесте
сталнипроцескомуникацијекојисеодвијаизмеђузаједнице
иинституције.Међутим,акојепроцескомуникацијесталан
и двосмеран, поставља се питање нужности институције.

8 Ladkin,N,CollectionsManagement,in:Runningamuseum,ed.Boyland,J.
P,(2004),Paris:ICOM,str.16

9 PetervanMensch,наведенодело.
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Она,дакле,свакаконијепотребнасаморадикомуникације,
којајеглавнаодликапрвобитногконтекстакакоматеријал
ногтакоинематеријалногнаслеђа.Корисностинституције
укомуникацијскомсмислуможедасепронађепоређењем
комуникативностипрвобитногимузеолошкогконтекста.Да
небисмозадиралиусвеаспектепоређења,запотребеовог
радазадовољићемосечињеницомдаинституцијапредста
вљаорганизовансистем,који,посвојојприроди,можеда
пружи већи број информација већем броју људи. То још
увек није довољно оправдање за измештање материјалне
културеизпрвобитногконтекста.

Вратимо се сада на предложени базични модел музеоло
шкогсистема.Одпосебногинтересазаовајрадјеположај
конзервације у том систему.Конзервација би, у складу са
претходнореченим,биладеоподсистемаменаџментазбир
ки, уз политику прикупљања/селекције и документацију/
обрадузбирки.Собзиромдасеселекцијаобављаванму
зеолошкогсистемаидасебазира,опет,напосебнојврсти
комуникацијског процеса од окружења ка музеолошком
простору, овајпроцесможемоданазовемоиинпут кому
никацијом. На другом крају комуникације коју обављају
музејске установе јесте коришћење збирки у сврху едука
ције, науке, естетског доживљаја, забаве. Ти креативнији
илимањекреативниначинипрезентацијеиистраживањеу
оквируматичнихнаучнихдисциплинадиректнозависеод
могућностиприступазбиркама.Приступкоји,најједностав
нијеречено,зависиодњиховогинформационогкапацитета,
којипревасходнозависи,опет,одњиховогфизичкогстања.
Менаџментзбиркисе,тако,сводинаомогућавањепристу
пакрозодржавањефизичкогстањазбиркиииспитивањеи
бележењењиховихсвојстава,дакле,путемконзервацијеи
документације.

Тврдећидајемузејскакомуникацијаграничанпроцеснаоба
поламузеолошкогсистема,који,дакле,излазиизоквиратог
система,овдезаступамстановиштедауправоконзервација,
схваћенакаосистеммераусмеренихнаочувањесвојстава
збиркекаоцелине,усадејствусадокументацијом,предста
вљањеговкључниелемент,подусловомдасистемподра
зумевапостојањезбирки.Такомоделмузеолошкогсистема
можедасезамислинаследећиначин:

Уцентрусхемејеменаџментзбирки,уоквирукогасепре
плићу конзервација и документација, као окосница овог
процесаи, тиме,окосницамузеолошкогсистема.Комуни
кацијајеуовомслучајусвеприсутан,сталаниотворенпро
цес,који,чакиакосеобављауоквиримаинституције,не
представљадеомузеолошкогсистема,јернужноукључује
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окружењекаоизворинформацијаиликаокрајњегкорисни
ка.Усмислукомуникације,овајсистемјепотпуноотворен.

Како се овакав музеолошки модел, са широко схваћеном
конзервацијомусмислусвеобухватнезаштитезбирки,укла
па у схватањановогмузеја?Некомеможеда се учинида
је ово схватање традиционално, али оно је, напротив, од
раз времена.Постколонијалнамузеолошкамисаоу запад
номделусветасеокренулазаједницама,алинијенапустила
збирке.Безобзиранавеликеизначајнепомакеутипуика
рактерумузејскепрезентације,наразвојновихпојаваиод
носауоквирунематеријалногнаслеђа,феноменепопутжи
вихљудскихризницаидругихелеменатакултурногнаслеђа
атипичних за традиционалнемузејскефондове, те свема
совнијупојавутзв.виртуелнихмузеја,збиркесеидаљесма
трајуосновниммузејскимресурсом.Свесавременемузео
лошкепојавекојепретендујунаквалификацију„музејбез
збирки”10заправонужнопоседујупредметекоји,чакиако
нисукултурнадобрасамипосеби,јесуносиоцинематери
јалногнаслеђаилидругиартефактикојипредстављајупо
дршкунематеријалномилиживомнаслеђу.Музејскепојаве
којесенаметљивобавеживимдруштвенимтемама,тесвоје
поставкезаснивајупренаконцепту,негоназбирци,барата
јупредметимакаопомоћнимсредствомкомуникације.

Аргументеуприлоговомстановиштумогућејепронаћиу
променамакојесуседесилеуразвојумузејскеконзерваци
јеупоследњихнеколикодеценија,предновимдруштвено
економскимзахтевимасакојимасесуочиламузејскапракса
и у општој клими отварања и увођења локалне заједнице
у музејске процесе.11 Парадоксално, ове промене сведоче

10Vergès,F.(2007)MaisondesCivilisationsetdel’UnitéRéunionnaise:AMu
seumwithoutaCollection,in:Theory,Culture&Society24,p.238,Notting
ham:TheTCSCentre,TrentUniversity

11Особиненовогмузеја,искоришћенезапоређење,преузетесуиз:Mes
sage,K.(2006)TheNewMuseum,in:Theory,Culture&Society23,p.603,
Nottingham:TheTCSCentre,TrentUniversity.
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оинертностисуштинскиходносаумузеолошкомсистему,
ализначеприлагодљивостиприлагођавање:

Пословност,концептуалностиреторичностувође
њеинтегративногприступаконзервацијизбирки
Конзервацијарестаурација,неуједначенимтемпомуразли
читим срединама, уступа место холистичкој конзервацији
музејских збирки. Разлози су бројни, алипотреба свакако
има примат над могућностима. Тржишна економија у не
профитном сектору је увела менаџмент као нужност, са
последицамау свимсегментимамузејскеделатности.Као
један од онихпослова умузеју који кошта, а не зарађује,
конзервацијајемораладасеприлагодиидапојефтини,јер
неможедабудеукинута.Другиразлоговепроменележиу
општој тенденцији ка интегративном приступу културном
наслеђу,узимајућиуобзирмеђусобнузависностматеријал
ногинематеријалногнаслеђаипомерањетежиштаинтере
совањамузеолошкетеоријеисхватањавредностинаслеђа
сапредметанацелокупанконтекст.Популарностконцепта
превентивнеконзервацијеје,измеђуосталогирезултатове
потребе,тимпрештопословепревентивнеконзервацијемо
жедаобављасвакипрофесионалацодговоранзазбирку.

Интердисциплинарност – умножавање професија и
мењањеулога
Нове професије у области конзервације нисуњена специ
фичност,алитакођепоказујуукојојмерисеконзервација
прилагођава захтевима организоване музејске праксе. Ин
тердисциплинарнитимовисе јављајукаоантиподархаич
ној леонардовској фигури кустосачувара, доносећи одлу
кекроздуготрајнепроцесеанализастања,проценаризика
покултурнадобраилабораторијскаистраживањастарења
материјала.Понегдесеовепрофесијестичуподмузејским
кровом,аличешћекустосилименаџерзбиркеокупљатим
екстернихконсултанатапремапотреби.

Интерактивниимултимедијалниприступизлагању–
технолошкинапредакуконзервацији
Није само у питању хватање корака, већ и једна значајна
условљеност – истраживање утицаја средине је омогући
лопрецизнијииосмишљенијиприступчувањуиизлагању
збирки.Излагање јепосталомерљивоитимеограничено,
што је дало значајан додатни подстицај искоришћавању
мултимедијалнихсадржајаупрезентацији.Општеузевши,
технолошкинапредакуконзервацијустижерукуподруку
са специјалистичкимистраживањем,менаџментом, и уво
ђењемконтролеусловачувањаиизлагањазбирки.
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Релевантностулокалномконтекстуисадашњости,
привилеговање популарне културе на рачун високе
уметности–отворенидепоидемистификацијакон
зервације.
Појавуотвореногдепоајеомогућилановатехнологијаму
зејскеделатности,аизазвалапотребазаприближавањемза
једнициидемистификовањеммузеолошкогсистема.

Конзервација је померањем тежишта ка целинама збирки
променила приступ, искористила развој технологије, сма
њила трошковеипосталафункционалнија.Функционали
зација конзервације одговара на захтев за инструментали
зацијом збирки–предмет јеуфункцијикомуникације, тј.
трансмисије, анеобрнуто, каоу староммузејуиморада
буде оспособљен да пренесе информацију (и евентуално
побудиемоцију).Окретањеконзервацијизбиркекаоцели
неускладујеисазахтевомснажнијереконтекстуализације
музејскогфонда.

Интересантноје,такође,питањенакојиначинприступкон
зервацији одговара на комуникацијске захтеве различитих
типова музеја. Ове разлике нису значајне, али ће свакако
универзитетскезбиркеиприродњачкимузејиинсистирати
наедукацијииистраживању,теускладусатим,наочува
њуинформације,докћеуметничкимузеји,поготовомузе
јисавременеуметности,захтеватиконзервацијувизуелног,
односноестетскогдоживљајадела.Безобзиранатежиште
намене, као и појединачнемисијемузеја,музеолошки си
стем постоји ради избалансираног односа конзервације и
коришћењазбирки,имајућиувидуибудућегенерацијеко
рисника.
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BALANCINGCONSERVATIONFORTHENEWMUSEUM

Abstract

The paper deals with redefinition of the role of conservation in
museological system, in accordancewith the changes in thisfield in
the last two decades and with the emergence of new museological
theoryandpractice.Theauthorbeginsdiscussionwithterminological
distinction of the basic terms in conservation, considering them as
limitationsofgreat importance for thedevelopmentof thefield, and
continueswith defining the position of conservation and its relation
withotherfunctionswithinthemuseologicalsystem.Amongexisting
modelsofmuseumfunctions,theauthoroptsforCCmodelofDutch
Reinwardt Academie and uses it as the basis of a museum model
proposalthattakesthecomplexofconservationanddocumentationas
the key function of themuseological system, if the system is based
on thepossessionofcollections.This is testedbycomparisonof the
changes that happened in themuseum conservation practice and the
consequencesofproclaimingnewmuseology.Thiscomparisonreveals
towhatmeasure theconservation, in theoryandpractice, adapted to
thenewmuseum,whilekeepingitssignificancebecauseofthefactthat
collections remained the principalmuseum resource, evenwith new
museologicalphenomenausingdifferentmeansofcommunicationand

differentapproachestousers.

Keywords:museologicalsystem,newmuseum,conservation,
terminology
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њаширојпублицикрозконцептновемузеологије.

Кључнеречи:олимпијскимузеј,музејспорта,олимпијскикоми
тетСрбије,спортскабаштина,новамузеологија,експонати
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Увод

ПрослављањестогодишњицеолимпијскогпокретауСрби
јибио јеповодзапоновнопокретањепитањаооснивању
сталнепоставкеОлимпијскогмузејаибаштињењаекспона
та,којасеодносенаисторијусрпскогспорта.Чувањетра
дицијенашегспортаједанјеодприоритетаОлимпијскогко
митетаСрбије,алииМеђународноголимпијскогкомитета,1
којиуоквирупројекатазафинансирањенационалнихолим
пијскихкомитетаиздвајаибуџет запројектеподназивом
НаслеђеНОКа.2

Колики значај за историју српског спорта има сачува
носпортсконаслеђе говорииподатакда јепрваспортска
музејска збирка уСрбији основана давне 1947. године на
старомДифу (Државном институту за фискултуру), дана
шњемГрадскомцентрузафизичкукултуру,првомпросто
рууСрбијипројектованомзателеснообразовање.3Овупр
вузбирку,одкоје јенасталаданашња,којабројивишеод
70.000експоната,основао јеБораЈовановић,професорна
предметимаИсторијафизичкекултуреиКошарка.Музејска
збиркасеводилакаоМузејфизичкекултуре,иаконијеби
лоодговарајућегпросторадапримипосетиоце,већјекори
шћенаискључивоуоквирунаставе.4

Наконвишеодтридеценије,1978.године,музејсказбирка
билајепремештена,заједносаВисокомшколомзафизич
коваспитање,уновузградууКошутњаку.Тададобијасвој
просторинастављадарадикаоМузејфизичкекултуреСр
бије,5 а већнаредне1979. године,музеј добија својупрву
сталнупоставкузапосетиоце,којајепрвобилаподељенау
пет,акаснијеу9збирки,заједносаархивомибиблиотеком.

1 НајвећиОлимпијскимузејналазисеуоквируМеђународноголимпиј
скогкомитетауЛозани.Вишеоовоммузеју,историјатуипрограмима
насајту:http://www.olympic.org/museum

2 NOC(NationalOlympicCommittee–Националниолимпијскикомитет)
3 Соколско друштво Матица било је иницијатор изградње овог првог

објектанамењеногвежбању,којеједобилоназивСоколскидомБеоград
Матица.Изградњајезапочета1929.године,премапројектуархитекте
МомираКоруновића,акаментемељацпоставиојекраљАлександарI
Карађорђевић.Изградњајетрајала7година,допочетка1936.године.За
вишеинформацијапогледати:Кадијевић,А.(1996)МомирКоруновић,
Београд:Републичкизаводзазаштитуспоменикакултуре,стр.85–87,
каоинасајту:историјат,27.мај2011,2.фебруар2013.,http://www.stari
dif.rs/index.php?option=com_content&view=article&id=216&Itemid=280

4 Мијатовић,С.(2005)МузејфизичкекултуреСрбијеФакултетаспортаи
физичкогваспитањауБеограду,Физичкакултурабр.59,Београд:Фа
култетспортаифизичкогваспитања,стр.50.

5 МузејфизичкекултурејерадиокаоорганизационајединицаприФакул
тетуспортаифизичкогваспитања(ФСФВ).
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ЗахваљујућиЈовануВањиПетровићу,наследникупрофесо
раЈовановићанапредметуИсторијафизичкекултуре,уна
реднимгодинамабројекспонатасеувећавао,абројнеизло
жбепосвећенеспортистимаиспортскимјубилејимабилесу
приређенезазаљубљеникеунашуспортскуисторију.6

Бројнизначајниекспонатинашлисусвојеместоуовомму
зеју.Међунајвреднијеубрајасесвакаконајстаријимузејски
експонат,коштанаклизаљкаизнеолита,затиммачевалачка
опремаод 18. до 21. века, соколски спортскиреквизити с
краја19.ипочетка20.века,соколскауниформасаодличји
ма(слика1),скијеиз19.века,чамацдубеникизпрведеце
није20.века,копачкеЈованаРужића,нашегпрвогрепрезен
тативцауфудбалу,издругедеценије20.века,рекетМилоша
Црњанскогимногидруги.

ОлимпијскеигреуБарселони1992.године,донелесуму
зеју једно значајно одличје и нов приступ у вредновању
спортског наслеђа. Наиме,Музеј физичке културе Србије
освојиојезлатнумедаљуна„Оlimphilexu”занајбољуизло
жбуфилателије.Наконовогуспеха,успостављасеснажнија
сарадњамузеја,факултета(ФСФВ)иОлимпијскогкомитета
Србије(ОКС),организујесенизвеликихизложби,агодине
1999.ОКСимузејоформљујуОлимпијскузбиркуупросто
руОКС.Олимпијскабаштинасеувећавазамедаљекојесу

6 Мијатовић,С.нав.дело,стр.50;Овеинформациједобијенесу,такође,
током2006.и2007.годинеумојимчестимразговоримаса,садапокој
ним,господиномЈованомВањомПетровићем,којије,каоштојеутек
стунаведено,оформиопрвусталнупоставкуидоодласкаупензијубио
јединикустос,музејскисаветникиуправникмузеја.

Слика1.Соколскауниформасаодличјима,соколскекњижице
ирепродукцијасликеПрвосрпскодруштвозагимнастикуи
борењеСтевеТодоровића,уљенаплатну,1857.Фотографија
са изложбе Век игре. Сто година олимпизма у Србији,
одржанааприла2010.годинеуГрадскојкућиуСуботици.
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даровалиатлетичариИванГубијаниФрањоМихалић(сли
ка 2), рвач БранкоМартиновић, а легатеМилан Ерцеган,
АнтеЛамбашаимногидруги.Уолимпијскојкућиданассе
чува оригинална бронзана медаља са Првих олимпијских
игарамодерногдобауАтини1896.године.Међуизложбе
нимпредметимасуимедаљасаИгарауМинхену,Сеулуи
Москви,олимпијскебакље,значке,медаље,ордење,мара
ме,пехари,статуеистатуете,плакете,амеђунајупечатљи
вијимпредметимасубобдвојацсакочницамаиз1920.го
дине,легатпородицеМозер,смучкесавезовимаигојзерице
којесусекористилеизмеђудвасветскарата.ОваОлимпиј
сказбиркаформалнојепрераслауОлимпијскимузеј,који
јеотворенумају2001,аотвориогајетадашњипредседник
МОКаХуанАнтониоСамаран.Ауториовепоставкеупро
сторуОКСа, били суВањаПетровић, некадашњи кустос
МузејафизичкекултуреСрбијеиЂорђеПеришић,некада
шњигенералнисекретарНационалноголимпијскогкомите
та.Међутим,нажалост,музејјесамоносиотакавназив,али
никаданијерадиокаомузејкојијеотворензапосетиоце,јер
су,уследнедостаткапростора,олимпијскиартефактибили
постављениурадномпросторуОКСа.Идаљејепостојала
самоОлимпијска збиркауолимпијскојкући,која јекори
шћеназаприређивањеповременихизложби.7

7 Исто.

Слика 2. Медаље са Олимпијских игара даровали су
Олимпијском музеју атлетичари Иван Губијан и Фрањо
Михалић.ФрањоМихалићјеосвојиосреброумаратонуна
ЛетњимолимпијскимиграмауМелбурну1956.године,док
јеИванГубијаносвојиосребрнумедаљуубацањукладива
на Летњим Олимпијским играма у Лондону 1948. године.
Фотографијасаизложбе„Векипосрпскогспорта”,одржана
усептембру2009.годинеуТрсту.
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МузејбезмузејакаоустаљенапраксауСрбији
напочеткуновогмиленијума

Општакризауземљидеведесетихгодина20.векаозбиљно
јеуздрмалавећпољуљанисистемфинансирањаиопстанка
музејскихинституција.Кадаје1999.годинеуправник,као
јединизапосленуМузејуфизичкекултуре,ВањаПетровић,
отишао у пензију, због недостатка финансија није добио
свогнаследника.Тадајемузејзатвориосвојавратазапосе
тиоце,ипоновоје,каоинасамомпочетку,коришћенсамо
занаставунапредметуИсторијафизичкекултуре.Петгоди
накаснијепоплавајеуништилапростормузејаоштетивши
многеекспонате.Насрећуновистручњаци,заинтересовани
дасачувајумузејскоспортсконаслеђе,2005.годиненапра
вилисуновиконцептодрживостиифинансирања,укојем
су комерцијални спонзори имали приоритет. Исте године
МузејуфизичкекултурејепромењеноимеуМузејспорта.8

Упериодуод2005.годинеучињено јемногонапромоци
јиМузејаспорта,уциљудобијањановогпросторазастал
нупоставку.Свиекспонатиибиблиотечкаграђаспаковани
суукутије,обележениипремештениупосебнепросторије
наФакултетуспортаифизичкогваспитања,аизношенису,
премапотреби,самоонипредметикојисубилинеопходни
запоставкекојесуприређиване.Унареднихнеколикого
дина,отворенесубројнеизложбеуземљиииностранству,
којесупратилеспортскатакмичењаијубилеје,међукојима
требаспоменути110годинафудбалауСрбији,којајебила
постављенауСкупштиниградаБеограда(слика3),каоиу
Билербеку,завремеСветскогпрвенствауфудбалууНемач
кој2006,затим,изложбаоисторијатуватерполакоднас“Ми
смотаекипа”уОзону2006.предЕвропскопрвенство,које
сеодржавалоуБеограду(слика4и5),изложба150година
телесногвежбањаиспортауСрбијии125годинаСокол
скогпокретауСрбијиодржанауБеограду,Прагу,Паризу,
КосовскојМитровици,Бору,Суботици,НовомСаду,Нишу,
каоимногедруге.ЗахваљујућиоваквојпромоцијиМузеја
спорта,свевишеспортиста,међукојимасуНовакЂоковић,
АнаИвановић,ЈеленаЈанковић,ВладимирЦветковић,Ми
лорадЧавићостављалојесвојелегате,какобиједногдана
нашлисвојеместоуновоммузеју.Такође,великибројзаљу
бљеникаунашеспортсконаслеђеукључилосеуовуакцију
ужељидапомогну.

8 Године2005.запослиласамсеуМузејуспорта(дотадаМузејфизичке
културе)иактивноучествовалаиинициралапроменекојесусенаред
нихгодинаодигравале.
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Слика 3. Изложба 110 година фудбала у Србији; 
фотографија са отварања изложбе у Скупштини града
Београдаусептембру2006.године.

Слике 4. и 5. ИзложбаМи смо та екипа; фотографија са
отварања изложбе уО3онеу у августу 2006. године, пред
ЕвропскопрвенствоуватерполукојесеодржавалоуБеограду.
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Године2008.ОлимпијскикомитетСрбијеиФакултетспор
таифизичкогваспитања9основалисуФондзаразвојипро
моцију културно историјских добара из области спорта и
олимпизма,саосновномнаменомдапрезентујеикористи
културнадобракојасуувласништвуоснивачаФонда.Јед
наодорганизационихјединицабиојеиМузејспорта,који
јетадапроменионазивуМузејспортаиолимпизма.Исте
године,ВладарепубликеСрбиједалајенакоришћењеМу
зејуспортаиолимпизмапросторуБетонхали,уКарађорђе
војулици24,којијетребалореновиратизапотребесталне
поставке,библиотеке,архиваиканцеларијазазапослене.10
Првипутграђанствојеовајпросторималоприликудавиди
токомНоћимузеја1115.маја2010.годинеинтерактивномиз
ложбом„Каконастајелегенда”(слика6),којајетребалода
будедеопромоцијеОлимпијскогмузеја.12Изложбајесвојим
садржајемпривуклавеликибројпосетилаца,којису,осим
изложбесликаискулптуранатемупокретаиспорта,имали
приликедавиденајзначајнијеекспонатеОлимпијскогмузе
ја,затимдеоспортскеколекцијеФондаЛазаКостић,дресо
веиплакате са снимањафилмаМонтевидео,фотографије
самотивимаантичкогОлимпагдесусеодржавалеантич
кеолимпијскеигре,моглисудасеопробајуускокуудаљ,
бацањумедицинке и кугле, да разговарају са еминентним
професоримаФСФВаосвимспортскимтемама,каоида
измересвојукилажу,холестерол,триглицериде,дасеупо
знајусаштетностимадопингаидр.

Идеја јебилада сеуБетонхалинаправиизложбенипро
сторОлимпијскогмузеја–местопромовисањаолимпијских
вредностиизначајапрожимањаспорта,културе,уметности
иобразовањаунашемдруштву.Овакавизложбенипростор
представљаобијединственуризницуогромнеспортскокул
турнебаштинесвихонихкојисуспортудоприносилидеце
нијамауназад,којисуњеговнераздвојнидеоданасионих
којитожелеједногданадапостану.Овајновимузејбиоби

9 ПоштојеМузејспортаформалнобиоорганизационајединицаФСФВ,
факултет је био званичнипотписник свих уговора испредмузеја.Ка
сније,2010.ФондпреузимаОлимпијскикомитетСрбије,којипостаје
потписникуместофакултета.

10Пројекат адаптације простора за потребеМузеја спорта и олимпизма
направљенјенеколикомесецикасније.

11ОфеноменуНоћимузеја коднас видети:Мартиновић,Д.и Јокић,Б.
(2012)Ноћмузеја као културолошкиидруштвенифеномен уСрбији,
Заводзапроучавањекултурногразвитка,Београд:Заводзапроучавање
културногразвитка;Мартиновић,Д.иЈокић,Б.Ноћмузејакаокулту
ролошкиидруштвенифеноменуСрбији18.фебруар2013.,http://www.
zaprokul.org.rs/Media/Document/2013_01_noc_muzeja.pdf

12Тадајепрвипутупотребљеноновоимемузеја–Олимпијскимузеј.
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тачкасусретазаспортистенашеземљеисвезаинтересоване
грађане,алиионекојипрепознајуиценеосновнеолимпиј
ске вредности каошто су: култура, уметност, образовање,
ферплеј,бригаооколини,изузетностспортскогрезултата,
важностукљученостиженауспортидруге.

За разлику од традиционалнихмузеја,што посебно исти
че у свом раду Андреа Хауеншилд (Andrea Hauenschild),
гдесуактивностиограниченепоправилунамузејскипро
стор,новимузејсезалажезадецентрализованупросторну
структуру.„Премановојмузеологији,новимузејједефини
сансвојимдруштвенорелевантнимциљевимаиосновним
принципима.‘Нови’музејнеможедасеизолујеоддруштва
идабудесамодовољан,већморадасеотворикаспољапре
мадруштву,дабиимаоутицајнајавност.”13Управоовакав
музеј, који се, према новој музеологији, окреће на један
отворенијиначинсвојојпублици,јеполазнатачкаконцепта
Олимпијскогмузеја.

ОсимОлимпијском музеју, у Бетон хали су, истовремено,
додељенипросторииМузејусавременеуметности,Музеју
наивнеуметностииз Јагодине,МинистарствукултуреРС,
каоиЕтнографскоммузеју.Сматралоседабитобили је
динствени изложбени простори једни поред других, који
бипредстављалитуристичкуатракцијунасамомпристани
шту.Нажалост,ВладаРСјекрајем2010.предалаобјекатна
коришћењеградуБеограду,накончегаједонетаодлукада
семузејимапросториодузмуидаим седоделенанеким

13Hauenschild,A.ClaimsandRealityofNewMuseology:CaseStudiesinCa
nada,theUnitedStatesandMexico,10.jun2014.,http://museumstudies.si.
edu/claims2000.htm,p.2.

Слика 6. Интерактивна изложба Како настаје легенда;
фотографијанасталауБетонхалитокомНоћимузеја15.маја
2010.године.
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другимлокацијама.Овимпоступком,срушена је једнале
паиницијатива,започетамногогодинараније,пропалису
пројекти који су прављени за адаптацију музеја и опет је
свевраћенонапочетак.ОКСјенаконтогадобиоодграда
простор у оквиру спортског комплекса Ташмајдан, где би
требалоизградитиОлимпијскукућуукојојбисеналазио
иОлимпијскимузеј.Натајначин је,наконвишегодишње
борбезапростор,поновоодложенопитањесталнепоставке
Олимпијскогмузеја.

Обележавање100годинаОлимпизмауСрбији
крозмузејскепоставкеидругесадржаје

ОлимпијскикомитетСрбијеје2011,узфинансијскупомоћ
МОКа,започеоформирањебазеподатакаОлимпијскогму
зејаинатајначинпреузеодеоодговорностиоочувањукул
турногнаслеђаизисторијесрпскогспорта,којечувамузеј.
Значајанповодзаразмишљањеоозбиљнијемприступуовој
теми је јубилеј100годинаОлимпизмауСрбијии100го
динаодпрвогучешћанашихолимпијацанаОлимпијским
играма.14Обележавањејепратилаимонографијау2тома,
којомјеобухваћенадетаљноописанаисторијаолимпијског
покретаусветуикоднас,адеопрославепредстављаојеи
ОлимпијскикараванкојијепутоваопоградовимаСрбијеса
циљемдашириолимпијскевредностиидухолимпизма,као
идапромовишесрпскиолимпијскитимнаXXXОлимпиј
скимиграмауЛондону2012.године.КаснијејеОлимпиј
скикаравандобиоспонзора,Министарствоекологије,због
чегајепромениоимеуЕкОлимпијскеигре.

ПосебнотребаистаћиотварањеОлимпијске собе, уокви
ру спортског центра „Драгутин Томашевић” у Петров
цунаМлави, родномместунашегпрвогмаратонца, чиме
је обележена и стогодишњица одњеговог учествовања на
ОлимпијскимиграмауСтокхолму1912.године.15Усамим
музејимасе,поправилу,честомењаиприлагођавастатус
предметауколекцијама,начиномнакојисепредстављајуи
приказују.16ОвојеуједноипрвипутдајеОлимпијскимузеј

14Године1910.јеоснованСрпскиолимпијскиклуб,а1912.јеСрбијапрви
путзваничноучествоваланаОлимпијскимиграма,алипоштојеОлим
пијадапериодкојитраје4године,овијубилејисуслављенитокомтраја
њачитавогциклусаод20082012.Вишеоисторијиолимпијскогпокре
тавидетиу:Групааутора,(2010)Олимпијскивековник19102010.IиII,
Београд:ОлимпијскикомитетСрбије,стр.24–25.

15НаОИуСтокхолму1912. године, репрезентацијаСрбије је првипут
ималасвојепредставнике.

16Вишеотомеу:Smith,S.C.Museums,Artefacts, andMeanings, in:The
NewMuseology,ed.Vergo,P.(1989)London:Reactionbook,p.42.
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отвориоодељењеудругомграду.Натајначиндатјезначај
градукојијеизнедриоврхунскогспортисту,ањеговимста
новницима,алиидругима,омогућеноједаупознајуисто
ријусрпскоголимпизмауместугдесеоностварало,тј.у
аутентичнојсредини.

У овом олимпијском циклусу још један културни догађај
обележиојестогодишњицу.ТојепостављањеОлимпијског
сата(слика7),ублизинихотелаМоскваукојемјеиосно
ванСрпскиолимпијскиклуб1910.године.Олимпијскико
митетСрбијесасвојимОлимпијскиммузејемикомпанија
Теленор,каоспонзор,организовалисуконкурсзавајаре,са
идејомда сенанајбољиначинпредставиолимпијскидух
ибудућност,итоскулптуромсасатомкојиодбројавадане
допочеткаолимпијскихигара.17ПобедујеоднеовајарПе
тарМирковић, направившиделоу обликуизвијене траке.
„УсвојојформискулптураотелотворуједухОлимпијских
игараисновасвакогспортисте,јеризгледакаодаизлазииз
земље,ширисеистремиувисопирућисезаконимафизи
ке.“18Оводелонасподсећанавишеодвекадугуолимпијску
традицијуСрбије.ОлимпијскисатјепоклонградуБеограду

17Оразлозимаспонзорисањакултурнихиуметничкихсадржајаодстра
невеликихкомпанијаписалајепроф.дрМиленаДрагићевићШешић.
„Кључнопитањеспонзорствасепостављауједномпредузећуилиуста
новиприликомодлучивањаододелисредставазаспонзорисањеодре
ђенихкултурнихпрограмаилиспортскихманифестација јесте:Зашто
се бавити спонзорством”, цитирано према: Драгићевић Шешић, М.
Спонзорствоуметностиусклопупословнеполитикемодернихпредузе
ћа,у:ЗборникрадоваМаркетингууметности,приредилаДрагићевић
Шешић,М.(1993),Београд:Факултетдрамскихуметности,стр.22.

18ОвосуречиаутораОлимпијскогсатаПетраМирковића.Вишеотоме:
ОлимпијскиСатБеоград/OlympicClockBelgrade,13.јануар2013.

Слика 7. Олимпијски сат; фотографија настала приликом
свечаног откривања сата у непосредној близини хотела
Москва,предОлимпијскеигреуЛондону2012.године.
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итојејошједанискоракОлимпијскогмузеја,дауследне
достаткасвогизлагачкогпростора,искористиградскуповр
шинуиостависвојтраг.Овајсатодбројаваћеданедосвих
следећихОлимпијскихигара,такодајевећзапочетоодбро
јавањедоОлимпијскихигарауРију2016.године.

СтогодишњицуолимпизмапратиојеиизбормаскотеОлим
пијскогтимаСрбије.Поновокаодеоспонзорствакомпаније
Теленор,којаје,усарадњисаОКСиОлимпијскиммузејем,
поставилаусловеконкурсаинаградузапобедника.Зама
скотујеизабрана„беба”белоглавогсупа,ањеговусимбо
ликуможемодапратимојошодпојавенагрбуНемањића,
панадаље,каоптицечије јестаништеуСрбијиудолини
рекеУвац.ИмеСрећкојетакођеизабранонаконкурсу.Ова
„српска”птица,натајначин,посталајепрвамаскотаОлим
пијскогтимаСрбије.19

Наосновупобедничкогцртежа,направљенајепалетареклам
нихпроизвода,почеводмајица,подметача,привезака,преко
луткица,торбисаликомСрећказапродајуипоклонеуЛон
донуиСрбији.Овимсеутврдилауобичајенамузејскапрак
сапродајерекламнихмузејскихпредмета,самоовогапута,
збогдатихоколности,онинисупродаваниусамоммузеју.
Поредтога,једноммесечно,ОлимпијскикомитетСрбијеје
унедељномиздањудневнихновинаПресимаосвојподли
стакподназивомОлимпијскаревија,укојојје,измеђуоста
лог,излазилаунаставцимаИсторијаолимпизма.

Теленор је, неколико месеци пред саме Игре, покренуо и
квиз „Олимпијац”, преко мобилне апликације за телефо
несаплатформомандроид.Такојесвимаонимакојиволе
онлајнигрицеистратешкоразмишљањеомогућенодауче
ствујууквизуиодговарајунапитањаизисторијесрпскоги
светскогспорта.Натајначиндеонашегспортскогнаслеђа
јеизашаоизуобичајеногоквира.Олимпијскимузејсепри
лагодионовомвремену,адапритомнијеугрозиоинститу
цијумузејакојиморадаопстанеинаонајкласичанначин.

Олимпијски музеј је као круну прославе стогодишњи
це у Србији имао поставку у Музеју историје Југосла
вије, где је на простору од 400 квадратних метара пред
стављена колекција медаља, бакљи, фотографија, опре
ме, дресова и других предмета наших олимпијаца.
Наконовеизложбе,музејјесвојеспортсконаслеђепредста
виоиизванграницаСрбијеитоуЛондону,градудомаћину

 http://cargocollective.com/olympicclock/OlimpijskiSatBeogradOlympic
ClockBelgrade.

19Срећко званична маскота олимпијског тима Србије, 09. јануар 2013,
http://www.oks.org.rs/sreckozvanicnamaskotaolimpijskogtimasrbije/.
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Олимпијских игара 2012. године. За ту прилику, у време
трајањаИгара,некадашњапословницаЈАТапретворенаје
уизложбенипросторподназивомПавиљонСрбија.Посе
тиоцисуималиприликудасеупознајусаисторијомолим
пијскогпокретананашимпросторима,којајепредстављена
изложбом под називом „Олимпизам уСрбији 19122012”.
Такође, могли су да погледају и дела наших истакнутих
уметникаВладеВеличковића,ВукаВидора,Милене Зеву,
ДарјеМилошиАнеРајчевић,акојисуусвомрадуимализа
темупокретилиспорт,каоифигуреипортретеспортиста.

Личнаиницијативаиодрживост
Олимпијскогмузеја

Један од највећих и најзначајнијих задатака државе је да
обезбедиусловезаочувањекултурногнаслеђа.Свакакода
је лични ангажманизузетно важан за покретањеиниција
тивеупогледуразвоја,али јеипакпојединацнемоћанка
дасерадиосистемскомиконтинуираномодржавањуква
литетакултурногиспортскогнаслеђанатериторији једне
земље.Појединац неможе сам да води рачуна о очувању
материјалног,алиинематеријалногкултурногнаслеђа, јер
језатонеопходанстручникадар,каоиредовнаматеријална
средства.20

Надугорочномплану,квалитетиконтинуитетможедаобез
бедисамодржава.Али,уовомслучају,бригуоспортској
баштини би требало да преузму и спортисти и спортски
радници.Утомспојулежичитавнизпредности,међутим
понекадимана,јерможелакодадођедопребацивањаод
говорностинаонедруге.Успехлежиудобројкомуникацији
једнихидругихиангажовањупојединаца,„чувара”башти
ненашеспортскеисторије.

Практично свимузеји су преокупирани на један или дру
гиначин,излагањемсвојихзбирки,илимождатребарећи
тачније, једног дела својих збирки.21 Породице спортиста
понекаднемајуповерењауинституцијеинежеледаоста
велегатОлимпијскоммузеју,јеримајубојазандаћесеон
загубити.Оничувајууспоменунасвогпреткаузобећањеда

20Фонд за развој и промоцију културноисторијских добара из области
спортаиолимпизма,скраћеноФондспортаиолимпизма,уоквирукога
сеналазиОлимпијскимузеј,позванјеодстранеМинистарствакултуре
дауоквирусвојемузејскеделатностиучествујеуформирањунемате
ријалногкултурногнаслеђаусвојојобласти.Подтимсеподразумева
прикупљањесвихрелевантнихподатакавезанихзаукорењенународну
традицијукојасеодносинаспортиспортсканадметања.

21Vergo,P.TheReticentObject,in:TheNewMuseology,ed.Vergo,P.(1989)
London:Reactionbook,p.42.
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ће,кадабудеоформљенасталнапоставка,датимузејумеда
ље,дипломе,плакетеипредмете.22Немасумњедасеиса
мимстручњацимапонекадчинидасупородицеуправу,јер
вишегодишњечекањенадобијањесталногизложбеногпро
стора,каоидржањеекспонатаунеадекватнимусловимане
миновноводиугубитакнаде,воље,паиодустајање.Остаје,
ипак,нададаћесештопрепредузетисвемерезаформира
њесталнепоставке,адотададасеповременимтематским
изложбама, каошто је била ова у Београду иЛондону за
времеОИ2012,одржиконтинуитетуприкупљању,чувању,
архивирањуиизлагањупредметаизисторијесрпскогспор
та,којибисвакакотребалодаприпадабаштинивисокека
тегоријекултуреСрба.

Вредност спортске баштине, нажалост, још увек није до
вољносхваћенанаправиначин,јерсесматрадајеисторија
спортскебаштинедеосамогспорта,анекултурногнаслеђа.
Разлогтомејеиштосамиспортскирадницинисупоказали
довољновољедазаинтересујуувећојмеристручнујавност,
осимунеколикоусамљенихслучајева.Неопходноједасео
томевишесазна,пишеиразговара,какобисрпскакултурна
баштинапосталабогатијазасвојуспортскуисторију.

ОпстанакОлимпијскогмузеја

Новодобаи21.векдонелојеиекономскукризу,асањом
ипроменукултурнеполитике.Држававишенијеумогућ
ностидаиздржавакултурнеинституцијезбогчегасукул
турнирадницисамипредузелимерезаопстанак.Збогтога
је неопходнаи јачамеђукултурна сарадња, повезивање са
сродниминституцијамаурегионуиширеиписањепројека
таутрајањудо4године,штодоприносизакључкудасами
стручњациморајувишедасеангажујуитрудедабисеочу
валокултурнонаслеђе.23

22Тојемеђутим,мачсадвеоштрице,јерћесталнапоставкаиматиограни
ченпростор,такоданијемогућеизложитисвеекспонате.Тозначидаби
самоповременаизлагањасвихпредметамогладовестиидонепријат
нихситуацијаотомекоодлучујеовалоризацијиизлаганогматеријала.

23МиленаДрагићевићШешићјенаДемократскомполитичкомфорумуу
свомизлагањуистаклаважностпостављањаприоритетаукултури,али
иувођењасистемског,стратешкогделовањаиевалуативногукултури
насвимнивоима.Осврнуласеинаобавезусвихактераукултурида
сесамиумрежавају,раденаинтернационализацијиуметничкихпроиз
вода, своградаи стварањакултурнихпројеката, којибиондадобили
подршкуМинистарствазакултуру.Вишеотоме:ДрагићевићШешићМ.
излагањеуоквирудебатенатему„Културакаосамоодбранадруштваи
личности”,уорганизацијиЦентразадемократију,одржана26.септем
бра2006.усалиНароднебанкеСрбијеуБеограду,сајтјекоришћен16.
јануара2013,http://www.politickiforum.org/index.php?vrsta=tribina&kate
gorija=&tekst=7&naredba=prikaz#114.
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ТомтрендупридружиосеиОлимпијскимузејиуоквиру
пројектаМеђународноголимпијскогкомитета,подназивом
НаслеђеНОКа,2011.годинедобијенасусредствазадиги
тализовањебазеподатака.НатајначинОлимпијскимузеј
је,наконвишедеценијскеборбеитражењасвогместа,ушао
умузејскисистемСрбије.

Кадајеупитањуочекиванапомоћдржаве,свејемањашан
садасеоствари,имајућиувидуподатакдаје0,62укупног
буџетанамењенкултуриу2013.години,вишенегопоража
вајући.Требасеокренутидругимизворимафинансирања,
садакадајевиддруштвенеодговорностиузеомахаикада
многекомпанијежеледаучествујуупројектимавезанимза
културу.24Такође,многидруштвеничиниоцисуповезании
истакнутиспортистимогузначајнодаутичунасвест,ради
обликовањаправихвредностинашесредине.Истотако,по
требнојеупознатиискуствадругихдржава,нерадикопи
рања,већрадипрепознавањамогућностиприменекоднас.
Затојенеопходноуконтинуитетуразмењиватиискустваса
странимколегамастручњацимаи,акотреба,учитинапри
меруонихкојисууспешнији.

Недовољна медијска ангажованост је један од водећих
проблема када је реч о културној баштини и треба
ло би је систематски развити у земљи и иностранству.
Озбиљнијиприступовојтемијеусистемуобразовања,где
битребалооднајранијихшколскихдана,паираније,нај
млађечлановедруштваибудућупублику,уводитииучити
овредностиманашебаштине.

Нова музеологија, каошто показују активностиОлимпиј
скогмузеја,упућујенавеликутрансформацијумузеја,апо
себнобитребалоиздвојитимултидисциплинарнедогађајеи
изложбе,којисусепоказалиизузетноуспешнимупривла
чењупажњепублике.25

 Погледатииу:ДрагићевићШешић,М.Демократичностидометикул
турне политике, у: Зборник радовафакултета драмских уметности,
бр. 89, приредилаДрагићевићШешић,М. (2005), Београд:Факултет
драмскихуметности,стр.387397.

24Захваљујући успешној сарадњи Народног музеја, компаније Хјулит
Пакард, Теленора и Градске општине Стари град и под покровитељ
ством књегиње Јелисавете Карађорђевић, реализован је пројекат Арт
Тураулето2011.године.Токомтримесеца,централнебеогрдскеулице
билесупретворенеугалеријуподведримнебом.Вишеотоме:Народни
музеј,АртТура,26.јануар2013,http://www.narodnimuzej.rs/event/arttu
ra2/?lng=lat.

25Вишеотомеу:Ross,M.Interpretingthenewmuseology,in:Museumand
society(2004)London:UniversityofLeicester,p.96.
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Закључак

Спорти спортскаисторијачиневажнокултурнообележје
наше земље.Познато је да је јошкнезМихаилошездесе
тих година 19. века давао подстицај омладини да се бави
спортомипомогаодасенапросторуданашњеСАНУогра
дипросторинабавеновесправезавежбање.Осимтога,из
градиојеосвомтрошку,кодКалемегдана,наместугде је
каснијеподигнутхотел„Српскикраљ”,дворанузавежбање
иопремиојесавременимсправама.26

Оважностисрпскеспортскебаштине,говорииподатакса
отварања првих обновљених Олимпијских игара у Атини
1896. године, на којима нису учествовали спортистиКра
љевинеСрбије,али јенашаземљаипакималасвојепред
ставнике. Наиме, на позив грчког краљаЂорђа I, Играма
је присуствовао краљ Александар Обреновић, као једини
странишефдржаве,анасамојсвечаностијеуњеговучаст
интониранасрпскахимна.27Осимтога,уОлимпијскомму
зејујесачуванчасописВитез,којисебавиопривредними
спортскимтемама,сапосветомкраљуМилануОбреновићу
из1891.године.

Олимпијскимузеј,каоивећинамузејауСрбији,суоченје
сапроблемомдепоновања збиркикоје сеувећавају.Пред
мети се, углавном, чувају у неприкладнимусловима, због
чегабитребалосистематскиприћипроблемуидугорочно
решити питање простора.28Можда је једно од решења да
седеозбирки,каоштосулегатикојесупородицеилисам
спортиста оставиле Олимпијском музеју, врате на чување
самимпородицамаипопотребиузимајузатематскеизло
жбе.Породицабисвакаководиларачунадаобезбедиуслове
исачувадеосопственеспортскеисторијенанајбољимогу
ћиначин.29Утомсмислуједобраидејадасенаправисајбер
музеј,какобисвизаинтересованиималиприликудавиде

26Богуновић,М.Д.(1927)Соколствоинароднавојска,Соколскибуквар
књ.1,Загреб:ШтампаријаГлавногсавезасрпскихземљорадничкихза
друга,стр.78.

27Више о томе у: Група аутора, (2010)Олимпијски вековник 19102010.
Iи II,Београд:ОлимпијскикомитетСрбије;Олимпијскивековник,2.
фебруар2013,http://www.oks.org.rs/multimedija/olimpijskivekovnik/.Ва
жно је знатида се оригиналнафотографијанашеделегације уАтини
чувауОлимпијскоммузејууБеограду.

28ЕкспонатиОлимпијскогмузејаналазесенаФакултетуспортаифизич
когваспитања,гдесарадници,захваљујућисредствиманапројектуНа
слеђеНОKа,попуњавајубазуподатака.Свипредмети,архивскаграђа
икњигесуспакованиукутијезбогнедостаткапростора.

29То је,наравно,мачсадвеоштрице, јербипозајмљивањеекспонатаи
фотографија,честозависилоодрасположењаонихкојиихчувају.
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збиркеОлимпијскогмузеја.Тубисвакакопостојалаимо
гућностелектронскекомуникацијесапосетиоцима,гдеби
билиуситуацијидапостављајупитања,остављајуутиске,
договарајуокопосетасакустосимаиразмењујумишљењаи
идејесаколегама.Томесеприступилојош2008.годинекада
јенаправљениницијални3ДпројекатОлимпијскогмузејау
Бетонхали,састалномпоставкоминајважнијимекспонати
ма,алисе,нажалост,стицајемоколностииодузимањемда
тогпростора2011.године,одтеидеје,додаљњег,одустало.

ОноштојебилаиосталаидејаводиљауразвојуОлимпиј
скогмузејајеинтересовањенашихљудиинаравностранаца
засамспорт,алиизаисторијуспорта,јерсеизлаженешто
штоније„класичан”музејскипредмет,закојимјеинтере
совање у константном опадању.Самим тим, ту чињеницу
треба искористити на најбољи могући начин и док се не
стекну услови за стални простор, наставити са започетом
кампањомипромоцијомОлимпијских вредностии знача
јаспортскебаштине,крозпрезентацијеиизложбеуземљи
ииностранству.ДосадашњетематскеизложбеОлимпијског
музејапривукле су великупажњумедија, а самимтимсу
изазвале велико интересовање јавности да сазнају и виде
деонашег спортскогнаслеђа.Овеизложбе су, поред саме
поставкеспортскихекспонатаифотографија,ималеиин
теракцијусапосетиоцима,аводилосерачуна,дапоредуло
гекојумузејтребадаима,посетиоцимогуидасезабаве
крозедукативнеразговореисадржајкојијеустановљен.
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Abstract

The2010centennialcelebrationoftheOlympicMovementinSerbia
was the reason for reraising the issue of setting up a permanent
OlympicMuseumexhibitionandalsoreconsideringthelegacyexhibits
relatedtothehistoryofSerbiansports.Thispaperprovidesananalysis
ofthedevelopmentoftheBelgradeOlympicMuseumsincesettingup
ofthefirstcollectionin1947attheoldDIF(StateInstituteofPhysical
Culture), through formationofapermanentexhibitionat theFaculty
ofSportandPhysicalEducation in1979,on to the lastexhibition in
Londonduringthe2012Olympics.Moreover,ithighlightstheproblem
ofconstantlyincreasingcollectiondeposits,aswellasthemethodsfor
its longtermsolution.Special attention isgiven to thepromotionof
theOlympicMuseumthroughthepresentationofexhibitionsinhouse
andabroad,aswellasthepossibilityfortheirpresentationtoabroad

audiencethroughtheconceptofnewmuseology.

Keywords:OlympicMuseum,museumofsport,OlympicCommittee
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РЕЧ ПРИ РЕ ЂИ ВА ЧА

СинтагмаМапирање политика простора садржи појмове
(замисли,алииконструкте)којиседоводеумеђусобнуве
зу:мапирање,политика,простор.Лингвистичкипосматра
но,мапирање(уписивањезначења;mapping)јесплетодно
саизмеђудваконцептуалнадомена:операцијакојаповезује
свакиелементдатог(изворног)доменасаједнимиливише
елеменатадругогдомена.Другимречима,некиаспектци
љаногдоменаразумесепомоћуаспектаизворногдомена.
Изворни концептуални домен су на овом месту политике
простора (плурал),ациљанионајкогасуауторитекстова
понудиликаорезултатсвогистраживања.

Постојањеполитикапросторапроизилазиизчињеницедаје
просторполитичан:„Просторјепроизводисторијеиносиу
себиинештодругоинештовишеноштојеоноштојеуње
мувиделаисторијаукласичномсмислуоверечи”1.Двасу
концепта,писаојеАнриЛефевр(HenriLefebvre),којасука
рактерисалапојамикарактерпростора:апстрактнипростор
каогеометријскакатегоријакојаподразумеваматематички
апарат,именталнипросторкојијестворенуоквируразли
читихдисциплина:уметности,књижевностиитд.Унасто
јањудаоткријетеоријскојединствоизмеђуовадваконцеп
таЛефеврјепоставиоунитарнутеоријудоказивањемтезе
о (друштвеном) простору као о (друштвеном) производу.
„Тимештоимаполитичкасвојствапросторније‘изопачен’
политикомиидеологијом;онјеувекимаотасвојства.Уво
ђењемсинтагме‘производњапростора’Лефеврједефини
саоњенуприпадностунадлежностпојединихдруштвених
групакојеприсвајајупростордабињимеуправљалеидаби
гаискоришћавале”2.

Уопштеноговорећи,просторјефизичкипојамкојимсеопи
сује појавност света, његов изглед и начин присутности,
алијеистовременоипроблемвезанзасведефиницијепо
ложајачовекаусветуиодређивањењеговихрелацијапре
масвету.Просторјеосновносвојствоинужанусловсваке

1 Lefebvre,H.(1974)TheProductionofspace,translatedbyNicholsonSmith,
D.,Oxford:BlackwellPublishing.

2 Цветић,М.(2011)DasUnheimliche.Психоаналитичкеикултуралнете
оријепростора,Београд:ОрионартиАрхитектонскифакултет,стр.23.
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предметности;апстрактнапредставаонеодређеномопштем
спољашњемоквирураспростирањаконкретнихпојаваио
њиховом појединачном садржају без обзира на сваки ин
дивидуалниквалитеттогсадржаја3.Просторседефинише:
1.каоместогдесенештоналазиисрединаучемусенешто
налази(онобухватаисмештаствариибића),2.каосредство
којимположајстварипостајемогућ(анесрединаукојојсе
распоређујуствари;просторнијеокружјестваринегоуни
верзална могућност њихових односа; простор је оно што
одређује/детерминише однос ствари), и 3. као апстрактна,
концептуална, логичка и математичка категорија којом се
описујеположајствари(односизмеђуствари,каоицелина
могућиходносаствари)4.Међутим,просторјечистопажај,
тејеелементарнапредставаопросторуопажајаприори,а
непојам;просторје,заправомисаониконструкт.

ТематМапирањеполитикапросторасадржитекстовешест
аутора.Сваки текст са сопствене позиције успоставља по
једну копчу/везу/однос политике (и) простора. Текстови
АндријеФилиповићаПолитичностсавременеинсталаци
јеиБранкеКузмановићПросторнаинтерактивнаинста
лација–тран(спо)зицијеразматрајуинсталацијукаоврсту
уметничког рада: први бавећи сењеном топологијом која
садржиекстериорност,интериорностиспољаидруги,ис
тражујућимогућностињенеинтерактивности.Два текста:
ЈасминеЧубрило–Културнаполитикаиизложбенеполи
тике:ОктобарскисалониМладенаПешића–Изложбени
потенцијал националних павиљона на светским бијенал
нимизложбамаполазеодизворногдоменаполитикепро
стора коме уписују значења циљаног домена – културних
политикаунутаризложбенихпростора.ТекстУчинцисуб
верзија уметничких пракси у просторима:DasUnheimlic
he фокус истражује потенцијалности постојања простора
излагања уметничког рада (уметности) као субверзивног
(у једном поседном смислу: Das Unheimliche), док текст
Срђана Атанасовског Студије национализма и „заокрет
ка простору”: о концепту националне територије фено
мен национализма успоставља кроз концепт територије.
Коначно, саме кључне речи текстова (инсталација, топо
логија, екстериорност, интериорност, споља, политичност,
простор, инсталација, интерактивност, комуникација, Ок
тобарскисалон,културнаполитика,дисензус,антагонизам,
социјализам,неолиберализам,павиљони,Светскеизложбе,

3 Опћаенциклопедија југославенскоглексикографскогзавода (1980),За
греб:Југославенскилексикографскизавод,књига6,стр.656.

4 Шуваковић,М. (2005)Појмовник савремене умјетности, Загреб:Ho
retzky,стр.519.
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Бијенале у Венецији, национални, архитектура, простор,
субверзија,DasUnheimliche,музеј,„заокреткапростору”,
национализам, суверенитет, национална територија, домо
вина)својимпонављањем,алиикомпримовањемвишепој
мова/значењауједан,нудесекаополазниматеријалзауспо
стављењеједненове,оригиналнемапе–коначногрезултата
истраживачкогангажмананаовојтеми.
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Сажетак: Аутор се у овом раду бави разматрањем политично
стиинсталацијеињеномтопологијом.Инсталација,алиисвако
уметничкодело уопште,поседује своју екстериорност,интери
орностиспоља.Спољасеодређујекаовиртуалнипланиманенци
јекојиутемељујекатегоријеекстериорностииинтериорности.
Навиртуалностипочиваиафективностинсталације,штоводи
разматрањуодносаизмеђувиртуалнихсингуларностииактуели
зованих стања ствари, молекуларног и моларног. Политичност
инсталацијележиупресекувиртуалногиактуелног,моларноги
молекуларног,спољаиекстериорности/интериорности,афекта
иаксиоматикекапитализма,инудипотенцијалноновеначинеза
мишљањадругачијеполитикетелаисубјекта.

Кључне речи: инсталација, топологија, екстериорност,
интериорност,споља,политичност

Уовомрадућу себавитиразматрањемполитичностиин
сталације.1Првидеорадајетополошки,штозначидасеба
випозиционирањеминсталацијаупростору.Утомпогледу
говориморазлициспољаиекстериорности/интериорности.
Кључна разлика између споља и екстериорности лежи у

1 Под инсталацијом подразумевам следеће: „Инсталација је просторни
распоредслика,скулптура,објекатаиконструкција.Онанијеједностав
ни скуп предмета него просторно овисан однос барем двају делова с
могућношћуразличитихраспореда.[...]Онаможебитипросторнипо
ставслика,фотографија,пројекционихфилмскихекранаилиекраназа
дијапозитиве, видео монитора, скулптура, објеката, readymadea или
мултимедијалнипостав.[...]Инсталацијемогубитипоставиузатворе
номпросторугалерије,отвореномпросторумузејскогилиградскогпар
ка, уурбанимиприроднимпросторима.Перманентнеинсталације су
сталнипоставикојусудиоурбаногамбијента,природногпејзажаили
изузетногинтеријерајавнихинституција,музејскеилиприватнезбирке;
Šuvaković,M.(2005)Pojmovniksuvremeneumjetnosti,Zagreb:Horetzky,
str.277.
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томешто је споља разлика по себи, план иманенције оно
штоутемељујеиекстериорностиинтериорност.Полазећи
ододређењаоногспољакаопољавиртуалности,удругом
делурадабавимсеразматрањемафектаиструктуреумет
ничкогсклопа.Показујеседаафекткаооновиртуалнопо
седује специфичнуаутономију тедабрише границеизме
ђуразличитихтела–све јесмештенонапланиманенције
инематрансцендентног.Стимнауму,утрећемделурада
разматрамполитичностинсталацијекаоодносизмеђумо
лекуларногимоларног,односвиртуалнихсингуларностии
актуелизованихстањаствари.Показујесе,такође,дајепо
литичностинсталациједвојакаускладусањенимодносом
премаспољаиекстериорношћу.Саједнестране,речјеоне
посредованомодносуинсталацијеи(људског)телакојисе
остварујепреикаквогкогнитивногирепрезентационогса
држаја,асадругестране,упитањујеиодносизмеђутелаи
моларнихформацијауусловимааксиоматикекапитализма
којеограничавајупотенцијалностиактуелизацијевиртуал
нихсингуларностиуодносусаинсталацијом,теодносаин
сталацијесасвојимспољаиекстериорношћуувидуафекта/
виртуалностиикапиталистичкихпроизводниходноса.

УесејуTheTopologyofContemporaryArt2БорисГројс(Bo
risGroys),пишућиоодносуизмеђумодерне,постмодернеи
савремености,каоикопијеиоригинала,разматраитополо
гијусавременеуметности,пресвегасавременеинсталације.
Уметностусавремености,илисавременауметностуопште,
одређена је не толико производњом индивидуалних умет
ничкихделаколико„испољавањеминдивидуалнеодлукеда
сеукључеилиискључествариисликекојеанонимнокруже
унашемсвету”.3Утаквомоквирууправојеинсталацијата
којаоткриваматеријалностнашецивилизацијејер„онаин
сталирасвеоноштонашомцивилизацијомједноставнокру
жи. Инсталација стога демонстрира материјални хардвер
цивилизацијекојибииначеостаонезапаженизаповршине
кружењасликаумасмедијима”.4

Гројсодређујеинсталацијукао„коначнипросторприсуства
укомесуразличитесликеипредметиуређенииизложени”.5
Ограничавајући простор, инсталација се отвара ка споља.
Утомодносупремаспоља,сликеипредметиистовремено

2 Groys,B.TheTopologyofContemporaryArt,in:AntinomiesofArtandCul
ture:Modernity,Postmodernity,Contemporaneity,eds.Smith,T.,Enwezor,
O.andCondee,N.(2008),Durham:UniversityofDukePress.

3 Исто,стр.76.
4 Исто.
5 Исто,стр.79.
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откривајуискривајусвојстатусстварикојесупотенцијално
подложнебесконачномпонављањуирепродукцији.Инста
лацијаодређујеусловетихпонављањаирепродукцијетако
штоствараконачниизатворенипросторукомесутесли
ке и предмети изложени. Тим затварањем и одређивањем
простора,инсталацијаистовременостварасвојеспољаика
њемусеотвара.6Инсталацијајестогаместоотвореностии
разоткривеностијерсмештаунутарсвогконачногпростора
сликеипредметекојитакођекружеуспољашњемпростору
инатајначинсеотваракасвомспоља:„Затојеинсталација
устањудаотвореноиспољисукобизмеђуприсустваслика
ипредметаунутарконачногхоризонтанашегнепосредног
искустваињиховогневидљивог,виртуалног,’одсутног’кру
жењаупросторуизвановогхоризонта.”7Гројсуовомесе
јудајеоквирза једнуполитичностинсталације.Међутим,
остајепроблемкакоодредитиспољакојејекључноуобли
ковањуполитичностисавременеуметности.Такође,остаје
ипроблемпрецизирањаначинакретањасликаипредмета,
каоипрецизирањеодносасаспоља.Даљеурадупозабави
ћусепитањемодређивањатогспоља,његовимсадржајем,
каоипроблемомпростораиаксиоматикекапитализмаи,на
крају,показатигдеупресецимасвиховихаспекаталежипо
литичностсавременеинсталације.

Политичностуметностииуметничкеинсталацијеразлику
јемодполитичкеуметности.Политичкауметност је„спе
цифичнауметничкаделатностзаинтересованазаполитичка
питања”.8 Насупрот томе, политичност уметности, одно
сно сама политика, лежи у „регулацији размене моларне
сегментације и молекуларног флукса”.9 По речима Жила
Делеза (GillesDeleuze)иФеликсаГатарија (FélixGuattari)
свејеполитичко,алијесвакаполитикаистовременомакро
политикаимикрополитика:„Узмитеагрегатеперцептивног
или осетног типа: њихова моларна организација, њихова
ригидна сегментарност, не искључује постојање читавог
светанесвеснихмикроперцепата,несвеснихафеката,фине
сегментацијекојехватајуилиискушавајуразличитествари,
дистрибуиране су и функционишу другачије. Постоји

6 Исто,стр.80.
7 Исто.
8 Vujanović,A.Političnostumetnosti:Policije ipolitike,strategije i taktike,

13.4.2011., http://www.umetnostpolitika.tkhgenerator.net/2011/01/anavu
janovicpoliticnostumetnostipolicijeipolitikestrategijeitaktike/.

9 Bonta,M.andProtevi,J.(2004)DeleuzeandGeophilosophy:AGuideand
Glossary,Edinburgh:EdinburghUniversityPress,p.127.
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микрополитикаперцепције,афекције,конверзације,итд.“10
Саједнестране,маданикакоиуцелостиодељено,стојима
крополитикамоларнихформација,доксадруге, стојими
крополитика молекуларних флуксева. Ова два типа поли
тичностиподразумевајуједнодруго,такодасе,говорећио,
например,афективностимораузетиуобзириспецифично
телоуврлопрецизномконтексту јер јетоафективнотело
увекдеовећемоларнеформације.Утомсмислућуираз
матратиполитичностинсталације–какосамолекуларноги
афективног аспектамикрополитике, такои са становишта
моларнемакрополитке.

Анализирајући схватањемоћиМишелаФукоа (MichelFo
ucault),Делезкажедапостојипостајањесилакоједелујеу
једнојдругојдимензији„унекомспоља(dehors)удаљенијем
одсвакогекстериорногсветачакиодсвакеформеекстери
орности(extériorité),асамимтимбескрајноближој“.11Шта
јетоспољаикаквајеразликаизмеђуњегаиекстериорно
сти,поштојеочитодаДелезправитуразлику?Једномречју,
спољајепланиманенције.Спољанијеекстериорнонечему,
самојеекстериорностекстериорнаинтериорностиисвојом
екстериорношћуконституишењенуинтериорност.Споља,
међутим,јестеспољакакоекстериорноститакоиинтериор
ности.„Спољајеспољаизванразликеизмеђуекстериорно
стииинтериорности,изванбивствовањазаекстериорност
интериорности”,поречимаБранкеАрсић.12Тоспољајеап
солутноспоља(dehorsabsolu):„Једноспољакојејеудаље
није од сваког екстериорног света затошто је у истимах
иунутаркојеједубљеодчитавогунутрашњегсвета:тоје
иманенција.[...]Непрестанокретањеравнитамоамо,бес
коначно кретање.”13Иманенција као апсолутна иманенци
јаизванјеподеленасубјекатиобјекат,илисубјективност
иобјективност,екстериорностиинтериорност.Апсолутна
иманенцијајеусловзатаквуподелу.Онајеиманентнасамој

10Deleuze,G.andGuattari,F.(2004)AThousandPlateaus,London:Continu
um,p.235.

11Delez,Ž.(1989)Fuko,SremskiKarlovci:IzdavačkaknjižarnicaZoranaSto
janovića,str.90,преводмодификованпоDeleuze,G.(2004)Foucault,Pa
ris:Minuit,p.92.

12Arsić,B.ActiveHabitsandPassiveEventsorBartleby,in:BetweenDeleu
zeandDerrida,eds.Patton,P.andProtevi,J.(2003),London:Continuum,
p.146.

13Delez,Ž.iGatari,F.(1995)Štajefilozofija?,SremskiKarlovci:Izdavačka
knjižarnicaZoranaStojanovića,str.76;преводмодификованпо:Deleuze,
G.andGuattari,F.(2005)Qu’estcequelaphilosophie?,Paris:Minuit,p.59.
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себии„кадаиманенцијанијевишеиманенцијанечемудру
гомосимсеби,можесеговоритиоплануиманенције”.14

Планиманенцијејевиртуалан,онјесачињенодвиртуално
сти,догађајаисингуларности.Тексеактуелизацијомвир
туалнихсингуларностидоспевадообјектаисубјекта.15Као
чистопољевиртуалности,планиманенцијејеиразликапо
себи.

Апсолутноспољајехаоскојисенеможеживетиикојине
можеодржати„спорабићакаоштосмоми”.16Хаос,међу
тим,неформираједно,нечиницелинујерјеончисторас
пршивањеибесконачнаотвореностусмислудасевиртуал
ниинтензитетикрећубескрајномбрзиномтедасуактуелна
стања ствари текњихова пука успоравања. „Хаос као ап
солутноспоља,искључујућаекстериорносткојаникадане
можепостати интериорност, дефинисан је тополошки као
оноштосадржиобатермина,награниципољаиманенције
мишљења, оноштоникада не имплицира трансценденци
ју.”17Изовогаследидатребајасноразликоватиспољакао
апсолутноспољаипаровепојмоваекстериорностиинтери
орност.Спољајеусловзапостојањеразликеизмеђуексте
риорностииинтериорности,асамовајпарјестерелативан
као такав.Другим речима, екстериорност и интериорност
супокретљивипојмови.Тачније,ододређеногконтекстаза
висићештајеекстериорносташтаинтериорност,односно
штајеекстериорноодређенојинтериорностииобрнуто,док
јеспољаувекапсолутноспоља.Утомпогледутребапреци
зиратииГројсовуанализуструктуресавременеинсталаци
је.Уместоњеговогпојмаспоља,уовомрадућукористити
пар екстериорност/интериорност, док ћу под појмом спо
љаподразумеватиапсолутноспољауделезогатаријевском
значењу.Тимећууједноипроширитипољеполитичности
савременеинсталацијеи,верујем,датидетаљнијуанализу
њенетопографије.

ДелезпостављаСпинозинопитање„Штателоможедаучи
ни?”.Тајпроблемјеврлоодређеногтипакојисенереша
ва контекстуализовањем тела као културолошког објекта,
штоуглавномзначисвођењетеланапукуматеријукојојсе
приписујужеље,адасаманеманикаквих.ОноштоДелез
проналазикориснимкодСпинозејестетоштоонодбацује

14Delez,Ž.Imanencija:život...,u:SlikemišljenjaŽilaDeleza,priredilaBoja
nović,K.(2011),Nikšić:DruštvofilosofaCrneGore,str.10.

15Исто,стр.12.
16Delez,Ž.iGatari,F.(1995)Štajefilozofija?,нав.дело,стр.39.
17Mengue,P.(2009)Dehors,chaosetmatièresintensivesdanslaphilosophie

deGillesDeleuze,Nessie,1,p.9.
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картезијанскидуализамумаителакојипотчињавателесне
афектеинтелектупо коме афекти уманисунужно афекти
телаиобрнуто.Спинозапредстављателоиумпопаралели,
штозначидасеониморајумислитипаралелно.Оноштосе
дешаваумудешавасеителу,каоштосеионоштоседе
шавателу,дешаваиуму.18Такође,проблем„штателоможе
даучини”несмебитимишљенусмислутелеснихфункци
јаилиделовакојисуорганскии/илифизиолошкипроблем,
већискључивоуоквируафеката.

Афектисукапацитетикојетелопоседујеуформирањуод
ређениходноса.19Телонемаафекткаонекиатрибут,већпо
стојесамоафекти,мноштвоафеката(аафекатаимаонолико
коликопредметакојимогудаафицирајутело20).Односису,
пак,виртуалневезеизмеђутелаакојетеломожеоформи
тиакојезатооспособљено.Овуспособносттеладафор
мираувекновеодносесадругимтелимаДелезназивама
шинском.Потребно је јошнапоменутида језаДелезасве
бивствујућетело–ипојединачноматеријалнотелочовека,
животиње, било ког организмаилинеорганскогпредмета,
појам,друштвенеформације,свеобластиљудскеинељуд
скеделатности.Уовомсмислутребасхватитиспособност
једногтеладаформираодносесадругимтелима.Машине
суувекделатне,тесуместоактивацијеодноса:„Топосву
дафункционише,часбезпрестанка,часдисконтинуирано.
Тодише,тогреје,тоједе.Тосере,тотуца.[...]Посвудасу
машине,нималометафоричноречено:машинемашина,са
својим спајањима, повезивањима.Машинаорган прикљу
чена јенамашинуизвор: једнаемитујенекифлукс,друга
гапресеца.Дојкајемашинакојапроизводимлеко,ауста–
машинаспојенасаовом.[...]Такосвинештомајсторишемо;
сваконасвојиммалиммашинама.Машинаорганзамаши
нуенергију,увекпостојефлуксевиирезови.”21

Овај низ међусобно повезаних односа јесте продуктиван.
Тело стално улази у нове односе као резултат спајања са

18„Прематомекакосемислииидејествариуређујуивезујуудуху,тако
сеуправоуређујуивезујуутелуафекцијетелаилипредставествари.
[...]Неманиједнеафекцијетелаокојојнебисмомоглиобразоватика
кавјасаниразговетанпојам;Spinoza,B.(1959)Etika,Beograd:Kultura,
стр.242–243.

19Deleuze,G.(1990)ExpressionisminPhilosophy:Spinoza,NewYork:Zone
Books,p.45.

20„Има онолико врста радости,жалости,жудње и, према томе, свакога
афектакојијеизњихсложен,каоколебањадуше,илиафектакојије
изњихизведен–даклељубави,мржње,наде,страха,итд.–коликоима
врстапредметаодкојихсмоафицирани”,Spinoza,B.nav.delo,str.146.

21Delez,Ž.iGatari,F.(1990)AntiEdip,SremskiKarlovci:Izdavačkaknjižar
nicaZoranaStojanovića,str.5.
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другим телима/машинама. Управо ово омогућава телу да
имаафекте,тачније,самотелојестескупафекатаиништа
друго до тај скуп.Надаље, афект поседује аутономију. Та
аутономија јеспецифичногкарактера–истовременотран
сценденталнаииманентна.Трансцендентална,усмислуда
виртуалностафектаниједиректноприсутнауискуствуиако
јеувекдеоискустваисамаосноваискуства.Иманентна,у
ономпогледудајесамаматеријаискуствасачињенаодафе
ката(актуелнихивиртуалних)иданеманичегштобибило
трансцендентноплануиманенцијевиртуалнихиактуелних
афеката.22

Аутономност виртуалног и афективног се огледа и на по
љууметничкогделаирада.УкњизиШтајефилозофија?
ДелезиГатарикажуследеће: „Производ јеовдеод самог
почетканезависанодсвог‘модела’,алииоддругихевенту
алнихликова.[…]Аништамањенијеуметностнезависна
ниодсадашњеггледаоцаилислушаоца.[…]Онајенезави
сна од ствараоца захваљујући самопостављању створеног,
којесечуваусамомсеби.Оноштосечува,стварилиумет
ничкодело,јестеблокчулнихутисака(сензација),тојест
један склоп перцепата и афеката. Перцепти нису више
перцепције,онисунезависниодстањаонихкојиихдожи
вљавају;афектинисувишесентиментинитиафекције,они
премашују снагу оних који крозњихпролазе.Чулни ути
сци, перцепти, афекти јесубића која имају сопствену, не
зависнувредностикојапрекорачујусвештоједоживљено.
[…]Уметничкоделојебићечулногутискаиништадруго:
онопостојипосеби.”23

Какоразуметиово„постојипосеби”анесклизнутиуКан
товоDing an Sich које би водило трансценденцији? Разу
мећесетакодауметничкоделониједетериторијализација
животаусмислупроширењабезпостојећегживота,већје
отварањепотпуноновогпланакојинијевиталан.24Тозначи
дауметничкоделоније„одживота”,неслужистварањуи
одржавањуживотногкојејезаДелезаувеконоштосетиче
одређене„сликемишљења”акојајеувеквећинвестиранау
врлоодређенетенденцијељудскогсензорномоторногапа
ратауслужбиодржавањаживотауграницамарепрезента
цијеиодређенеполитике.Насупроттоме,уметничкодело
јерадикалнодисјунктивно.Онојеразлагањеиодвајањеод
овогсензомоторногкола.Онојемоћафективногдастоји

22Massumi,B.(2002)ParablesfortheVirtual:Movement,Affect,Sensation,
Durham:DukeUniversityPress,p.33.

23Delez,Ž.iGatari,F.Štajefilozofija?,nav.delo,str.205–206.
24Colebrook,C.(2007)TheWorkofArtthatStandsAlone,DeleuzeStudies,

Volume1Issue1,p.30.
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сáмо(„посеби”),дабудеслободноодљудскогирепрезента
ције.Најбољебибилопосматратиуметносткаорадикалну
techne, кажеКлерКолбрук (ClaireColebrook), каооноли
шеносвакогприродногиливећдатогживота,каоонокоје
живинанељудскиидисруптивниначин.25

Уметничкоделокао афективно телопостојинезависноод
билочега,штоимплицитно артикулишепрограм заиспи
тивање афективних тела – он нас наводи да истражујемо
њихово виртуално место како бисмо испитивали њихове
покретаче(„сингуларности”)ињиховеобрасцесамоуређи
вања(„апстрактнемашине“којесуповезанекакобиофор
миле„машинскифилум“),у„микрополитици”.26

Истраживањетелазахтеваполитичкуфизику:иполитизо
вануфизикусобзиромнаполитичкитемељтаквихоснов
нихтерминафизикекаошто је „закон”ифизикализовану
политику с обзиром на физички темељ таквих основних
политичкихтерминакаоштоје„сила”.Каконамделезога
таријевскосхватањетеладозвољавадаконцептуализујемо
телауразличитимрегистрима,такодаможемодалишимо
политикуограниченеоријентацијенадржаву.Тозначидасе
конституцијафизичких,хемијских,биолошкихидруштве
нихтеламожемислитиполитички,доксеконституцијапо
литичкихтеламожемислитифизички,хемијски,биолошки
илидруштвено.Теласу,стога,специфичнисклоповихемиј
ских,биолошкихидруштвенихсилакојесу,сасвојестране,
саме склопови: она суполитичка теласиле: „Појамполи
тичкихтеланамеравадаухватипојављујући(emergent)–то
јест, утеловљен/узглобљен/проширен – карактер субјекта,
другимречима,начиннакојисепроизводња,мимоилажење
ипревазилажењесубјектаможенаћиуинтеракцијисомат
скихидруштвенихсистема.”27

У свом најрадикалнијем виду, политичкафизика креће се
и„изнад”и„испод”нивоаиндивидуекакосеонакласич
но замишљаухуманизму,отварајућипуткаистраживању
и„друштвенихмашина”(измеђуосталих,трибализма,мо
нархизма,либерализма,фашизмаиексперименталнихима
нентнихсамоуређењакојеДелезиГатариназивају„ратним
машинама”)и„молекуларнихтокова”материје(соматичких
течности–млека,зноја,сперме,урина,крви–алиичелика,
електричнеструје,бетона).Битнојеприметитидајеречо

25Исто,стр.31.
26Protevi,J.(2001)PoliticalPhysics:Deleuze,DerridaandtheBodyPolitic,

London:TheAthlonePress,p.2.
27Protevi, J. (2009)PoliticalAffect:Connecting theSocialand theSomatic,

Minneapolis:UniversityofMinnesotaPress,p.XII.
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телимакојасенезамишљајукаоорганизам,јошмањекао
суверенисубјект,већсесвателасмештајууистураван–јер
гдебиседругдесместиланаплануиманенције?Телокао
организам,например,производједисциплинарногдруштва
индустријскогкапитализма19.векакојејеорганизованора
ди„репродукцијеунутартермодинамичкогциклусаакуму
лацијеипотрошње;иувежбанозарад”.28

Делезогатаријевскиматеријализамкрећесеодоздонавише:
почињућисавиртуалнимдиференцијалнимпољем,онис
тражујепокретачеиобрасцепроизводњетелаитаконуди
начине за прагматичку интервенцију и експерименталну
производњуиманентнихполитичкихтела,којеназива„рат
ниммашинама”.Каоштосамвећназначио,речјеоодносу
молекуларногимоларног,микроимакрополитике.Тозначи
да јепотребноанализиратикакосамуафективностинста
лације,њену способност да актуелизује виртуалне афекте
овомилиономбрзином,такоињенуузглобљеностумолар
неформације,почевшиодсамоггалеријскогилимузејског
просторапасведо„већих”политичкихтелакаоштосудру
штва,државе,итакодаље.Односмолекуларногимоларног
јебитанјерјетопитањемогућностиактуелизацијеодређе
нихафеката.Наиме,одређениафектићесенепрестаноак
туелизовати(штоводиретериторијализацијиистварањуна
вике),докћедругибитиређиилипотпуноодсутни(питање
детериторијализације,настанкановогипонављањасараз
ликом).Којићеафектиикадабитиактуелизованизависиће
углавномодмоларнихформација,мадајеуследструктуре
виртуалногувекмогућедадођедодетериторијализације.

КаопримерћуузетиинсталацијуДагласаГордона(Douglas
Gordon) Двадесетчетворочасовни Психо, видео рад који
брзиномод2сликеусекундиприказујечувениХичкоков
(AlfredHitchcock)филмПсихо.Збогуспоравања (иначе је
брзинакојимсефилмовиприказујуизмеђу24и30сликау
секунди)видеорадтраје24часа.ДонДелило(DonDeLillo)
описујетуинсталацијунаследећиначин:„Угалеријиније
билоседишта.Екранјестајаоусамљен,дугачакотприлике
трииширокнештовишеодчетириметра,постављенусре
динипросторије.[...]Филмјетекаобездијалогаимузике,
без икаквог пратећег звука. [...]И најмањипокрет камере
представљаоједубокупроменуупросторуивремену,алије
камерасадабиланепокретна.ЕнтониПеркинсокрећегла
ву.Тајпокретјеготовобиломогућеизразитицелимброје
вима.Човек јемогао да преброји ступњеве покрета главе

28Parisi,L.andTerranova,T.HeatDeath:EmergenceandControlinGenetic
EngineeringandArtificialLife,20.6.2014,www.ctheory.net
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ЕнтонијаПеркинса.ЕнтониПеркинсокрећеглавуупетуза
стопнихпокрета,анеуједномједином.Типокретисукао
циглеузиду,јаснопребројиви,некаолетстрелеилиптице.
Аопет,нисунисличнининесличнибилочему.ГлаваЕн
тонијаПеркинсаокрећесеувремену,нањеговомдугачком
мршавомврату.То семоглоприметити самонајпомнијим
посматрањем.”29

ПоМаркуХансену(MarkHansen),оноштоповезујесубјект
итехнологијујестесамаафективносттела.Усредсређивање
наафективнеспособностителанамдозвољавадасхватимо
начиннакојитехнологијаулазиуљудскисубјектпресвега
крозтело.30Субјект/објектподеласепревазилазинанивоу
перцепцијекојуДелезиГатариодређујунаследећиначин:
„Перцепцијавишенећепребиватиуодносуизмеђусубјекта
иобјекта,већпреукретањукојеслужикаограницатогод
носа,упериодукојисевезујезасубјектиобјект.Перцепци
јаћесесуочитисасопственомграницом;бићеусредствари,
крозсвојусопственублизину,каоприсуствоједнеистости
(haeccité) у другој, претензија једне другом или прелазак
једнеудругу:посматрајтесамокретања.”31Настајувезеза
снованенаритму(односбрзинеиспоростикретањасликеу
случајуовеинсталације),аперцепцијатогритмајепериод
трајања односа истости: „Постављајући честице (haecciti
es)директноуконтакт,постајањапрепознајуузајамнутран
сформацијуљудскогимашинекојајенезамисливаутради
ционалномиграматолошкипреуређеномфеноменолошком
моделу.Постајања,укратко,отварајуновипрактичнимодус
(људског)односапремастварном.”32

Тајодноссепресвегаогледаубрисањуграницеизмеђусу
бјектаиобјектадовођењемувезумашинских/технолошких
иорганских/људскихвиртуалнихиактуелнихсингуларно
сти.33Овојемогућезбогнаглашавањатактилне,чулнеди
мензијефилма,односновидеорадакоја,крећућисеодслике
доафекта,производитајконтакткаофизиолошкидогађај,и
то тако да је без директно одговарајућег когнитивног или

29DeLilo,D.(2010)TačkaOmega,Beograd:Geopoetika,str.9–11.
30Hansen,M.(2004)TheTimeofAffect,orBearingWitnesstoLife,Critical
Inquiry,vol.30no.3,p.605.

31Deleuze,G.andGuattari,F.AThousandPlateaus,nav.delo,p.282.
32Hansen,M.(2000)EmbodyingTechnesis:TechnologybeyondWriting,Ann

Arbor:TheUniversityofMichiganPress,p.205.
33Речјеуправоопромишљањуорганизмакаоотвореногсистема„унутар

ширегпољасила,интензитетаитрајањакојамуомогућавајудасепоја
виикојанепрестаноукључујуигруизмеђунеорганскогистратификова
ногживота”,AnsellPearson,K.(1999)GerminalLife:TheDifferenceand
RepetitionofDeleuze,London:Routledge,p.154.
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репрезентационогсадржаја:„Утомејебиоњиховпроблем.
Радњасеодвијалапревишеспородабибилаустањудасе
прилагодињиховојфилмскојтерминологији.Нијезнаоима
лиутомеикаквогсмисла.Нисумоглидаосетедамаресли
капројектованих томбрзином.Њиховафилмска термино
логија,помислиоје,нијесемоглаприлагодитишипкамаза
завесеипрстеновимазазавесеиоканциманазавесама.”34

Овомедоводидоодносавремена,кретањаисликепрема
афективномтелу.Речјенаравноодиректномодносубезпо
средовањапредставеиума.Пишућиофилму,Делезразма
трапроблемодносакретањаивремена,каоипосебаноднос
филмскесликесавременомикретањемуфилму.Основни
елементифилмасуслика,кадаримонтажа.Филмскасли
ка је уоквирена (framed) сликаукретању.35 Како је читав
универзумтокматеријекретања,свакауоквиренасликасе
можепосматратикао једанпресекматеријекретањаотво
ренецелине(односно,читавогтокаактуелизацијевиртуал
ногпланаиманенције).Кадарјепосредникизмеђусликеи
монтаже,свакикадаруоквирујеограниченискупентитета
докистовременоуказујенаодносеизвансебе.Слика,кадар
имонтажа суотуд триразличитеманифестације времена,
триразличитаначинанакојисеотворенацелинаразоткри
ваусликамакретањима.СамесликеДелезделинадвеве
ликегрупе–сликекретањеисликевреме.Сликекретање
сурегулисанесензорномоторномсхемом.Овасхемаомо
гућава здраворазумске просторновременске координате
свакодневног живота, а знаци сликекретања који су зна
ци класичног филма, повинују се здраворазумском свету.
Међутим,умодерномфилмудолазидораспадасензорно
моторнесхемеипојављујесесликавремесановимврста
ма знакова. Сликавреме се прво јавља у опзнаковима и
сонзнаковима, чистимвизуелними звучним сликама које
сеопиру здраворазумскојинтерпретацији.Потомсе јавља
умнемознаковимаионирознаковимаи,коначно,ухијало
знаковимавременскихкристала.Опзнаковиисонзнакови
су одломци времена, тренуци који се опиру асимилацији
унутармерљивог,хронометричкогвремена.Мнемознакови
ионирознаковиупућујунанеортодокснеформевремена–
рачвањевременауфлешбеку,лебдећевремеусеквенцама
сањањаитд.Но,тексесахијалознаковимајављапотпуна
сликавреме.Онафункционишекаовременскикристалкоји
разламаиодражаваповршинеукојимасевиртуелноиак
туелночиневидљивимипостајусветежизаразликовање
докпрелазејединиудруго.Успоравањесликеуинсталаци

34DeLilo,D.nav.delo,str.16.
35Bogue,R.(2003)DeleuzeonCinema,London:Routledge,p.3.
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јиДагласаГордонапроизводисликувремекојаупућујена
другачијиодноспремавременуиономеспољараскидањем
сасензомоторномсхемом.

Уметност јекаоплатформакојапроизводисредствазадо
живљавањеоногаштолежи„споља”(оногаштоДелез,сле
дећиНичеа,назива„несавремено”,то јестононеактуели
зовано, виртуално).Уметност у овом смислу увек гледа у
дваправца:касвету(можеморећикаформамаобликованим
капитализмом),икауниверзуму(линијабегаодовихфор
микаподручјупотенцијалности).36Овдесеврлопрецизно
очитују топографија савремене инсталације и њена поли
тичност.Са једне стране је споља, или поСајмонуО’Са
ливену (Simon O’Sullivan) универзум, који је отвореност
целиневиртуалногикоји(раз)утемељуједругустрану,од
носноекстериорносткојаје,пак,уцелостипрожетакапи
талистичкомаксиоматиком.Аксиоматика се,пак, одређује
као„оперативниисказикојиконституишусемиолошкуфор
муКапиталаикојикаосаставниделовиулазеу склопове
производње,циркулацијеипотрошње”.37Кључнијеаксиом
додавања/одузимањакојикажедакапитализамнепрестано
додајејошаксиомарадиузглобљивањаиексплоатацијено
вонасталихсубјекатаидругихентитета.

Могућност„несавремености”сеуправотемељинамогућ
ностимишљења,илидругачијереченосталногвраћањана
виртуално,враћањанапотенцијалностикојесескривајуиза
актуелног.Топак значи да инсталација као актуелизована
сингуларностусебиувексадржибезбројнемогућностиза
промишљањевиртуалниходносакојејемогућеуспоставити
удатомтренуткуаузпомоћуспоравања/убрзавањакретања
слике.Но,какојеекстериорностинсталацијеувеквећодре
ђенадатимматеријалнимконтекстом,тозначидајемогуће
актуелизоватинеактуелизованевиртуалностикојеуњојле
же а противно датој екстериорности. Са овог становишта
требаиприступитипроблемукретањаивременауодносу
премателу.Каошто јеДелезпоказаоуанализифилмова,
уследконструкцијеодређеногтипаслике–сликевремена
–рађасемогућностпрекидасасензорномоторномсхемом.
Та сензорномоторна схема, како је утемељена у навици,
увекјевећухваћенаипрожетаонимштојеуекстериорно
сти.Уовомслучајуречјеоспецифичнојкапиталистичкој
аксиоматици. По Делезу и Гатарију, савремено капитали
стичко друштво заправо захтева непрекидну детеритори

36O’SullivanS.(2006)ArtEncountersDeleuzeandGuattari:ThoughtBeyond
Representation,NewYork:PalgraveMacMillan,p.67.

37Deleuze, G. and Guattari, F. (2004) A Thousand Plateaus, nav. delo,
p.509–510.
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јализацијуиретериторијализацију.Прецизније, савремени
капитализамживи од непрекидне производње различитих
субјеката,38 нових жеља али истовремено им ограничава
могућностизаактуелизацију.Кључнаречјеограничавање,
поштојеиманенцијаукапитализмусужена,какокажеАл
парЛошонц.39А сужена је због тогаштокапитал, упркос
процесимадекодирањаидетериторијализације,ипакпосе
дујесвојеврснутрансцендентнуулогу.Отудиодредбаима
ненцијекаорелативнеукапиталистичкимусловимапроиз
водње,односноутаквимусловимаиманенцијаможебити
самоиманенцијанечемуаникакоапсолутна.

Но,„мањинско”,односнооноштојеупротивномположа
јупремадатомпоретку,увекфункционишетакодапрекида
свакуједноставнуафирмацију„новогнарода”(новихљуди,
односноновихсубјекатакојисупроизведенипокапитали
стичкојлогици),илилогикувећконституисаногкретања.40
„Био је очаран тиме, тимдубинама које субилемогуће у
успореном кретању, оним што се могло видети, дубином
свегаоногаштосетаколакопропуштауонојплиткојнави
цигледања.[...]Светлостизвук,непроменљивитонбезре
чи,наговештајживотаизван,светаизван,течуднеисјајне
чињеницекојатамонапољудишеиједе,наговештајнечега
штонијефилм.”41Упромишљањуначинакружењасликау
савременојинсталацијиуодносупремаспољаиекстериор
ностиможеседоћидочитавогпољапотенцијалностикоје
нећебитиусловљеноактуелним–уовомслучајукапитали
стичком аксиоматиком. Како капиталистичка аксиоматика
захтеваврлоспецифичнуекономијувременаикретања,те
односа према иманенцији/споља, окретање ка виртуалном
пољунелинеарнихкретањаибескрајнихбрзинабимогло
понудитиоруђезапротивполитику.

Поредтога,савременитеоретичариафектаупућујунајош
једанаспектодносателауопште(штосеможеприменити
и на односинсталација иљудских тела), афекта имолар
нихформација.КакојепрвоБрајанМасуми(BrianMassumi)
показао,азањимиМаркХансен,политичностафективно
сти сеже све до некогнитивних и предкогнитивних сфера

38Read J.TheAgeofCynicism:DeleuzeandGuattarion theProductionof
Subjectivity inCapitalism, in:DeleuzeandPolitics,eds.Buchanan, I.and
Thoburn,N.(2008),Edinburgh:EdinburghUniversityPress,p.154.

39LošoncA.Politizacija imanencije; politizacija posredstvom imanencije, u:
SlikemišljenjaŽilaDeleza,priredilaBojanović,K.(2011),Nikšić:Društvo
filosofaCrneGore,str.58.

40O’SullivanS.nav.delo,p.78.
41DeLiloD.nav.delo,str.19,21.
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људскогтела.42Наиме,Масумиодређујеафектуоквируте
лесниходговора аутономногнервног системакоји указују
на „висцералну перцепцију” која долази пре перцепције,
тојестонајењенвиртуалнивишак,доккодХансена„тех
нолошкишок” постаје утеловљен кроз процесмиметичке
апсорпције која ствара чисто физиолошку инервацију без
директноодговарајућегкогнитивногилирепрезентационог
садржаја.Уовомсмислујемогућеговоритииополитично
стиинсталацијенателесномпрекогнитивномнивоупосре
дованомпросторомукомејепостављена.Афективнодело
вањећебитиусловљенодатимпросторнимограничењима
тећеипољепотенцијалностиактуелизацијебитимодифи
ковано.Узависностиодтогакакоигдеупростору јеин
сталацијапозиционирана(далијеупитањугалеријаикоја,
музеј,итакодаље),онаћеиматииодговарајућиучинакна
телокојинеморанужнобитисвестан.

ОвајрадзапочеосамразматрањемГројсоветопологијеса
времене инсталације. Међутим, указала се потреба да се
његова анализа прецизира. Уместо говора само о споља,
било јепотребноувестиразликуизмеђуспољаиекстери
орности,гдеби,следећиДелезовуонтологију,спољабило
целокупноподручјевиртуалностиипланаиманенције(оно
молекуларно), док би екстериорност за потребе овог рада
означавалацелокупнудруштвенустварност(ономоларно).
Политичностинсталацијесетакојављаудвојакомвиду–у
односупремаспољаиуодносупремаекстериорности.Ин
сталација,каоибилокоједруготело,поседујевиртуалнуи
актуелнустрану.Путемвиртуалнестране,онајеувекотво
ренакаспоља.Аликаоактуелизованостањестварионаје
увек отворена према екстериорном, а то екстериорно је у
овомслучајудубокопрожетоврлоспецифичнимуређењем,
стратификованојенаодређенначин.Ситуацијасејошвише
усложњавакадаседодаитрећиелемент–људскотело.Са
овомдимензијом,политичностинсталацијесеогледаупре
секуњеногспољаиспољаљудскогтелаиекстериорности
којутадваделе.Показујеседауследприказанеструктуре
спољаиекстериорности,политичностсежекакоизнадта
коиисподсубјектасхваћеногкаосупстанцијалногносиоца
одређенихквалитетатеданијесамопукиодносвладајућих
државнихапаратапрематакоустројеномсубјекту.

42Clough,P.T.TheAffectiveTurn:PoliticalEconomy,Biomedia,andBodies,
in:TheAffectTheoryReader,eds.Gregg,M.andSeigworth,G.J.(2010),
Durham:DukeUniversityPress,p.208.
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POLITICITYOFCONTEMPORARYINSTALLATIONS

Abstract

The author considers politicity of installations and their topology.
An installation, asmuch as anywork of art in general, has its own
exteriority,itsinteriorityanditsoutside.Theoutsideisdeterminedas
avirtualplaneofimmanencethatgroundsthecategoriesofexteriority
andinteriority.Thevirtualisgroundfortheaffectivityofaninstallation,
whichleadstoconsiderationoftherelationofvirtualsingularitiesand
actualizedstateofaffairs,themolecularandthemolar.Thepoliticity
of installations lies in the cross sectionof thevirtual and the actual,
themolecularandthemolar,theoutsideandtheexteriority/interiority,
theaffectandtheaxiomaticofcapitalism,anditofferspotentiallynew

waysofimaginingdifferentpoliticsofthebodyandthesubject.

Key words: installation, topology, exteriority, interiority, outside,
politicity
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ИН СТА ЛА ЦИ ЈА –  

ТРАН(СПО)ЗИ ЦИ ЈЕ
Сажетак:Утекстусупредочененекеодкарактеристикамеди
јапросторнеинтерактивнеинсталације,којeсемогупрепозна
тиикаоелементи,иначе,густемреженеопходнезапостојање
интерактивног пројекта. Продукција просторне интерактивне
инсталације у разним не/комерцијалним варијантама директ
нозависиодекономскеидругемоћидруштва,његовогтехничко
технолошкогстандарда,структуракултурнеимедијскеполити
ке,уметничкихобразаца,исл.Такође,значајанјеодносдруштва
према јавном,појединачномилизаједничкомделовању.Изспреге
наведених чинилаца, подједнако се отвара питање за креаторе,
уметнике, и публику, учеснике, на који начин доживљавају соп
ственупозицијууинтерактивномпроцесу?Тран(спо)зицијесе,и
иначе,извесноконтинуиранодогађаjуиуовојобласти,безобзира
натокакосудефинисани„простори”нашеличнеили/изаједничке
егзистенције.

Кључнеречи:простор,инсталација,интерактивност,комуни
кација

***

Уметничкирадови,специфичноодређенипросторомиње
говимелементима,успостављајуодноссапубликом,услед
чега емитована енергија (у) простора(у) потврђује да „не
штокаоштојемртавилипразанпросторнепостоји.”1

1 Шекнер,Р.Просторуамбијенталномпозоришту,у:КаПостмодерном
позоришту,Измеђупозориштаиантропологије,приредилеипревеле
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Уметничкаформаувидупросторнеинтерактивнеинстала
ције, заједносаосталимчиниоцима,одређујеначинтума
чењапростораукојемсеналази.Конституисананаоснову
односасопственихелеменатаилиделова,постављенајеу
опсегуодразређенихдогушћихструктура.ПремаНорберг
–Шулцовомсхватању,онемогудасеодредекао„...домени
различите’густине’”.Тако„доменесавећомгустиномдо
живљавају се као ’облици’, докмањe густине сагледавамо
као’терене’.”2Дабисефизичкииинтелектуалноупознали,
доменивећегустине–места,„освајају”сесавишепутања.
Капацитетпростора/местапотврђујесепостојањемплура
литетадоменагалеријскогилинекогдругогхабитата,алии
каоходолошки „простормогућих кретања”, потенцијалом
заподеснијепутањеодонихкојеводе„право”доциља.3

Вишеструкој екстернализацији одговара „мултисугестив
ност места”, која „захтева” (са)учествовање посетилаца у
перцептивноморганизовањуинудимогућностразоткрива
њаи артикулисањапростора уфункцији трагања за оним
исходима, могло би се рећи у духу Велфлина, који имају
„нештонесхватљивоштопосматрачуунедогледизмиче”4.
Тозначиотворенпуткатрансценденцијикојајеранијепре
познаванаупроизвођењуилузија,асада,унајсавременијим
облициматехничкотехнолошкепродукције,као„средствo
зачаравања не само лиминалних домена већ свакодневног
живота”5.Својиместетичкимисказом,метакоментаром,као
ижељом„датрансцендираматеријалнисветулазећиудру
го царство ‘непростора’”6, уметност се разликује од пуке
инструменталнеизабавнеулоге.

***

Просторнаинтерактивнаинсталацијаподразумевапростор
нуорганизацијуиартикулацијуцелинеспољашњегилиуну
трашњегпростора,илиамбијента.Онасевезујезаприроду

Јовићевић, А. и Вујић, И. (1992), Београд: Институт за позориште,
филм,радиоителевизију,Факултетдрамскихуметности,стр.17.

2 Шулц, К. Н. (2006) Егзистенција, простор и архитектура, Београд:
Грађевинскакњига,стр.47.

3 Исто,стр.39.
4 Вуксановић,Д.(2001)Барокнидухусавременојфилозофији:Бењамин
–АдорноБлох,Београд:ИнститутзафилозофијуФилозофскогфакулте
тетауБеограду,стр.25.

5 Морс,М.Култура бр.107,Tемат 7,Сајберпредели, контрола и тран
сенденција,естетикавиртуелног,19.07.2014.,http://www.zaprokul.org.
rs/Media/Document/CasopisKultura/1712.pdf

6 Исто,http://www.zaprokul.org.rs/Media/Document/CasopisKultura/1712.
pdf
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местареализацијеи односпосматрачапрема свакој врсти
димензијекојуможецеребралнопроцесуирати.Инсталаци
ја,каоеклектичанмедиј,имапотенцијалзавиртуелне,си
нестезијскесимулацијеирепрезентације,исхватафизички
просторкаомогућностзадис/континуиранудистрибуцију.7

Неки видови савремене уметничке продукције су привре
меногкарактера,аекранскеслике,аудитивниидругиеле
ментикојиградемултисензорнесистеме јесусредствако
муникације. Данас доступни и флексибилни медији могу
једноставно да се пребаце у неки други и да потпуно ис
креирајуновконтекстисмисао.ПремаЧеланту,уметничка
имагинацијаподразумевапроизвођењеодређеногквалите
таперцепцијеипросторазаучешћепублике,комуникација
се развија експоненцијално, а виртуелно повезивање, које
можебитиврлонеконтролисано,осећањеиформативност
уметности,којинеподлежувишенекимрестрикцијама,до
водедо гашењаирастапањаувиртуелнојреалностиидо
потпунемимезе.8

Дигитално,новомедијскодобазахтеваиодархитектуре,да
сапревазилажењемлинеарностиидијаграма,постависебе
на нов начин. Паић сматра да би архитектура требало да
будеудигиталномпростору,што значи,променитиоднос
„спрам ‘медија’ своје ‘медијалности’, и преиначити га у
‘метајезикдигиталнеархитектуре’.”9Местонакојемсеукр
штајуинсталацијаиархитектураизрастанатрагувиреал
нога,као„...разигранопропитивањештозначиобитаватиу
просторувиреалностикадвишенеманишта’реално’осим
исконскогадодираизмеђуудаљенихсубјеката/актеракому
никације.”10Појамвиреалностипредстављенјекао’вирус’
вештачке  конструкције света, са упориштем у „чистој
идеји”.„Језикисликеструјеуенергијичистеинформације
којаархитектуридајепотицајзасусретсДругим.”11Изтога
проистичекомуникација,ненужноинтерактивна,аликоја
дајесмисаоупотребљениммедијимаустварању„креативне
архитектоникехаоса”(Ж.Паић).

7 Морс,М.Култура бр.107,Tемат 7,Сајберпредели, контрола и тран
сенденција,естетикавиртуелног,19.07.2014.,http://www.zaprokul.org.
rs/Media/Document/CasopisKultura/1712.pdf

8 Челант,Ђ.(2012)Artmix,Београд:Hesperiaedu,стр.35.
9 Паић,Ж.(2008)Новеструнетехнокултуре;архитектурауроњенихсли

ка,ТКХ,часописзатеоријубр.16,Београд:Центарзатеоријуипраксу
извођачкихуметности,стр.45.

10Исто,стр.44.
11PenezićiRoginaarhitekti(2008)Tkosebojivukajošudigitalnojeri?Inter
aktivnainstalacijanaVenecijanskombijenalu,Zagreb:V/B/Z,str.42.
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Питање интерактивне инсталације у архитектури
дефинисано је и као одрживост идеје у току процеса
реализацијеинтерактивнеинсталацијекаорадаидогађаја.
„Ријечје,дакле,оинформацијикаоупутствузадјеловање
у интерактивној комуникацији човјека, земље, строја и
онихзнаковакојијошупућујуна‘вишакимагинарнога’”.12
Савремена уметност и архитектура имају своје начине
превођењаизмеханичкогувиртуалнодоба.Сампојампро
стора,услужбикомпјутерскиилимашинскипроизведеног
виртуелногдомена,остајеневидљив,непостојећиупросто
рудокмусенеприступиидоксенанекиначинматеријал
ноневизуализује,као,например,надисплеју.13

***

Меклуан(MarshallMcLuhan)јесматраодасууметнициони
појединци,способнидауразнимнаучним,хуманистичким
идругимдисциплинамаразумејуимпликацијеновихзнања
усвомвремену.Питаосекакосеноситисаимпликацијама
будуће технологије.Уметницибимоглипостатипажљиви
преводиоциновихуметничкихформиусоцијалненавигаци
онекарте,ауметностпутоказзатокакопреуредитинечију
психузаантиципирањенашихпроширенихспособности.14
Докјечовеквизуелногдоба„сањаооудаљенимциљевима
иообимнименциклопедијскимпрограмимаучења,”човек
електронскогдоба„претпостављатомедијалогинепосред
ноангажовање”15.Живећинапланетикаоуглобалномпозо
ришту„укојемнемагледалаца,већсамоглумаца”16,свису
укључениучинстварањадогађајакојијенеопходноплани
ратиилипредвиђати,доксамопосматратиилибити„фата
ланучесник”,ниједовољно.17

Уметници су склони „развијању субјективног фактора,
а избегавању сваке омеђености, попречно прелазе про
странствоодтрадиционалногдоексперименталног,непре
стано се бавећиметаморфозом која укључује све системе

12Паић,Ж.(2008)Новеструнетехнокултуре;архитектурауроњенихсли
ка,ТКХ,часописзатеоријубр.16,Београд:Центарзатеоријуипраксу
извођачкихуметности,стр.44.

13Морс,М.Култура бр.107,Tемат 7,Сајберпредели, контрола и тран
сенденција,естетикавиртуелног,19.07.2014.,http://www.zaprokul.org.
rs/Media/Document/CasopisKultura/1712.pdf

14Ran,F.(2009)AHistoryofInstallationArtandtheDevelopmentofNewArt
Forms,NewYork:PeterLang,стр.211.

15Маклуан,М.,Светкаоглобалнопозориште,10.07.2014.,www.zaprokul.
org.rs/Media/Document/CasopisKultura/784.pdf.

16Исто,www.zaprokul.org.rs/Media/Document/CasopisKultura/784.pdf.
17Исто,www.zaprokul.org.rs/Media/Document/CasopisKultura/784.pdf.
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комуникације”18. Систем је изгубио своју „хијерархијску
стабилност”(Ђ.Челант),укојем,уследпоништавањатра
диционалних разлика и категорија „настају вишеструке и
фрагментарне формације”19, и већ, скоро свуда, присутна
интерактивност као друштвено пожељан облик деловања.
Тако,и савременууметничкупраксупратиистипринцип,
којиуконтекстумултимедијалности,добијановквалитет.

***

У конструисаном свету просторно – временских датости
инсталације, и уметник и посетилац користе информаци
јечинећитоготовоувекизсвогцентра.20Интерреагујући
на границиочекиваногиизненађења, одређен степен „мо
далитеталичности”(М.Морс)посматрача,тражисвојуре
ферентнутачкууодносупремапростору,најпре,наосновy
инстинктивногосећања.Мноштво„везаизмеђупростора,у
телусапросторимаукојимасетелоналази”21,стварапро
стор „конституисан према пољима личне енергије”22, који
изспољашњефизичкеманифестацијепочињедасепретапа
каунутрашњој.Комуникацијасапросторомсеодржава„...
путемнапонаизмеђунашенепосреднеситуацијекаоегзи
стенцијеконкретногпростораипростораегзистенције”23,у
којојсесучељавајуидентитетиразнихсубјекатасвихфаза
радауколоплетуразличитихискустава.

У просторној интерактивној инсталацији појављује се
„дистрибуирано ауторство над садржајем.”24 На основу
добро повезане структуре за стварање садржаја рада,

18Челант,Ђ.(2012)Artmix,Београд:Hesperiaedu,стр.13.
19Исто,стр.22.
20„Постајетесвеснисвогтелакаосистемазапремина,деловаиритмова:

као усклађене збирке просторија, канала, чврсте,флуидне и гасовите
материје:каокомбинацијееластичних,крутихкостијукојесупрекриве
неиповезанегипким,растегљивиммишићимаимембранама–свеово
подржава и окружује централне, пулсирајуће, животне увале, заливе,
и групе покретне унутрашњости”;Шекнер, Р.Простор у амбијентал
номпозоришту,у:КаПостмодерномпозоришту,Измеђупозориштаи
антропологије,приредилеипревелеЈовићевић,А.иВујић,И.(1992),
Београд:Институт запозориште,филм,радиои телевизију,Факултет
драмскихуметности,стр.21.

21Исто,стр.21.
22Исто,стр.18.
23Шулц, К. Н. (2006) Егзистенција, простор и архитектура, Београд:

Грађевинскакњига,стр.61.
24Клеут,Ј.(2012),Културабр.135,Интерактивностимултимедијалност

употразизазначењемиконтинуитетом,Београд:Заводзапроучванње
културногразвика,стр.166.
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развијасеоднос„корисникапремагенерисањусадржаја.”25
Аухипостазиранимамбијентима(Д.Вуксановић),26фокус
сепребацујесаауторанапубликуиподржаваидејудапу
бликаима/добијезамисаодабуде„главниредитељ”.Укљу
чивањемуразневрстеиспитивањаучеснициостварујуне
куврстухипнагогичке„визије”креирањемсопственогдо
живљаја, што доприноси њиховом осећају компактности/
хармонијесарадом.

„Којиутисакнапосматрачаостављакалеидоскопендогених
тачкипосматрањаинапетостизмеђуфизичкогиапстракт
ногдоживљаја?”27

Адекватно одабраним путевима „установљава се присут
ност”посетилаца,долазидомеђусобногсусретањаучесни
каиуметника,доновонасталогискуствакојечестодирект
но зависи од вештина индивидуе да се активно укључи у
креирање.Новоискуствоутврђујесесмеромкомуницира
ња, учесталошћу интеракција, количином избора, респон
сивношћусистема,степеномкорисничкеконтроле,могућ
ношћукорисникадамењаформуилисадржајпоруке,чул
нимбогатствомиевентуално,осећајемтелеприсуства.28

Потпуно„уроњено”телоуинтерактивноокружењеитота
литет,ограниченојеусвомделовању,иакосепојединацосе
ћакомплетнимисигурнимуситуацијикојусматрареалном.
Оннемаосећајда јеукљученутехнолошкуконструкцију
просторно темпоралне симулације.29 У још радикалнијој
техничкотехнолошкојтенденцијидаунашмозакбудеугра
ђенчипкојимседиректнокомуницира(интерфејсомизме
ђу људског нервног система и компјутера – wireheading),
омогућено је интелигентно складиштење интеракције у
меморију, могућност евоцирања успомена, презентовање
искустава, контролисање и мењање времена, прошлости,
садашњостии будућности.30С једне стране, нивоиинтер
персоналнеразменесепомерајусамикропланакаинтра
персоналнојкомуникацијииидејиосопственојслободи.

25Исто,стр.166.
26Вуксановић,Д.Уметничкостваралаштвокаомедијумпотрошње,уТео
ријауметничкогстварања:зборникрадова,уреднициГрубор,Н.иЈан
ковић,С.(2007)Панчево,Београд:МалиНемо,ЕстетичкодруштвоСр
бије,стр.193.

27Грау,О.(2008)Виртуелнауметност,Београд:Clio,стр.18.
28Клеут,Ј.(2012)Интерактивностимултимедијалноступотразизазна

чењемиконтинуитетом,Културабр.135,Београд:Заводзапроучавање
културногразвитка,стр.166171.

29Ran,F.(2009)AHistoryofInstallationArtandtheDevelopmentofNewArt
Forms,NewYork:PeterLang,стр.204.

30Исто,стр.205.
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***

Уколикосељудскaусамљеностпрограмскиобликујетакода
сељудиусмеравајуједнинадруге,мождаћети„разговори
усамљеника”битиипакуконверзацијимноштва,безјасне
границеутицајаспољашњегилиунутрашњегфактора,али
сасвепрожимајућимутицајима.Наовајначин,исказујесе
жељаза„друштвенимприближавањемобновизаједница,јер
јетуупитањуначелоурушавањавредностикојечинезајед
нички говорисуд.”31Нестајањемкомуникацијскихинтер
фејскихбаријерамогуће јетранспарентносткомуникације
учинитинепосреднијимискуствоммноштваукојојбисеиз
губилепозицијеучесникакреатораиучесникапосматрача
икојабисеспонтаноуређивалафлуидноменергијоммасе.
Померањеиз„затвореногсистемакомуникације”у„отворе
нисистем”носиризикда,уколикојечитавдогађајподигнут
на ниво спектакла, рад постане готово  невидљив, а сама
интеракцијањеговдекор.

Разматрајућипитањаувезисаучешћемсубјектаусавреме
нојпраксииефектиманаметањапублици,Крајнаксматра
да,ангажовањепубликечестоделује„каонекаквабенигна
инклузивнаестетика.”32Институцијекојепромовишупарти
ципацијукрозотворендемократичансистемучешћа,долазе
уситуацијудамождаинезнајући,тимепрекривајувише
ствари.Измеђуосталог,услучајукаданастоједасавреме
нууметностучине„мањемистериозномипријатнијом.”33
„...потенцијалнодестабилизујућиефектиучешћапретвара
јусеудоктринулакодоступногуметничкогпогледа”34.По
сматрачјестављенупозицијухедонисте,безобавезедаза
истаразуме,а„уметниквишенијепроизвођач,већпажљиви
чуварихранилацкојиобезбеђујеопстанак,забавуидруге
врстеуживања,публици...”35

31Арден,П.(2007)Контекстуалнауметност,НовиСад:Музејсавремене
уметностиВојводине,стр.224.

32Крајнак,Џ.Зависноучешће:амбијентиБрусаНаумана(BrusaNaumana)
у:Слика/покрет/трансформација покретне слике у уметности, при
редилиЧекић,Ј.иСтанковић,М.(2013),Београд:Центарзамедијеи
комуникације,Факултетзамедијеикомуникације,УниверзитетСинги
дунум,стр.189.

33Исто,стр.189.
34Исто,стр.190.
35Исто,стр.190.
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SPACEINTERACTIVEINSTALLATION–
TRAN(SPO)SITIONS

Abstract

This text presents some of the characteristics of space interactive
installation,whichcanberecognizedaselementsofotherwisedense
networksnecessaryfortheexistenceofaninteractiveproject.Production
ofspatialinteractiveinstallationsinvariousnon/commercialversions
directlydependsontheeconomicandotherstrenghtsofthesociety,its
technicalandtechnologicalstandards,structuresofculturalandmedia
policy, artistical patterns, etc. The attitude of the society towards a
public,individualorjointactionisalsoimportant.Interactionofthese
factorsgivesrisetoaquestionforthecreators,artists,audiencesand
participants as to how they perceive their position in the interactive
process.Tran(spo)sitionswilloccuranywayinthisarea,regardlessof
howaredefined“spaces”ofourpersonaland/orsharedexistence.

Keywords:space,installation,interactivity,communication

ХотелExcelsior,Београд,2007,
фотоМариелаЦветић



203

Уни вер зи тет у Бе о гра ду, Фи ло зоф ски фа кул тет, Бе о град

DOI 10.5937/kultura1444203C
                       УДК 73/76:061.43(497.11) 

                                316.7(497.1)”196/199” 
                                      316.7(497.11)”2004/2014”

оригиналан научни рад

КУЛ ТУР НА ПО ЛИ ТИ КА И 
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ОК ТО БАР СКИ СА ЛОН
Сажетак:Радћесебавитиперформативнимучинцимакултурних
политикадваразличитадруштвенополитичкасистемауконци
пирању,обликовању,успостављањуиодржавањуконтинуитета
алиипокретањутрансформацијазначајнекултурнеинституције/
манифестацијеунашојсредини–Октобарскогсалона.Покренут
првокаоизложбанајбољихостварењаизликовнеуметности,а
убрзоикаосмотранакојојсуприказиваниактуелнитоковииу
примењенојуметности,Октобарскисалон јескоротридецени
јеконцепцијскибиодоследан,скоронепроменљив.Токомпоследње
дведеценијеОктобарскисалонпролазикрозизмене,одкојихсуне
кебилеирадикалне(претварањеОктобарскогсалонаизлокалне
умеђународнуманифестацију).Обичносусететрансформације
сагледавалеусветлумењањапарадигмиусавременојуметности
по вертикали (староново) и (ређе)/или (чешће) по хоризонтали
(истовременостразлика),доксеутицајиидеолошкихматрицана
осмишљавање,трајањеипроменеОктобарскогсалона,каоими
крополитикелокалногсветауметностинисуразматрали,нити
проблематизовали.

Кључнеречи:Октобарски салон, културнаполитика, дисензус,
антагонизам,социјализам,неолиберализам

„НаиницијативуНародногодбораградаБеограда,основана
јеприМодернојгалеријиједназначајнакултурнаинститу
ција,Октобарскисалон,којасвакегодине,участослобађа
њаглавногграда,требадапокаженајбољаделанашихнај
бољихуметникаитиме,истовремено,најпотпунијипресек
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кретања,идејнихиквалитетнихпомерањаунашојуметно
сти.”МиодрагБ.Протић1

„Желимосувише.Октобарскисалоннећеникаддатиствар
нипресекнашегстваралаштва,нипресекуједнојгодини.
Искуства сене таложеравномерно, значајникорацисене
праве од једне до друге изложбе. Стварне, најдубље про
мене, одвијају се у тишини и могу остати непримећене.”
СтојанЋелић2

„ПоштоОктобарскисалонСрбијипружаинтернационални
дијалог у форми уметности, Београд ће (поредИстанбул
скогбијенала)постативажанизворимпулсазацелујугои
сточнуЕвропу.”РенеБлок(RenéBlock)иБарбараХајнрих
(BarabaraHeinrich)3

Историја:196019671994199820012004...
(workinprogress)

Октобарскисалонјепокренут1960.годинесанамеромда
постанејавнааренауоквирукојећедомаћиуметнициуспо
стављатии/илирепродуковатисвојурепутацијуизгодинеу
годину.4Токомгодинакојесусенизале,оваманифестаци
јаћесеулокалним,пресвегарепубличким,оквиримаде
финисати као релевантна манифестација. Првих неколико
деценијапостојањаОктобарскисалонјебиоревијалнаиз
ложба,ињеговакултуралнареферентностосцилиралајеу
зависностиодтогадалијеиукојојмерисвојомполитиком
излагањазаступаотенденцијекојесунатадашњојуметнич
којсценинагињалеконзервативизмуилисупосвојимефек
тиманалокалнусценубилемаргиналне,ефемерне,кратко
трајне,бездомета.Октобарскисалонјебиоконципиранкао
изложбакојајеуметничкаделапредстављалапомедијским
категоријама:сликарство,скулптураиграфика,иоваподела
серефлектовалаинанаградекојесуседодељивалепоовим
категоријама.Од1967.годинеизлажусеиделапримењене
уметностииовајсегментСалонаобухватаојекакопримере

1 Протић,М.Б.(10.11.1960)Октобарскисалон,Значајнакултурнамани
фестација,Комунист;наведенопрема:Пажња–критика!?,приреди
ли:Мирчић,А.,Добрић,Г.,БјелицаМладеновић,А.Е.иЛепосавић,Р.
(2009)Београд:КултурницентарБеограда,стр.47.

2 Ћелић,С.(јануармарт1966)6.Октобарскисалон,Уметностбр.5,Бе
оград;наведенопрема:исто,стр.126.

3 Блок,Р.иХајнрих,Б.Предговор,у:Уметност,животипометња,при
редили:Блок,Р.,Хајнрих,Б.иПетровић,С.(2006),Београд:Културни
центарБеограда,стр.11.

4 РадјенастаокаорезултатистраживањанапројектуМинистарствапро
свете,наукеитехнолошкогразвојаРепубликеСрбијебр.177013(„Срп
скауметност20.века:националноиЕвропа”).
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керамикеитекстила,индустријскогиграфичкогдизајна,ко
стима, сценографије, такоифотографију.Токомдеведесе
тих,кадајеуметничкапраксаувеликопревазишластилске,
медијскеиосталеподеле,Октобарскисалонјесасвимеви
дентно постао неадекватан оквир за њено представљање.
ПоследњипуткадајеОктобарскисалонимаосмислапоме
дијскимподелама,односнокадајеуспеодаутомконцепту
испратисавременусценубиојеонајиз1994.године.Одде
ведесетихгодина20.века,Октобарскисалонпостајесвоје
врсниworkinprogress:токомоведеценијезапочињепроцес
напуштањаматрицеревијалнеизложбеиприхватањамоде
лаауторскеизложбестимдаћесезахтевзанекимобликом
ревијалности имплицитно или експлицитно провлачити и
производитидилемеde factoдоданас.Салонпопрвипут
1998.годиненепочиванаконцептуконкурсаилиселекци
је,већнаконцептутематскеауторскеизложбеауоквирима
сегмената тзв.ликовних,односнопримењенихуметности.
Наовом,39.салонусеинанивоунаградаукидајумедијске
разликетакодајебилододељенопетравноправнихнаграда.
Године2001.уметницибирајууметнике,што јебио зани
мљив‘експеримент’,алијошвишеначиндасеизађеизне
згоднеситуацијеукојојсеСаветОктобарскогсалонанашао
суоченсаконтроверзнимефектимаконкурсазауметничког
директора.5Године2002.уводисепраксаименовањаумет
ничког директора који предлаже концепт Салона. Такође,
постојинамераалинеидовољнафинансијскапотпоракоја
јемогладаиспратижељудасеСалонинтернационализу
јепозивањемактуелнихсавременихуметникадаучествују
наизложби,каоиједномисторијскомизложбомиздомена
европскогпозногмодернизма.Коначнуинтернационализа
цијуОктобарскисалонједоживеодвегодинекасније2004.
годинекадајезауметничкогдиректораманифестацијеиме
нованаАндаРотенберг(AndaRottenberg).

5 Образложењепредседницесавета42.октобарскогсалонаоразлозима
због којих је конкурс пропао, као и свако друго, интонирано у поли
тичкикоректномдуху, замаглило је затеченостСавета антагонизмима
и „плуралистичким идеализацијама” произведеним позивним конкур
сом а коју јеСавет превазишаоde facto имплицитном дисквалифика
цијомактуелнекураторскесцене:„Саветјенасвомсастанкуодржаном
22.марта утврдио да конкурс заправо није успео, јер од 18 позваних
аутора,наконкурссуприспеладвапројекта...Саветсматрадасудва
ауторскапредлоганедовољнадабисеизвршиоозбиљанизбородређене
концепције”.(Notabene:једанодтадваприспелапредлогаокупиојена
сарадњуконцепцијскииорганизациононеколикоодоних„18позваних
аутора”којимајепозивнописмобилоупућено.)Ћинкул,Љ.Драмолет
игранузимуипролеће2001,у:42.октобарскисалон(2001),Београд:
КултурницентарБеограда,безпагинације.
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Акосусеоштрекритикеиоспоравањадо2004.водилина
терену локалних подела и парадигми, након 2004. године
тежиштесепребацујенаполемикекојебисегрубомогле
поделитинаонекојесетемељенапитањуприсуствадома
ћихуметниканаманифестацији,ионедругекојесетемеље
на критичком размишљању о самој тези изложбе ињеној
експликацијикакоууводномтексту,такоикрозизборумет
никаирадовакојијеименованиуметничкидиректорнапра
вио.Првагрупаполемикасеупринципутемељинапроцепу
измеђупогледаспоља/погледаизнутра,надинамициодноса
центраимаргинеињиховимразличитимполитичкимпо
тенцијалима,односнонаанксиозностиизазванојпитањима
далимеђународнасценапрепознајелокалнуидалилокал
насценаимапотенцијалдасепрепознауглобалномконтек
сту,односнодалиимакапацитетдасеумрежиипостане
активниагентнаглобалнојуметничкојсцени.Утомсмислу,
питање комбинаторике доделемандата уметничког дирек
тораиностраномилидомаћемкураторутребалобидабуде
мањепитањеполитичкекоректностии(вештачке)уравно
тежености,авишепитањепрофесионалнекомпетентности.

Овобибилакраткаскицаправолинијскеиmainstreamисто
ријеОктобарскогсалонакојамапиракључнедатумеиважна
концептуалнапомерања.Паралелнеовој,аублискојвезиса
самомманифестацијом,моглебисеиспратити/формулисати
бочне’историје’илипрецизнијепокренутирасправе:нпр.
расправаонационалној ликовној критицидругеполовине
20.веканаоснову,какосеиспоставља,обимнетекстуалне
продукцијеудневнојштампиипериодицикојајевеомаак
тивнопратиласвакоиздањеовеманифестације6;расправао
развојукустоскепозицијеодразличитихобликаколектив
нихтела (организациониодбор,саветоктобарскогсалона,
селекциона комисија)7 која баштине традицијужиријапр
вихпарискихСалона,прекомоделатрадиционалногкусто
саиконвенционалнихизложбенихпраксиињимаразличи
тихалтернативнихмодела („кустосаутор”)падопримера
недавних експерименталних и перформативних кустоских

6 Видети: Мирчић,  А., Добрић, Г., Бјелица Младеновић, А. Е., и
Лепосавић,Р.нав.дело.

7 Од првог закључно са тринаестим главно тело манифестације био је
Организациониодбор;од1973.године(14.Октобарскисалон)до2007.
(48.Октобарскисалон),аод2008.године(49.Октобарскисалон)тууло
гуиграОдбор.Од1980.годинепочињепраксаименовањаСелекционе
комисијеодстранеСаветаОктобарскогсалона.Године1992.именоваће
сепоселекторзасвакуодсекција,1995.враћасенапринципселекци
онекомисијеитакоћесваријацијамаостатидо2002. годинекадасе
попрвипут,поугледунамоделмеђународнихманифестација,именују
уметничкедиректорке:ЛидијаМереникзаликовнуиДраганаПалаве
стразапримењенууметност.
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пракси;расправаоразличитимградскимконвенционалним
инеконвенционалнимизложбенимпросторимакаопосле
дица чињенице да се ради о манифестацији која и данас,
послеполавекапостојања,немасвојцентралнипростор,8
тепратећајојисторијаразличитихградскихкултурнихин
ституција као организатора манифестације. Намера овог
текста,дакле,нијеуспостављањедијахронијскеинтерпре
тацијекојабиобухватилаједнуилисинтетизовалау један
историјскинаративсвенаведенеперспективеОктобарског
салона.  Историјско интерпретирање манифестације биће
замењеноконтекстуалним(отудпредложенформат’распра
ве’уместо’историје’).Утомсмислу,Октобарскисалоннеће
битиразматранкаосамојошједан’историјскидогађај’већ
превасходнокаокултуралнаодноснодруштвенапраксаиз
веденаизиуоквиримапотенцијалностикултуреидруштва
којимаприпада.

19602004

ПочециОктобарскогсалонадугују„иницијативиСаветаза
културуградаиликовнихуметникаСрбије”накојујеНа
родниодборградаБеоградапозитивнореаговаотеосновао
овуманифестацију „приМодерној галерији у Београду ...
као сталну институцију која ће сваког 20. октобра, у част
годишњице ослобођења Београда, организовати репрезен
тативну изложбу достигнућа ликовне уметности уНарод
ној Републици Србији”.9 Модерна галерија 1963. године
повлачисеизорганизације због, какоГорданаДобрићна
води, обавеза око отварања Музеја савремене уметности
(20.октобра1965)10алимогућејепретпоставитидасуине

8 Čubrilo,J.Onperformativepotentialsofexhibitionspaces,u:OnArchitec
ture, InternationalConferenceandExhibition, ed.Bogdanović,R. (2013),
Belgrade: STRAND – SustainableUrban SocietyAssociation (CDROM)
Jojkić,Đ. Predgovor, u:Prvi oktobarski salon (1960),Beograd:Moderna
galerija,str.5

9 Јојкић,Ђ.Предговор,у:Првиоктобарскисалон(1960),Београд:Модер
нагалерија,стр.5.

10Добрић,Г.Моћинемоћкритике,у:Мирчић, А.,Добрић,Г.,Бјелица
Младеновић,А.Е.иЛепосавић,Р.нав.дело,стр.27.МиодрагБ.Протић
је поводомТрећег октобарског салона на позив листаПолитика уче
ствоваоусвојеврснојанкетикојујеовајлистспровеомеђубеоградским
ликовнимкритичаримаиукраћојкритицикојујенасловио„Салонније
испуниосвојаочекивања”изнеосвојемишљењедасеСалон„свевише
приближаваУЛУСовимревијалнимизложбама”.Аноним,(11.11.1962.)
Узнакумладихгенерација,али...,Политика;наведенопрема:Мирчић,
А.,Добрић, Г., БјелицаМладеновић,А.Е. иЛепосавић, Р. нав. дело,
стр.90.ОвапаралеласаУЛУСовимизложбамакаомањеелитним,ре
лативнојечестауликовнојкритицитоком60ихгодина20.века,доксе
каснијеспорадичноивишеуимплицитномтонујавља.(„Иакопостоји
жељадаонбуденештодрукчијеибољеодУлусовихизложбикојепо
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гативни одјеци стручне јавности на Октобарски салон те
годинемоглидаутичунадоношењетаквеодлуке.11Органи
зацијудокрајаседмедеценијенасебепреузима„Организа
циониодбороднајмање7анајвише15члановакојеименује
СаветзакултуруНОградаБеограда”12,осим1968.године
кадајетајпосаобиоповерендругојважнојманифестацији
југословенскогкарактера,Тријеналусавременејугословен
ске ликовне уметности13. Културни центар Београда ће од
1970.године,уконтинуитету,сведоданас,осимуперио
дуизмеђу1981.и1986. годинекадаорганизацијупреузи
маУметничкипавиљонЦвијетаЗузорић,битиорганизатор
Октобарскогсалона,готовоувекспремандауважисугести
јеуправцутрансформацијеСалонаускладусапомерањи
ма у свету савремене уметности коју је требало да према
модификованимпропозицијамаиз1963.године14напрвом

чињудасесматрајукаонештоинфериорно,јертунисузаступљенаве
ликаимена,Октобарскисалонипакморадарачунанаонеистеизлагаче
који се јављајуинаУлусовимизложбама,штовишедауступаместо
младимизлагачима.В(асић),П.(6.11.1962)Октобарскисалон1962,По
литика;наведенопрема:Мирчић,А.,Добрић,Г.,БјелицаМладеновић,
А.Е.иЛепосавић,Р.нав.дело,стр.88)Вероватнодаразлогтомеможе
битинапордасеразумедругостновеманифестацијечијесунехотич
несличностисаУЛУСовимизложбамаизазивалепотребураздвајањаи
производње/очувањаидентитетаОктобарскогсалона.

11Отомеимплицитноу:Сујић,В.Б.(1977)НекивидовикритикеОкто
барскогсалона(19601976),Уметностбр.51,Београд;наведенопрема:
Мирчић,А.,Добрић,Г.,БјелицаМладеновић,А.Е.иЛепосавић,Р.нав.
дело,стр.194197.

12Видети Правилнике у каталозима Октобарских салона у периоду од
1963.до1967.године,каоиОктобарскогсалонаиз1969.године.

13ПрвоТријеналеорганизовано јенеколикомесеципреПрвогоктобар
скогсалона,упролеће1960.године,од25.мајадо25.јунанаБеоград
скомсајму.ИзапокретањаТријеналаналазиосеСавезликовнихумет
ника Југославије који је у сарадњи саНародним одборомБеограда и
Фондомзаунапређењеликовнихуметности„МошаПијаде”(основаним
1959.годинерадипомагањамладимуметницимаувидустипендијаза
усавршавањеирадипомагањаманифестација значајних за развој ли
ковних уметности) организовао Тријенале у оквиру Сталне изложбе
југословенских уметности, као самосталне установе.Последње,Пето
тријенале, одржано је током лета 1977. године (од 1. јула до 30. сеп
тембра)уУметничкомпавиљонуЦвијетаЗузорић.Видети:Докнић,Б.
(2013)КултурнаполитикаЈугославије,19461963,Београд:Службени
гласник,стр.203;Првотријеналеликовнихуметности,Сталнаизло
жбасавременеЈугословенскеуметности (1961),Београд:Новидани;
Друготријеналеликовнихуметности,приредилаТрпковићЉ.(1964),
Београд:Култура;Трећетријеналеликовнихуметности,приредиоМар
куш,З.(1967),Београд:БИГЗ;Четвртибеоградскитријеналеликовних
уметности,приредио:Протић,М.Б.(1970),Београд:БИГЗ;Vbeograd
skitrijenalelikovnihumetnosti,priredioĆelić,S.(1977),Beograd:Umetnič
kipaviljon„CvijetaZuzorić”.

14Године 1963. се из Правилника Октобарског салона брише одредба
по којојСалон треба да буде „прегледнајзначајнијих уметничкихдо
стигнућа”иуместоњесеуводиодредбапокојојСалонтребадабуде
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местузаступа/представља,апонекадјеумеодасепостави
чакикаоиницијатортихпромена.

Другим речима, Октобарски салон је настао као један од
многобројних исхода административноетатистичког или
државнобирократскопросветитељског модела културне
политикечијијециљбиостварањеновихвредности,има
нентних новом човеку социјализма/комунизма („најбоља
деланашихнајбољихуметника”).15Будућида„ниједнакул
турна политика није неутрална и непристрасна, ...нити се
онаводисамоуопштеминтересу”16,јасноједаона,каооб
ликинституционалногодносанарелацијидржавакултура,
изражаваидеолошке,политичкеикултурнепогледеиинте
ресеносилацадруштвенеиекономскемоћи,односновлада
јућеелите. Југословенскакултурнаполитикаизпериодау
којемсеосниваОктобарскисалонпасведопочеткапослед
њедеценије20.века,темељиласенапотпуномпланирању,
финансирању и контроли целокупне културне делатности
путемполитичкогиправногсистемасациљемкакоеман
ципациједруштватакоипромовисањавластиирепродуко
вањаи дистрибуцијењенемоћи.Салон (као иТријенале)
настајеодлукомНародногодбораградаБеограда,једногиз
системамеснихирејонскихкојисузаједносарепубличким
и савезним, након Другог светског рата, у новоствореној
држави,чиниликостурчитаведржавнеорганизације.Мо
дернагалерија,будућиМузејсавременеуметности,којојје
билаповеренаорганизацијапрвихСалона,такођејеосно
ванаодлуком’сврха’:токомпрвеполовинешестедеценије
20. века,председнициСавета занаукуикултуруФНР Ју
гославијеиСаветазапросвету,наукуикултуруНРСрбије
(председницаМитраМитровић)започињупрвеконсултаци
јеоформирањуМодернегалеријекојећесезавршитиРеше
њемСаветазакултуруНародногодбораградаБеоградаод
17.јуна1958.године,којимјеконачнобиладонетаодлукао
оснивањуМодернегалерије.17КултурницентарБеоградаје
такођеградБеоградосновао1957.године,докјеУметнички

„манифестација уметника Србије на плану сликарства, графике и
скулптуре”.Видети:Правилник,у:Четвртиоктобарскисалон(1963),
Београд:Модернагалерија.

15Овајмоделнијебиоиманентансамокомунистичкимземљамавећиу
појединимсоцијалдемократскимпопутШведскеилиХоландије с том
разликомдајеуовимпоследњимдржаванасебепреузималасамооба
везуматеријалнофинансијскепретпоставкекултурногразвоја.Видети:
Докнић,Б.нав.дело,стр.39.

16Прњат,Б.(2006)Уводукултурнуполитику,Београд:Стилос,стр.58.
1725.август2014.,http://www.citajteo.rs/index_muzej_savremene.html;Pro

tić,M.B. IstorijatMuzeja savremeneumetnosti, у:VodičMSUB, (1965),
Beograd:Muzejsavremeneumetnosti,str.1819.
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павиљонЦвијетаЗузорић(подигнут1928.годиненапорима
Удружењапријатељауметности„ЦвијетаЗузорић”основа
ног 1922. године), институција која је након 1945. године
реорганизованаускладусановомкултурномполитиком–
ПавиљонједатнакоришћењеиуправљањеУдружењули
ковнихуметникаСрбије,стимдајеупериодукадајебио
задуженодстранеграданапословимаорганизацијеСалона,
деловаокаосамосталнаинституцијакултуре(19781986).18

ПрисустводржавеодносноградауоквируОктобарскогса
лонаће варирати: упрвим годинамау радуОрганизацио
них одбора Салона поред уметника, ликовних критичара,
историчара уметности, именованим према Правилницима
од стране СаветаМодерне галерије за прва три Октобар
ска салона,19 а од Четвртог октобарског салона од стране
Савета за културуНародног одбора градаБеограда,20 уче
ствоваће и начелникСекретаријата за просвету и културу
НародногодбораградаБеограда.Такође,упрвимгодинама
ће постојати тенденција да се и саставжирија за награду
проширикултурнимрадницима.21Организациониодбор је
премаПравилницима(будућидајесвакиОктобарскисалон
имаосвојПравилникиПословникчијијетекстмогаоани
јемораодасеразликује)требалодасебавиорганизацијом
Салона,даименујежиризанаграде,„давршиизборрадова

18Vučetić,R.TheEmancipationofWomeninInterwarBelgradeandthe„Cvi
jetaZuzorić”Society,26.avgust2014.,http://www.udi.rs/articles/genderRV.
pdf;Церовић,Н.иКелемен,И.(2011)Удружењепријатељауметности
ЦвијетаЗузорић19221941,ДокументииграђаизархивеУЛУСа,Бео
град:УЛУС.

19Видети:Правилнике у каталозима Октобарских салона 1960, 1961 и
1962.године

20Видети:Правилник,у:Четвртиоктобарскисалон(1963),Београд:Мо
дернагалерија,безпагинације.

21ПримерарадиужиријузанаградеПрвогоктобарскогсалонапоредНе
дељкаГвозденовића,дрМиодрагаКоларевића,МомчилаСтевановића,
СретенаСтојановића(утомтренуткудеканаАкадемијеликовнихумет
ности)иЛазараТрифуновића,учествујуиПавлеБељански(узчијеиме
у каталогу стоји да је опуномоћениминистар у пензији, а не и један
одвеликихколекционаракојићегодинуданакаснијесвојуколекцију
институционализоватиупрвој,наменскипројектованој,музејскојгра
ђевиниуНовомСадуиВојводиниипрвојмузејскогалеријскојинсти
туцијиуСрбијинамењенојчувањуиизлагањузбиркеједногколекци
онара)иДрагоВучинић,тадашњисекретарКултурнекомисијезавезе
саиностранством.Видети:Правилник(1960)Првиоктобарскисалон,
Београд:Модерна галерија, стр. 7.У радужирија за награде наДру
гомоктобарскомсалонупореддобитниканаграденапретходномСало
ну:БошкаКарановића,МишеПоповићаиЉубицеСокић,учествујуи
дрМиодрагКоларић,МомчилоСтевановићиЛазарТрифуновић,каои
ГавроАлтман, тадашњиуредниклистаКомунист, службеног гласила
СавезакомунистаЈугославије.Видети:Правилник,у:Другиоктобарски
салон(1961),Београд:Модернагалерија,стр.7.
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иизлажеихпремарасположивомпростору”22.Године1973.
Организациониодбор се трансформишеуСаветОктобар
ског салона; током година ће се мењати дужина мандата
члановаСавета23ањеговсаставћечинитиуметници,ликов
никритичари,историчариуметности.Упериодуод1973.до
1984.годинеурадуСаветаучествоваћеируководећиљуди
институцијакојимаћебитиповеренаорганизацијаСалона:
директорКултурногцентраБеограда (19731980)иуправ
ник Уметничког павиљона Цвијета Зузорић (19811984).
После1987.годинекадаорганизацијаОктобарскогсалона
поновопрелазиуокриљеКултурногцентраБеоградападо
2008.године,директорке(ГорицаМојовић,ДаницаЈововић
Продановић)овеинституцијесу,иаконисубилезванично
чланицеСавета,билевеомаактивнеуобликовањуманифе
стацијекаоиуњенојинтернационалнојпромоцији.

Овај’излазак’представникаполитичкихструктураизрада
Савета би семогао интерпретирати као знак чврстог уве
рењавластида јеманифестацијаидеолошкидоброутеме
љена, односно да је успостављена идеолошка инерција.24
Полетни, амбициозни и елитистички духПрвог салона је
достабрзоустукнуопредконзервативнимукусом,скоропа
се изложба, како примећује критика, изједначила са годи
шњимизложбамачлановаУЛУСа.Коначно,градскавласт
јеималадискретниначиннадзирањаманифестацијесобзи
ромнафинансијскузависностОктобарскогсалонаодисте
тевласти.

Од2008. годинеСаветсетрансформишеуновотело,Од
бор:тежиштесесапрограмскосаветодавнеулогепребацује
напреузимањеорганизационеифинансијскеодговорности.
Минимизујесебројчлановауодносунапретходнатела,та
кодаОдбор сада, уместода се темељинаидентитетским
политикамаиширокомконсензусукаоштојеСаветчинио,
својеупориштеимаутехнократскојоперативности.Уње
говсаставулазепоредуметникаи/илиисторичарауметно

22Видети:Правилник,у:Првиоктобарскисалон(1960),Београд:Модер
нагалерија,стр.8.

23УглавномсусечлановиОрганизационогодбораилиСаветабиралина
две,односночетиригодине,узувекприсутнумогућностдаихСкуп
штинаградаразрешипреистекамандата,каоштоседесилосаСаве
томизабраним2008.годинеутрајањуодчетиригодинеаразрешеним
већследеће,2009.године,наконименовањановедиректоркеКултурног
центраБеограда.

24СедамдесетихгодинаурадСаветасеукључујуиуметнициизПришти
не:НиманиШћури1973.иНебихМурићи1975,каоиМиланСтанојев
графичаризНовогСада(1975).Међутим,овајунутаррепубличкикључ,
којиможебитиколатералнапоследицаатмосфереокоУставаиз1974.
године,нећесеодржатиугодинамакоједолазе.
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стикао’експерата’,директоркаКултурногцентра(Даница
ЈововићПродановићусазиву20082009,иМиаДавид,по
сле2009.године)ипоједанпредставникизпословногсвета
ипоновопоједанпредставникградскевласти,алиневише
уулозипотенцијалногцензора,већизстратешкихразлога,
’призван’одстранесамеманифестације,арадиобезбеђива
њачвршћевезеиутомсмислуфинансијскесигурности,а
самимтимиопстанкаманифестације.

КонтроверзникарактерОктобарскогсалонатокомовихпет
иподеценијапостојањанетемељисенањеговимизборима
(Савета,жирија,уметникаирадова)већнаантагонизмима,
дисензусима,пачакиагонизмимачијисуовиизбориби
липоследицаи/иликојесуовиизборипроизводили.Утом
смислуможемодаговоримоодимензијиполитичког(Шан
талМоф–ChantalMauffe)25–и/илиполитике(ЖакРансијер
–JacquesRancière)26каооонојкојајесуштинскаиманифе
стацијиинхерентна.АкојепрофилОктобарскогсалонамо
делованускладусакултурномполитикомкојајепредмани
фестацијупоставилаозбиљнаочекивањадасвакегодинере
презентујеподједнакоквантитетиквалитет,симболизујући
такодруштвенинапредак,самаманифестацијаје’изнутра’
билапремреженаполитикама:одименовањачлановаОрга
низационогодбора/Савета,жиријазанаграде,селекционих
комисија (од1975. годинеуведене), селектора (1992, 1993
и1994.годинепо једанчланселекционекомисијепостаје
селекторзаодређенуобласт:сликарство,скулптуру,цртеж
играфику,примењенууметност,графичкиииндустријски
дизајн27;аод1998.именујусеселекторикојису„дужнида
на основу свог увида (изложбе, атељеи) предложе Савету
листупозванихаутора.”28),уметничкогдиректора(од2002.

25„Под политичким подразумевам димензију антагонизма коју сматрам
конститутивнимелементомљудскогдруштва,докподполитикомподра
зумевамсклоппраксииинституцијапутемкојихсествараред,органи
зујућикоегзистенцијуљудиуконтекстуконфликтностикојиполитичко
обезбеђује.”Mauffe,C.(2005)OnthePolitical,London:Routledge,p.9.

26„Суштинскирадполитике јеконфигурисањесопственогпростора.Он
видљивимчинисветсвојихсубјекатаисвојихрадњи.Суштинаполи
тике је испољавање дисензуса као присутности два света у једноме”.
Ransijer,Ž.(2012)Narubovimapolitičkog,Beograd:Fedon,str.184185.

27Тачка 8 из Правилника 33. октобарског салона. Видети: Правилник,
у: 33. Октобарски салон (1992), Београд: Културни центар Београда,
стр.6.

28Члан8Правилника39.октобарскогсалонакојићесеондапојављива
ти у правилницима Октобарских салона закључно са 2000. годином.
У Правилнику 42. октобарског салона задржава се принцип селекто
раалисеимодификујетекстсходноновонасталојситуацији–„Савет
именуједеветселектораизредоваликовнихипримењенихуметникаи
сањимасклапауговоросарадњина42.октобарскомсалону.”Видети:
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године);затим,прекоизборауметникаодносноњиховихра
дова, дополитикенаграђивања.29Самолетимичанпоглед,
рецимо,начлановеОрганизационогодбора/Саветаформи
рајаснусликуоамбицијамаСалона.ЧлановипрвогОрга
низационогодборакојијеимаомандатоддвегодинебили
супоредНемањеМаџаревића,начелникаСекретаријатаза
просветуикултуруНародногодбораградаБеограда,Зуко
Џумхур, сликар и карикатуриста, Недељко Гвозденовић,
сликарипрофесорАЛУ,БошкоКарановић,графичариван
реднипрофесорАЛУ,ОлгаЈеврић,скулпторкачијијеради
калниприступскулптуринаконсамосталнеизложбе1957.
годинеугалеријиУЛУСаинаступаунационалномпави
љону на 29. венецијанском бијеналу 1959. године био за
паженкаоизузетанодстранедомаћеииностранекритике,
дрМиодрагКоларић,историчаруметности,научнисарад
никНародногмузеја, ЈованКратохвил,скулпторидоцент
АЛУ,МиливојНиколајевић,сликариуправникновосадске
Галеријематицесрпске,БошкоПетровић,сликар,Божидар
Продановић,сликариасистентАЛУ,ЈованСекулић,дирек
торЗаводазазаштитуспоменикакултуре,МладенСрбино
вић, сликар и доцентАЛУ, РатомирСтојадиновић, скулп
тор,ВојинСтојић,скулпториасистентнаАЛУидрЛазар
Трифуновић,историчаруметностииасистентФилозофског
факултета.Овакавтрендокупљањаеминентнихличности,
уметника,историчарауметностиилиликовнихкритичара,
чијијеауторитетпроизлазиоизпрофесионалног,друштве
ноги/илиполитичкогангажманаутелокоједоносиконцеп
цијуиутврђујеПравилникСалона,којенепосредноврши
избор излагача или жирира радове пристигле на конкурс,
којеименујеселекционукомисију/селекторе/уметничкеди
ректоре,каоижиријебићезадржантокомсвиховихгодина.
КрозОрганизационеодбореилиСавететокомовихдецени
јаусвојствучлановапрошлису:МихаилоПетров(196230,
графичар,сликар,илустратор,песникикритичар,иутом
тренуткупрофесорАЛУ);МаријаПушић(1962,историчар

Правилник,у:42.Октобарскисалон(2001),Београд:Културницентар
Београда,безпагинације.

29ЛидијаМереник јеуоквиру42.Октобарскогсалонаукључиларетро
спективунаграђенихрадованаОктобарскимсалонимаод1960. годи
непрепознајућиуоваквојретроспекцији„јошједновиђењеуметничке
сценеуСрбијипосле1960.године–својеврснуисторијууметностии
уметничке продукције формирану критеријумом политике награђива
ња.“Мереник,Л.Уводне напомене о 43.Октобарском салону, у:Зум
ин Зум аут, 43. Октобарски салон, приредила Петровић, С. (2002),
Београд:КултурницентарБеограда,стр.8.

30ЧлановиОрганизационогодбора/Саветасубиранинадвеилиначетири
године.Утексту,осимунеколикослучајева,изаименанаведенихчла
нова,датајепочетнагодинањиховогмандатауОдборуилиСавету.
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ка уметности, у том тренутку, кустос Модерне галерије),
СтојанЋелић(1962,сликариутомтренуткудоцентАЛУ),
НадаАндрејевићКун(1963,историчаркауметности,утом
тренуткууправницаМузејапримењенеуметности),дрКа
таринаАмброзић(1964,историчаркауметности,утомтре
нуткунаучнисарадникНародногмузеја),дрДејанМедако
вић(1968,историчаруметности,утомтренуткупрофесор
на Групи за историју уметностиФилозофског факултета),
Алекса Челебоновић (1972, сликар, ликовни критичар, до
тог тренутка, између осталог комесар југословенских се
лекција наВенецијанском бијеналу, 1958, 1964. и 1966, и
БијеналууСаоПаолу,1957,1961.и1969),МићаПоповић
(1972,сликариутомтренуткупредставникУЛУСа),Јеф
та Јевтовић (1986, историчар уметностии у том тренутку
директорНародногмузеја),дрБојанаРадојковић,директор
МПУ (1986, историчарка уметностии у том тренутку ди
ректоркаМузеја примењених уметности), Ирина Суботић
(друга половина осамдесетих, историчарка уметности и у
том тренутку кустос Збирке стране уметности Народног
музеја),ДушанОташевић(19982000,сликар),ЧедомирВа
сић(19982000,сликариредовнипрофесорФЛУ),Марија
Драгојловић  (1998, сликарка, редовна професоркаФЛУ),
дрЛидијаМереник(2000и20082009,историчаркауметно
сти,прводоценткиња,аондаванреднапрофесорканаСеми
нарузамодернууметностОдељењазаисторијууметности
Филозофскогфакултета)...31Сличнанамерасепрепознајеи
уизборучлановажирија,селекционихкомисија,селектора
иауторапратећихизложбикојепостајуновапраксаОкто
барскогсалонаод1989.године32,сведо1998.годинекада

31Транспарентни пример рефлектовања и уплитања актуелне политике
уОктобарски салонбила је сменапостојећег сазиваСаветаОктобар
скогсалоначијијепредседникбиоБогданКршић,графичарипрофесор
ФПУиименовањеновог,’политичкиподобнијег’саМомчиломАнто
новићем, професором и у том тренутку деканомФЛУ, те Радиславом
Тркуљом,сликаромитадашњимдиректоромМСУкојијебиоблизакре
жимуинатоместотакође,иаконекомпетентан,политичкипостављен
почетком 1993. године.Ова промена је претходила смени директорке
КЦБа,ГорицеМојовић,аједнаодбизарнихзамеркиСалона,одстране
челникаграда,којисубилиизредоваСоцијалистичкепартијеСрбије,
билаједазнакСалонаиз1993.годинесадржижутуиплавубоју(алузи
јанабојезнакаутомтренуткуопозиционеДемократскестранке)иако
језнакпоредовихсадржаваоицрвену,инебоје,црнуибелу.Видети:
Мојовић,Г.Октобарскисалон–одлокалнедоевропскеманифестације,
у:45. октобарски салонКонтинентални доручакБеоград, приредила
Петровић,С.(2004),Београд:КултурницентарБеограда,стр.14.

32Иницијативузаприређивањепратећихизложбијепокренулатадашња
директоркаКултурногцентраБеограда,ГорицаМојовић,наконштоје
саЉиљаном Поповић, дугогодишњом уредницом ликовног програма
КЦБа,посетилаизложбу„Документа”уСарајеву1987. године.При
марнаидејајебиладасеОктобарскисалонорганизујеувишебеоград



215

ЈАСМИНА ЧУБРИЛО

Савет Салона бира селекторе којима даје слободу избора
којаћерезултоватиауторскимизложбама/целинамауокви
русамогСалона.Дешавалосечестодасумногичланови
ОрганизационогодбораилиСаветабилиичлановижирија
истовремено (ускладусаодредбамаправилникадотичног
издањаСалона),илиуоквирунекогдругогиздањаСалона,
штонаравнопроблематизује,чаккомпромитујеОктобарски
салон јер уместо претпостављенеширине, ’неутралности’
и ’објективности’ у репрезентовању ’аутентичних вредно
сти’,можедаимплицирамонополизацију.33

НепостојиједанПравилниккојиобухватасвеСалоне–пра
вилници су се мењали у складу са променама у друштву
и уметности, тако да је, генерално, сваки Организациони
одбор,односноСаветутврђивао,натраговимастарих,но
ва,мањеиливишемодификованаправила.Једнаодупеча
тљивијихпроменајеонакојадоводиупитањеисамназив
манифестације. Октобарски салон је између осталог био
замишљен као манифестација која ће имати и комемора
тивнуфункцију–обележаваћеи славиће20. октобар,дан
када су здружене јединице Народноослободилачке војске
ЈугославијеиЦрвенеармије1944.године,ослободилеБе
оград.Стогајеоваманифестацијауглавномбилаотварана
насамдан,или19.октобраиуглавномјетрајаламесецда
на.Године1993.изПравилникаизостајечланкојисепона
вљаотокомдеценија:„Октобарскисалонсеорганизујесва
кегодинеучаст20.октобра–ДанаослобођењаБеограда”
иуместоњегајеунетодасе„Октобарскисалонорганизује
сваке године октобра месеца”. Другим речима, Октобар
ски салон је почетком деведесетих само рефлектовао, и у
овој одлуци резимирао другачије, неоконзервативно кри
тичкорасположењепремапрошлостикоју је,оригинално,
био предвиђен да прослављаи то скоро десет година пре
званичнеодлукеоизборуновогдогађајаизисторијеграда,
односнопроменидатумаобележавањаграда.34Одтренутка

скихгалерија.Истовремено,уводисеизложба„гостаутор“,идејакоја
нијезаживеласобзиромда,какосамаМојовићобјашњава„нашаземља
врлобрзоулазиуизолацију“.Исто,стр.14.Пратећеизложбесеупочет
купостављајуудржавним/градскимгалеријама,аливрлобрзопочиње
сарадњасамалобројнимприватнимгалеријама(Лада,12+,Звоно).

33Изувида у документацијуОктобарског салона види се да јеЉиљана
Ћинкул,примераради,учествовалаурадуСаветаупериодуод1998.
до2001,дајебилаужиријузанаграду1997.године,дајесукцесивно,
свакегодине,упериодуод1989.до1993.годинеприређивалапоједну
пратећуауторскуизложбу(стимдајеизложбуИзазовлиногравуре1991.
конципиралаиреализовалаукоауторствусаЗораномТодовићем),даје
1990.годинебилауселекционојкомисији,а1998.годинеиселекторка.

34СкупштинаградаБеоградајетек26.децембра2002.годинеодлучилада
сепериодизмеђудвазначајнадогађајауисторијиграда–од16.до19.
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интернационализације Октобарског салона, Пословник и
Правилникизостајусапочетнихстраницакаталога,атер
мин отварања се са било ког датума у октобру помера на
септембар (2013и2014. године), алинаовоиостала (ра
дикална)померањаОктобарскогсалонапосле2004.године
вратићемосекасније.

ЧестосеукритикамаилиуразговоримаоСалонуправила
историјскапаралеласапарискимСалонима.35Међутим,ар
гументикојимабисеподржаломишљењеопарискимСало
нимакаомоделупремакојемјеконфигурисанОктобарски
салонсуелузивни,непрецизни,итонајвишезбогразличи
тихконтекстаукојимасубилепокренутеиукојимасусе
организовалеовеманифестације.Паралелапостојиуназиву
којипрецизнореферишеначињеницуда јеупитањутип
репрезентативне групне изложбе, али модалитети њихове
унутрашњеорганизацијесеразликују,пасуињиховиефек

априла–обележавакао„ДаниБеограда”.Какостојиуобјашњењуове
одлукеназваничномсајтуградаБеограда,овадвадатумасуизабрана
збогтогаштоје„СловенскоимеБеоградпрвипутпоменуто16.априла
878.у једномписаномдокументу–писмупапеЈованаVIIIбугарском
кнезуБорису,а19.априла1867.коначноје–поштојепоследњитурски
командантАлиРизапашасимболичнопредаокључевеКнезуМихаилу
наКалемегданупресталаготовотроиповековнаокупацијаиБеоград
поновопостаосрпскиград”.25.август2014.,http://www.beograd.rs/cms/
view.php?id=1222.

35Парискисалони (изложбеалиикаообликеманципације јавнесфере)
билисупроизводфранцускеполитикекојајеодЛујаXIVкултурипри
знавала (моћан) политички потенцијал. Историја изложбених Салона
везана је за оснивање Краљевске академије сликарства и скулптуре
(AcademieRoyaledePeintureetdeSculpture)1648.годинерадиустано
вљавањаизаступања’истинитедоктрине’уликовнимуметностима,а
1663.годинекомплетнореорганизованеипретворенеудржавнуумет
ничку машинерију. Прва изложба чланова Академије и њене школе
(EcoledesBeauxArts)билајеодржана1699.године;1725.изложбадо
бијасвојзваничанназивSalondeParis,аод1737.наСалонусумоглида
излажуиуметницикојинисубиличлановиАкадемије.Од1820.године
постајеглавнигодишњидогађајкојиуимефранцускедржавеорганизу
јеАкадемија,којијефинансиранодстранедржавеинакомеседржава
појављујекаоглавникупацуметничкихдела.Салонјесведо80ихго
дина19.векабиоглавнајавнааренаукојојсууметницимоглидастекну
или,пак,даизгубесвојурепутацију,аотомесусепиталисједнестране
жири,којијевршиоизборуметничкихделаињиховупоставкупрема
успостављеној хијерархији вредностикоја је репродуковаладоктрину
Академијечијисучлановибили,исдруге,ликовнакритика,којајемо
гладабудеконзервативна,усагласностисажиријемињеговимфавори
зовањемконвенционалног сликарстваилиунеколико супротстављена,
окренутадефинисањумодерногимодерности.Видети:Blunt,A.(1982)
ArtandArchitectureinFrance:1500to1700,London:Penguinbooks,pp.
324325;Blake,N.andFrascina,F.Modernpracticesofartandmodernity,
in:ModernityandModernism,FrenchPaintingintheNineteenthCentury,
eds.Frascina,F.andBlake,N.,etal(1993)NewHaven(etc.):YaleUniver
sityPress(etc.),pp.5961.
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ти различити. Обе манифестације су директни производи
културнихполитика,осниванесуифинансиране’сврха’–
њиховиоснивачисукраљодноснодржаваупрвомслучају
(којисууједнобилииглавникупциуметничкихделаизло
женихнаСалонима)иградскауправаудругомслучају(уз
видљивиизостанак’колекционарских’амбиција).Првама
нифестацијајетребалодарепрезентујеирепродукуједок
тирнуинституцијеуоквирукојејеибиланапрвомместу
конципирана.КадајеречоОктобарскомсалону,очекивања
сусеспротекомвременамењала.ПредпрвеОктобарскеса
лоне,апосебнопредПрвиоктобарскисалон,биласупоста
вљенаначелновеомависокаиистовременонеодређенаоче
кивањаизакојихсе,чинисе,усенциоснивањаМузејасавре
менеуметностијугословенскогкарактераодкогсеочекива
лодаћебитиважнаиводећаинституцијатогтипауземљии
региону,препознајежељадасеуспоставиипотврдиконти
нуитетсапредратнимсликарствомрадиконструисањакохе
рентногнаративаонационалнојијугословенској(модерној)
уметности 20. века ињеговог ињеног историзовања.Ор
ганизациониодборПрвогоктобарскогсалонајебиодонео
одлукуда„позивимазаизлагањеодазаслуженопризнање
генерацијиуметникакојисусвојимстваралаштвомдопри
нели развоју српске уметностиизмеђу два рата, а заузели
видноместоиупослератномразвојуликовнеуметностиБе
оградаинашеземље.”36Билисупозвани:ЈованБијелићса
почаснимместомнаСалону,ЂорђеАндрејевићКун,Стојан
Аралица,МаркоЧелебоновић,НедељкоГвозденовић,Ми
ланКоњовић,ПетарЛубарда,ПредрагМилосављевић,Ми
лоМилуновић,ЗораПетровић,ИванРадовић,ИванТабако
вић,МихаилоПетров,РистоСтијовићиСретенСтојановић.
ПолагодинепреотварањаПрвогоктобарскогсалонабило
јеотвореноПрвотријеналејугословенскеуметностикојеје
отворено тежило успостављању континуитета: окошезде
сетакуметника,живихипреминулих,билојепредстављено
сапоједнимделомизмеђуратнефазе,аониживибилису
заступљенииуделуактуелнеликовнеуметности.Синтагма
’успостављањеконтинуитета’чиниседајеобележиласвет
уметностиуНРСрбијипедесетихгодинапочевшиодизло
жбе70сликарскихивајарскихделаизвремена19201940,с
почетка1951.године,којомјебилазапочетарехабилитација
међуратнеуметности,аонданастављенапреконизасамо
сталних изложби протагониста ове уметности, наградама
или других обликањихове институционализације (профе
сура,радукомисијама,итд).Успостављањеконтинуитетаје

36Правилник(1960)Првиоктобарскисалон,Београд:Модернагалерија,
стр.8.
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значилонесамоафирмацијумеђуратне,грађанске,уметно
стинаконначелног,алиодстраневластиникадааутентично
прихваћеног, дистанцирања од социјалистичког реализма,
већиутврђивања ауторитетамеђуратнеуметностикао је
диногмеритумакојијекадардапружилегитимитетновим
појавамаууметностиинатајначиндасвојујошувеккрхку
и несигурну егзистенцију у (радикално) другачијем исто
ријскомиидеолошкомокружењу,ојачаиучврстиаисториј
ском,кантовском(еманципованом)уметничкомиестетском
аргументацијом.37ПоштојеиОктобарскисалонизвео’ус
постављањеконтинуитета’,судећипоизлагачимакаоикри
тикамакојесупратилеСалонетоком60ихгодина20.века
(спорадично,токомосмеидеветедеценије),манифестација
је, без обзира на сталнофинансирање и намеру да се из
боромчлановаОрганизационогодбораодржињенелитни
статус,defactoбилапрепуштенасамасеби,безјасне„ми
сије”38(отудсечестоукритициСалонанаилазинаконста
тацију„ништаново”).Октобарскисалонпостаје’плутајућа’
манифестацијаококојесеводеполемике39,иукритикама
доминирамишљењедајеуметностнегдедругдесамоврло

37СличносупоступилиииницијаториDocumenteуКаселу1955.године.
Прваиздањаовеманифестацијеималасуисторијскиидокументарно/
реконструктивниприступ.DocumentaIбиласуконцентрисананапред
ратниевропскимодернизамсаиницијалномнамеромуспостављањана
цизмомпокиданихвезаса‘дегенеративномуметношћу’каоиуспоста
вљањановихконтакатасаевропскимземљамапутемсегментаизложбе
којијепредставиомладунемачкууметност.Утомсмислу,DocumentaI
биласупрвипослератнифорумнакомесусенемачкииевропскиумет
ницисусрели.СледећаDocumentaбићезапамћенакаоизложбакојасе
бавилауметношћунакон1945.гдејетагодинаузетанесамокаојасна
политичкацезуравећјетребалода,наосновуселекцијепредратнихи
послератнихуметничкихдела,послужиикаокритеријумзаразматрање
савременеуметности.Видети:Чубрило,Ј.(2009)Какомеђународнеиз
ложбемисле,ЗЛУМСбр.37,НовиСад:Матицасрпска,стр.307.

38„Иуправозатооправданојеразмислитиоњеговојправојмисији,омо
гућностимаискоришћениминеискоришћеним,анарочитоопобудама
онихкојисугауимедруштвастворили,иотомедалије,иколикоје,
овакавкакавје,ускладусањима.”Протић,М.у:Аноним,(11.11.1962.)
Узнакумладихгенерација,али...,Политика;наведенопрема:Мирчић,
А.,Добрић, Г., БјелицаМладеновић,А.Е. иЛепосавић, Р. нав. дело,
стр.90.

39ПримерарадиполемикаизмеђуДејанаМедаковића,председникаОрга
низационогодбораДеветогоктобарскогсалонаиЖивојинаТуринскогу
листуПолитикатокомдецембрамесеца1968.године(видети:Мирчић,
А.,Добрић, Г., БјелицаМладеновић,А.Е. иЛепосавић, Р. нав. дело,
стр.151158.),илиполемикаизмеђуВасилијаСујићаиМирјанеЖив
ковићкоја севодилана страницамачасописаМладост октобра1977.
године (видети:Мирчић,А.,Добрић,Г.,БјелицаМладеновић,А.Е.и
Лепосавић,Р.нав.дело,стр.185221).
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малоилинималонаСалону.40Приређујусе’контра’изло
жбе попут (анти)изложбеГенерација 7141, отворене исто
временоалиизваноквираОктобарскогсалона,чакунепо
среднојблизини,угалеријиСтудентскогкултурногцентра,
илиизложбеОтвореногоктобарскогсалонаугалеријиПин
киуЗемуну(приређиванеод1978.до1982.године).Ипак,
Октобарски салон ће током своје историје неколико пута
одигратиулогуманифестацијепромотерановихпојаваили
ће их Салон представити након њиховог етаблирања пре
свеганабеоградскојсцени,штосеизперспективенесамо
доминантнеидеологијемодернизма, већиначелнихпрво
битнихразлогапокретањаманифестацијемоглоочекивати:

40Примераради:„СтогабиОктобарскисалонвећједноммораодапостане
катализатордуховнеклимекојабиодСалонастворилаједнусвечаност
уметности у ширем културолошком смислу: ангажовањем естетичко
просудитељски најкомпетентнијих кадровских ресурса, предавањи
ма,дискусијама,уводнимкаталошкимстудијама,изложбамалауреата,
парцијалнимфокусирањемпојаваипоетика–светокомплементарно
медијскииинтердисциплинарно.Тектадабинашедруштво(које јеи
финансијер) имало сатисфакцију, уметници алиби, а Салон би синуо
идејом смисла. Верујем да би с разлогом гневни ’заблудели синови’,
’ренегати’,она’плејадаапстинената’озаренитомсветлошћу,опетпо
хрлилиСалону”.Васиљковић,К.(28.10.1983)Последицеапатије,Кому
нист,наведенопрема:Мирчић,А.,Добрић,Г.,БјелицаМладеновић,А.
Е.иЛепосавић,Р.нав.дело,стр.353;РадоњаЛепосавићуочаваосновни
моделписањакритикеоСалонутекаоједноодопштихместауписа
њуимишљењу оСалону детектује у често понављанимреченицама,
илифразаматипа:„Ниовегодиненашинајпознатијиуметницинеизла
жунаСалону,аселекционакомисијаод...радоваприспелихнаконкурс
одабраласвега...,штојеизазвалобурунегодовања.”или„Иове–каои
ранијихгодина–постављасепитање:какавнамСалонтреба?”,Лепо
савић,Р.Мртваприрода...идруштво,у:Мирчић,А.,Добрић,Г.,Бјелица
Младеновић,А.Е.иЛепосавић,Р.нав.дело,стр.15.

41Поповић, М. (17.11.1971) Денегри: ревијалне изложбе – преживеле!,
Експрес,наведенопрема:Мирчић,А.,Добрић,Г.,БјелицаМладеновић,
А.Е.,Лепосавић,Р.нав.дело,стр.228.Генерација71(или„шесторица”,
„шестаутора”,„првагенерација”,Октобар,премаДенегрију,непреци
зниколоквијалнитерминипомоћукојихсежелелодасеподјединстве
нимназивомобухватирадСлободанаЕреМиливојевића,МаринеАбра
мовић,РашеТодосијевића,НешеПариповића,ГергељаУркомаиЗорана
Поповића;Denegri,J.(1996)Sedamdesete:temesrpskeumetnosti:Nove
prakse(19701980),NoviSad:Svetovi,str.94.
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енформел42,новуфигурацију43,постмодерну44илиновубео
градскускулптуру45иновубеоградскуфигурацију46.Међу
тим,тојошувекнезначидасенаСалонунисумогливидети
радовиуметникакојигенерацијскиилиизлагачкомстрате
гијомнисуприпадалинекојпојавиалијесупотомештосу
њиховирадовиделиликарактеристикепојаве(примерара
диМиланАлексићкојићесвојефотографијеконцептуалне
провенијенцијеизлагатиусликарскојсекцијинаСалонима
1980,1981.и1982.године;истоважиизанаступДрагана
ПапићанаОктобарскимсалониматихгодина).

Захваљујући идеолошкој инерцији, манифестација је оп
стала,азахваљујућиамбицијипрофесијеиантагонизмима,
односномикрополитикамакојесупресецалеиконфигури
салелокалнисветуметности,првоспоро,паондасвебрже,
мењаласеиприлагођавалановимилидругачијимзахтеви
мавремена.Коликогодконзервативанбио,јерјеСалонто
комвременатоипостао,готовобезпотенцијаладапромо
више, учвршћује или доводи у питање каријере уметника
(попутпарискихСалона),баштакавкакав јебио,поседо
ваојеиполитичкикапацитетдапровоцирауспостављање
другости,другачијихикритичкихпозиција.Тајполитички
капацитеттемељиосенасимболичкојмоћиобезбеђенојчи
њеницом суштински неометаног државног (’друштвеног’)

42НаДругомоктобарскомсалону1962.годинеМићаПоповићћедобити
наградуСалона.

43Организациони одбор 13. Октобарског салона 1972. године донео је
одлукуи у предговору је обнародовао да ће то издањеСалона имати
посебу селекцију посвећену појавиНове фигурације коју је објаснио
као„типфигуралногпризоракојисезасниванакоришћењупредлога
новихмасовнихмедијума,каоштосу:фотографија,филм,телевизијаи
стрип”.Видети:13.Октобарскисалон(1972)Београд,безпагинације.
Утусврхубилајеименованаипосебнакомисијаучијисаставсуушли:
ЈеркоДенегри,МићаПоповић,ИринаСуботићиАлексаЧелебоновић(у
томтренуткупредседникОрганизационогодбораОктобарскогсалона).

4424.Октобарскисалон,1983.(уселекционојкомисијијеизмеђуосталих
билаБојанаПејић,ликовнакритичаркакојајебиламеђуонимакојису
активноподржаваликонцептновесликеидругихпојаваууметности
осамдесетихпасусетакоуизборунашлирадовиТахираЛушића,На
деАлавање,МилетеПродановића,ВластеМикића,ЈармилеВешовић,
ДрагославаКрнајскогиМилованаДеСтилаМарковића(којијеуједно
добиоIнаградузасликарствотегодинеодстранежиријаусаставуЈер
коДенегри,МаријаДрагојловић,СлободанМашић,СлавољубРадојчић
иАлексаЧелебоновић).

4535. Октобарски салон, 1994. године; селекторка за скулптуру Лидија
Мереник.

4635.Октобарскисалон,1994.године;селекторказасликарствоДанијела
Пурешевић;проблемскапратећаизложбаДанијелеПурешевићпоста
вљенаугалеријиЗвоноподназивомАутопортретууметностидеведесе
тих(поредсликараДаниелГлид,УрошЂурић,СтеванМаркуш,Јасми
наКалић,укљученирадовиискулпторкиНинеКоцићиДраганеИлић).
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финансирања и политичким потенцијалностима културал
нихплуралнихпракси.

Савременост:2004...
(„tobiennialornottobiennial?”47)

Углобализованомсветупромењенихпарадигми,нестабил
них сингуларности и редефинисане суверености држава,
културна политика постаје релација било ког институци
онализованог обликамоћи (држава, корпорација) – култу
ра, а са намером потчињавања или операционализовања
културесопственимпотребама.Октобарскисалон је2004.
године постао међународна изложба, сходно трансформа
цијамакрозкоје јеурелацији са савременимполитичким
и економским процесима, пролазила савремена уметност,
оријентисанапрема „културалнимконтекстимаи географ
скимситуацијама,тј.геополитичкимтопосималоцирањаи
дислоцирања.”48Намерадасепостаневажноместоразмене
информација,промоцијеиафирмацијекакоуметникаињи
ховог рада, тако и промоције историјски, политички, кул
турно, социјалноекономски специфичног града или обла
сти,пачакиуспостављањапарадигми,показаласекаооки
дачтрауматичногискуствазалокалнукултурнусредину.Та
јаснаманифестацијадестабилизовањаграницаидентитета
произвелајесебекаоконтроверзунадконтроверзамаОкто
барскогсалонаокојојћесеувекизноварасправљатитоком
следећихгодина.Некадашњеувекизновапостављанопита
ње„какавнамОктобарскисалонтреба?”после2004.уступа
местоновимформулацијама:укомпромиснојваријанти,у
формипитања,„укомодносутребадабудузаступљенина
ши/њиховиуметници?”иурадикалнијојваријанти,уформи
захтева,„вратитенамОктобарскисалон!”.

Да ли је Октобарски салон требало интернационализова
ти?Безсумњеда,аразлогазатоимавише.Пореднотор
ногаргументадабитребалодауБеоградупостојимеђуна
роднаманифестацијазавизуелнеуметности,башкаошто
филм,позориштеилимузичкеуметностиимајусвојФЕСТ,
БИТЕФиБЕМУС,међу другими важнијим аргументима
моглибидасенаведуивећнековремеактуелнипроцеси
глокализације који последњих деценија мењају географи
јууметности, затим,чињеницадасувеликесветскеизло
жбе бијеналног, тријеналног... типа настајале из дубоких

47Filipović, E.,VanHal,M. andOvstebo, S. Introduction, in:TheBiennial
Reader, The Bergen Biennial Conference, eds. Filipović, E.VanHal,M.,
Ovstebo,S.(2009),Bergen,Ostfildern:BergenKunsthall,HatjeCantz,p.6.

48Šuvaković, M (2012) Umetnost i politika, Beograd: Službeni glasnik,
str.2728.
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културнихиполитичкихпотреба,тедатонијејединалокал
напрестижнаманифестацијакојајепрераслауинтернацио
налну(примераради,данаспрестижноБијеналеуСиднеју),
даБеограднатајначинпостаједестинација’biennialтури
зма’,амождапонајвишеонајдасамауметностимапотребу
задијалогом’безграница’,токомкојегћесвакауметничка
праксапонаособформиратисвојтренутниидентитетисво
јуразличитост,алићесеимеђусобнопрепознаватиусвојим
сличностима.49Овааргументацијапочивана(француском)
концепту мондијализације и уобличава позитивну слику
ануалних,бијеналних,тријеналних...изложби,тепроизво
ди представу оњиховој утопијској димензији препознатој
у (мондијалистичким) процесима усмереним ка успоста
вљању мобилних „транснационалних субјективитета који
дислоцирајуцентарипериферију”.50Насупротовој,’пози
тивној’аргументацији,постојикритичка,којајескептична
како према концепту мондијализација и мултикултурали
зма, такоипрема овој „biennial индустрији”51, суштински
хијерархијскиорганизованојпремасимболичнимпотенци
јалностима историје, типамодела изложбе и наравно гео
графије.Великеизложбесвакакосууврлоблискојвезиса
тзв.чистокомерцијалнимсистемоми,суштински,другачија
позицијајетешкозамислива,јеровеизложбеуправотајси
стемпроизводи,односночиниихмогућимиактивноуче
ствујеуњиховомпокретању,организовању,каоињиховом
опстанку.Сдругестране,тзв.незападнабијеналапредста
вљају нову тенденцију само релативног дистанцирања од
комерцијалног система. Оне се покрећу са намером цен
трирањамаргинализоване позиције, али и повратно, могу
рефлектоватипроцесевестернизацијемаргиналнихтачака,
асимилацијеонихразличитостикојенемајупотенцијалда
радикалнодестабилизујуинституције(Западне)савремене
уметности.52Постојеразличитеподелемеђународнихизло
жбиузависностиодполазиштасистематизације. Једнаод
тихсистематизацијапрепознајекаопосебнугрупуразновр

49Čubrilo,J.OntheEveofthe51stOctoberSalon,in:BelgradeExperience:
TheOctoberSalon,ed.Petrović,S.(2009),Belgrade:BelgradeCulturalCen
tre.

50Jones,C.A.BiennialCulture:ALongerHistory,in:TheBiennialReader,An
AnthologyonLargescalePerennialExhibitionsofContemporaryArt,eds.
Filipović,E.,VanHal,M.andOvstebo,S.(2009),Bergen,Ostfildern:Bergen
Kunsthall,HatjeCantz,p.70.

51Bydler,C.TheGlobalArtWorld,Inc.:OntheGlobalizationofContempo
raryArt,in:TheBiennialReader,AnAnthologyonLargescalePerennialEx
hibitionsofContemporaryArt,eds.Filipović,E.,VanHal,M.andOvstebo,
S.(2009),Bergen,Ostfildern:BergenKunsthall,HatjeCantz,pp.387389.

52Чубрило, Ј. (2009) Како међународне изложбе мисле, ЗЛУМС бр. 37,
НовиСад:Матицасрпска,стр.318.
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снихмеђународнихизложбикојесеритмичноодпоследње
деценије 20. века организују каофлексибилне продукције
углавномокренуте производњидогађаја попутБијенала у
Истанбулу,БијеналауКвангџуу,Манифестаитд,53аОкто
барскисалонби,посвомпрофилу,могаодасепридружи
овимпримерима.Овебијеналнеизложбе (илиThirdWorld
biennials) успостављају новимодел за овај типизложбеи
тонајвишезбогсвојихкомплекснихибогатихsitespecific
локализама,54аистовременоизаједносадругимистаријим
манифестацијамапопутВенецијанскогбијенала,Бијеналау
СаоПаолуитд,играјуважнуулогууглобализацијисавре
менеуметности.

ПрвеидејеоуспостављањувезаизмеђуОктобарскогсалона
и интернационалног света уметности коинцидирају са ве
ликимевропскимгеополитичкимпроменамаувременепо
среднопослепадаБерлинскогзида,догађајакојијепроцесе
глобализације интензивирао. На 32. Октобарском салону,
као гостСалона,ЖанЛикШалимо (JeanLucChalumeau),
француски ликовни критичар, у то време вишегодишњи
уредникчасописаOPUSInternational (излазиоод1967.до
1995. године;Шалимо је уређивао од 1981. године до га
шења часописа), додељује наградуФранцуског културног
центраМариниНакићеновић.55Збогувођењамеђународних
санкцијаСавезнојРепублициЈугославијирезолуцијомСа
ветабезбедностиУједињенихнација30.маја1992.године,
нијебиломогућенаставитисаоваквомилисличниминтер
националним/интернационализујућимпраксама.Временом
је овај догађај заборављени када су се, деценију касније,
поновопокренулиразговориокоинтернационализацијеСа
лона,долазакиангажманШалимоанигдесевишенијепо
мињао,иакојезато,гледаноизовеперспективе,уконцеп
туалномсмислу,итекакобилопростора.56

Запериодпосле2000.године,поредувођењауметничкогди
ректораиинтернационализовања,интензивиранојепитање
излагачкогпростораОктобарскогсалона.Октобарскисалон

53Bydler,C.op.cit,p.388.
54Niemojewsky,R.VeniceorHavana:APolemiconheGenesisoftheCon

temporaryBiennial,in:TheBiennialReader,AnAnthologyonLargescale
PerennialExhibitionsofContemporaryArt,eds.Filipović,E.,VanHal,M.
andOvstebo,S.(2009),Bergen,Ostfildern:BergenKunsthall,HatjeCantz,
p.101.

55Поредстатуете,МаринаНакићеновићјеследеће1992.годинеималаса
мосталнуизложбууCarredesArtsуПаризукојујеШалимоорганизовао.

56ДугујемзахвалностГорициМојовић,њеномвремену,стрпљењу,анај
више живом и педантном сећању идеја, догађаја, атмосфере, људи,
проблемакојисупратилииобликовалиСалонеодпозних80ихгодина
20.века.



224

ЈАСМИНА ЧУБРИЛО

је од почетка гостовао у градским галеријским простори
ма:од1960.до1966.искључивоуИзложбеномпавиљонуу
Масариковојбр.4;1967.годинесаселекцијомпримењених
уметности,СалонсеотварапоредИзложбеногпавиљонаиу
Музејупримењенихументости;упериодуод1968.до1972.
СалонјебиопостављануИзложбеномпавиљону,Галерији
УЛУСаиМПУ;1973.и1974.изложбасевраћауоквиреИз
ложбеногпавиљонаиМПУ;од1975.до1988.годинеОкто
барскисалонсепостављауУметничкомпавиљону„Цвијета
Зузорић”,аод1989.ипобеоградскимгалеријама;од1993.
до1998.годинецентралнаизложбасеселиупросторМузе
ја„25.мај”;1999.севраћауУметничкипавиљон„Цвијета
Зузорић” сведо2001. године.Токомпретходнихдеценију
ипо,каоцентралнипросториОктобарскихсалона,смењи
ваће сеМузеј „25.мај”,иновипросторнекадашњеВојне
академијеуРесавскојулицикојијеодлукомМинистарства
републикеСрбије2006.уступљенградуБеоградузапотре
бесмештајаМузејаградаБеограда.Године2012.Салонје
биопостављенузградуГеозавода,а2013.упросторбивше
РобнекућеКлузнауглуМасарковеиРесавскеулице.57Сре
диномпрведеценије21.векаактуелизујесепитањеГрадске
галерије (Kunsthalle), изложбеног простора за репрезента
тивнеизложбесавременеуметностиалиипростораукоме
биОктобарскисалонконачнодобиосвој’дом’.58Политичка
преструктуирањауградумаргинализоваласуовајпројекат,
али оношто је важно јесте да је показана озбиљна наме
рауправцупромишљањаирешавањапитањацентралног
изложбеногпростора,представљалаадекватанкораккада
љојинституционализацијинекаданационалног,потомин
тернационализованог, а заправо, глобализованог Салона.59

57Поред ових, КЦБ као организатор је такође активирао запуштене/
напуштенеградскепросторесанамеромдаихпренаменујекаоштосу
ЈавнокупатилоуДушановојулици(одржавалисеОктобарскисалониод
2004.до2008.годинестимдапренаменанакрајунијеуспела)илиМа
гацинНолитауКраљевићаМарка(укојисепослеОктобарскогсалона
2006.годинеинаконконкурсауградууселиленевладинеорганизаци
је,представниценезависнекултурнесцене).Видети:Čubrilo,J.Onper
formativepotentialsofexhibitionspaces,u:OnArchitecture,International
ConferenceandExhibition,ed.Bogdanović,R.(2013),Belgrade:STRAND
–SustainableUrbanSocietyAssociation(CDROM)Jojkić,Đ.Predgovor,u:
Prvioktobarskisalon(1960),Beograd:Modernagalerija,str.5.

58Видети:1.септембар2014.http://web.arhiv.rs/develop/vestinsf/fea
ee540dc011162c1256e7d0032cb98/9f5a0b88754131fbc125717e0078c205?
OpenDocument

59Октобарскисалони2004,2005,2006.и2007.годинесубилиинтерна
ционализовани (уметнички директори: Анда Ротенберг (2004), Дарка
Радосављевић (2005), Рене Блок (2006) иЛоранХеђи (LorandHegyi)
(2007)). 48.Октобарски салон (2008) под називомУметник грађанин/
Уметницаграђанка(уметничкадиректоркаБојанаПејић)већсамимна
зивомнајављујетранснационалникарактертогибудућихсалона(умет
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Kunsthalle суштински, баш као и бијеналне међународне
изложбе,посебноонепокренутетокомпоследњедеценије
20.векаиизвантопографијеглавнихуметничкихцентара,
представљајупростореу оквирукојих су се артикулисале
(нове) кустоске праксе оријентисане ка институционалној
критициконвенционалногправљењаизложби,праксекоју
одликујепроцесуалност,отвореностисклоносткапретва
рањуинституционалногудруштвенипростор.Свезаједно
представљаобликесавременостисхваћенекаосарађивање
исадејствовањесавременом60алиикаоефектедетерито
ријализованихмрежа корпорацијског интереса и капитала
(финасијскеиидеолошкенесигурности).

ИзапитањадалијеОктобарскисалонтребалоилинијетре
балоинтернационализоватикријесе(бруталније)питањеда
ли биОктобарски салон, такав какав је био, у новим, ра
дикалнодругачијимдруштвенополитичким,економскими
културнимоколностима,произведенимнестабилнимипро
тивречнимнеолибералнимпројектом,успеодаопстане?Ве
роватнодаитоуколикобиселокалникарактерОктобарског
салона идентификовао са вредностима неоконзервативне
културекаосаставногделаалтернативногодговоранаин
херентну нестабилност неолибералне државе у настајању.
Другимречима,Октобарскисалонбиусвакомслучају,ин
тернационализованилине,постаонепосредниилипосредни
производнеолибералногпројектаињегове(мулти)културне
политике,61башкаоштосуњеговипочециивишедеценијско
трајањебилирезултатиједнедруге,државнобирократско
просветитељскогкултурнеполитике.Какојеједнаод,заСа
лон,драгоценихособина,његоваспособностдасемења,у
тренуткукадајенаступионеолибералнизаокрет,иСалонје
кренуоуправцуреконфигурације,аодмогућихопцијало
калноглобално,изабраојеовудругу,којајесвакако,после
деценијске изолације, била више него добродошла. Ново
лицеСалонапредставља један одпроизводановоуспоста
вљениходносаизмеђуслабог,мекогсубјектадржавногсу
веренитета наспрам јаког субјекта капитала и глобалног

нички директори: Бранислава Анђелковић (2009), Јуан Пусет (Johan
Pousette)(2010),ГалитЕлиат(GalitEilat)иАлнекаГрегорич(2011),Бра
ниславДимитријевићиМикаХанула(MikaHannula)(2012)иДанијела
ДуганџићЖивановић,КатјаКоболт,ДуњаКуковециЈеленаПетровић
(RedMin(e)d)(2013)).

60Groys,B.ComradesofTime,efluxjournal#11,decembre2009.,12.januar
2014,http://www.eflux.com/journal/comradesoftime/

61Harvi,D.(2012)Kratkaistorijaneoliberalizma,NoviSad:MediteranPublis
hing;Duggan,L.(2003)TheTwilightofEquality?Neoliberalism,Cultural
Politics,andAttackonDemocracy,Boston:BeaconPress.
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тржишта.62 Ова комплексна ситуација маргинализованих
илиоспоренихнационалнихсувереностиуимеглобалног
империјалногсуверенитетасеуправолинијскимкритикама
интернационализованог Салона пресликава у критичком
истицањусвојеврсногарогантногпонашањаманифестације
и уметничких директора према локалној сцени.Међутим,
текритикезаправопоказујусуштинсконеразумевањеновог
Октобарскогсалона:иакојепостојалаупочеткунамерада
интернационализованиОктобарскисалонпостанепростор
невишезаступања,каоштојетобиослучајтокомдеведе
сетихпутемСоросмреже,63већконтекстуализовања(еман
ципованих) локалних уметничких продукција у оквирима
изједначавајуће мултикултуралне и глобалне сцене/култу
ре/друштвености, с временом је постајало на неки начин
ирелевантнодалиимаилинемаиукојојмеријелокална
сценазаступљена,јерјеоваманифестацијасвевишепоста
јалапроблемскаи,суштински,свемањеинтернационална
а све вишемултикултурна, глобализована, те транснацио
налнаизложбачији јециљдапокажесавременууметност
безнационалногпредзнака.Уметницииуметничкидирек
тори/кураторипредстављају(углавном)самисебеапосред
носвојесличностииразличитости,макојепровенијенције
биле(класне,етничке,родне,сексуалне,старосне...).Утом
смислу,јединеваљанеполемикекојебиималосмисладасе
водеувезисаОктобарскимсалономуправосуонекојесе
темељенакритичкојрефлексијионогаштоконкретниСа
лон концептуализује, као и начина на који то ради, да ли
успостављапарадигмуикакву,далиаутентичнокритички
концептуализујесадашњевремеилињеговеактуелнеаспек
те, односно да ли се поставља као сингуларни узорак ко
јимсереметинормалнипоредакзнања,идентификацијаи
субјективностиујавномпољуументостиикултуре,јерсу
тоуједнопроблемиококојихсеорганизујуидругемеђуна
роднеизложбе – измеђунужног конформизмаинемогуће
утопијскепозицијекакојојтеже.

Закључнаразматрања

Текстдоносидругачијитеоријскииконцептуалниприступ
’историји’Октобарскогсалона–конструишејекаорезултат
перформативнихучинакакултурнихполитикадваразличи
тадруштвенополитичкасистемауконципирању,обликова
њу,успостављањуиодржавањуконтинуитетаи алиипо
кретањутрансформацијазначајнекултурнеинституције/ма
нифестацијеунашојсредини,алиикаорезулатаперформа

62Hardt,M.iNegri,A.(2003)Imperij,Zagreb:Arkzin.
63Šuvaković,M.nav.delo,str.161162.
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тивнихучинакамикрополитикалокалногсветауметности.
Октобарскисалонјебиопокренуткаонационалнаманифе
стација,усенциилипаралелносадвапројектајугословен
скогкарактераупољуликовнихуметности:покретањаТри
јенала југословенскеуметностииоснивањаМузеја савре
менеуметности,оријентисаногдарепрезентујецелокупан
развој уметности са југословенског уметничког простора
од 1900. године.Изнета је претпоставка да јеОктобарски
салон покренут у функцији оснивања Музеја савремене
уметностибудућидајеПрвисалонбиопосвећенкакопре
зентовањусавременеуметноститакои’успостављањукон
тинуитета’сапредратномуметношћу,идасуДругииТрећи
салонуспешноодговаралинапостављенизахтевдасепока
жу’најбољаделанашихнајбољихуметника’.Утомсмислу,
Октобарскисалонјепроизводдругеетапеуизградњинове
југословенскекултуреконцентрисаненаизградњусопстве
не, социјалистичке културе и културног живота.64 Такође,
Октобарскисалонсепокрећеувреме(буџетске)децентра
лизацијекојаћепретходитипроцесимадемократизацијеи
националнееманципацијеубрзанихнаконполовинеседме
деценије.Токомдеценија,дефинисаниматеријалнообезбе
ђенодстранеграда,Салонсенеће(много)мењати.Крајем
осамдесетихитокомдеведесетих,Салонћепролазитикроз
интензиванпериодсталногредефинисањакојећесвојис
ходиматиуњеговој,првоинтернационализацијиапотом,
врлобрзо,уартикулисањуСалонакаомултикултурне,гло
бализоване,тетранснационалнеизложбе.Почетакпериода
трансформацијаСалонавременскисепоклапасапочецима
глобализације, али и производње постсоцијалистичког и
транзицијског свакодневног живота под чијим утицајем и
пољекултуреиуметничкихпраксидоживљаваобрат.Тран
сформацијекрозкојејеСалонпролазиопоследњедвеипо
деценијебилесупосредноилинепосредноиспровоциране
околностимауспостављањановеотворенеиконтрадиктор
неполитичкеплатформеокренутеобезбеђењуполитичких
ииндивидуалнихљудскихслободауодносунаекономске
условетржишта.Сдругестране,’изложбенеполитике’Ок
тобарскогсалонабилесуијошувексуструктуриранеан
тагонизмимаилидисензусималокалногсветауметности,с
тимдасуониупрвимдеценијамауглавномбили’аутоном
ни’,проузрокованипоетичкимплурализмом,докоддеведе
сетихпостају’релациони’иукључујупродукцијске,кусто
ске, дистрибуцијске (излагачке, промотивне) и економске
плурализме.Другимречима,Октобарскисалонјеманифе

64Докнић,Б.(2013),нав.дело,стр.134.
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стацијакојаје„увекуразвоју”(Г.Мојовић),иутомразвоју
различитеполитикеиграјувеомаактивнуулогу.65

Текстјенаписанутокујулаиавгуста2014.године.
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POLICYOFCULTUREANDPOLICYOFDISPLAY:
THEOCTOBERSALON

Abstract

This paper is about perfomative effects of cultural policies in two
sociopoliticalsystemsdifferinginconcept,forms,establishmentand
maintenanceofcontinuitybutalsoininitiatingtransformationsofthe
nationally significant cultural institution/event – the October Salon.
Initiallystartedasanexhibitionof thebestartaccomplishmentsand
soonaplacetodisplaymoderntrendsinappliedarts,theOctoberSalon
hasbeenconceptuallyconsistent, andalmost resistant to change, for
almostthreedecades.Forthelasttwodecades,however,theOctober
Salon has been embracing changes, some of which have even been
radical (like switching fromnational to international).Usually, these
transformationswere observed as a change of paradigms inmodern
art:mostlyvertical(old/new)andrarelyorquitefrequentlyhorisontal
(contemporarydifferences).Theimpactsofideologicalmatricesonthe
deliberation, continuation and alternations of theOctober Salon and
themicropoliticsof the localartcommunitywerenotconsideredor

analysed.

Keywords:ОctoberSalon,culturalpolicy,dicensus,antagonism,so
cialism,neoliberalism
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Сажетак: Традиција излагања у оквиру националних павиљона,
којајеуспостављењанаизложбамаиз19.веканастављенајеи
данасуоквируСветскихизложби(„Expo’’)иБијеналауВенецији.
Урадућебитиразматранаулогаизначајпавиљонакаозасебне
типолошкекатегорије уархитектури, каоињеговаинструмен
тализацијанапоменутимманифестацијама.Павиљонићебити
разматраникаоместаизлагања, и каоаутономниобјектикоји
крозсвојуформуиобликовањеимајухибриднуулогудаговорео
архитектури,уметностиинационалномидентитету.Узистори
јатпавиљона,одпратећесценографиједосамосталногобјекта,
бићеразматранаињиховапозицијауинституционалномоквиру
светскихизложбииБијеналауВенецији.Урадућесеразматрати
идвеконцепцијепавиљона–каопривременихструктура(светске
изложбе)итрајнихпросторазаизлагање(Бијенале)ипоследица
оваквеподеленаархитектурупавиљона.

Кључнеречи:павиљони,Светскеизложбе,БијеналеуВенецији,
национални,архитектура

Увод

Какосеизложбе,независноодњиховогформатаисадржа
ја, скоро увекмогу разматрати и као дискурзивна и визу
елнаплатформазапроучавањеодређеногдруштвеногтре
нутка, приликомизучавања овихманифестација потребно
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јенаправитиувидусведеловеизложбеинаправитиувид
уконтекстуоквирукојегсупрезентоване,какобисебоље
разумелаулогакојусупојединеизложбеималеудруштве
нимикултурнимдешавањима.

Уфамилијиизложби,какозбогњиховогконтинуитета,тако
избогзначајакојисуималенадаљуеволуцијуовогжанра,
посебносеиздвајајусветскеизложбе(Интернационалнеиз
ложбеилиExpo)каоместанакојимасеизлажуекспонати
изсвихсегменатаједногдруштва,иБијеналеуметностиу
Венецијикарактеристичнокаоместоприказивањаликовне
ивизуелнеуметности(аодосамдесетихгодина20.векаи
архитектуре).Овеизложбе,ипоредвеликихразличитостиу
начинуидинамициорганизације,обухватуидужинитраја
ња,имајуједнувеомаважнузаједничкукарактеристикукоја
сеодносинаначиннакојисеорганизујенаступиселекција
уметникаидржаваучесница,акојисесастојиодкомбина
ције националних и анационалних изложбених селекцио
нихпроцеса,1каоипрематомештосезаорганизацијуових
изложбикористепросторинационалнихизложбенихпави
љона,којипредстављајубитносредствоуфункционисању
изложбених манифестација овог формата. Управо из тог
разлогауовомрадујеразматранаулогаизложбенихпави
љона(националних,интернационалнихилинекихдругих)
уфункционисањуизложби.Упрвомделуједаткратакпре
гледосновнихтерминакојисевезујузатиполошкукатего
ријупавиљонаињиховаеволуцијаодПрвеСветскеизложбе
уЛондону1851.доданас,аудругомделурадафокусјена
БијеналууВенецијиинационалнимпавиљонимакојисуза
потребеовеизложбеграђенинапросторуЂардина(Giardini
diCastello)од1895.додеведесетихгодина20.века.

Изложбенипавиљониодпратећесценографије
досамосталногобјекта

Према речима Беатриз Коломине (Beatriz Colomina), реч
павиљонсеизводиизфранцускеречизалептира–papillon,
због асоцијације на странице лаког отвореног номадског
шатора који подсећа на лептирова крила.2Овај термин је,
такође,узависностиодисторијскогпериодаијезикаукоме
сеупотребљаваоозначаваоибаштенскиилогорскишатор,
малилетњиковацсаокруглимкровом,кућицусакубетом,

1 Чубрило,Ј.(2009)Какомеђународнеизложбемисле,ЗборникМатице
српскезаликовнеуметностибр.37,НовиСад:Матицасрпска,стр.301.

2 Kolomina,B. (2007)Paviljoni budućnosti,Orisbr. 48,Zagreb:Arhitekst,
str.17.
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просторијусаекспонатиманаизложбамаитд.3Усвимвари
јантамазначењазапавиљонсевезујекатегоријапролазно
сти,односноограниченогвременскогтрајања,иуправоће
таособинабитиодвеликогзначајазадефинисањеулогеи
значењаизложбенихпавиљона.

Типолошкипавиљонисекаопросторнеструктуре,повезују
сатрадицијомпривременихпозорницакојесусеупериоду
ренесансе користиле за обележавање значајних догађаја и
свечаности.КаконаводиКоломина,павиљони су се кори
стили„каоприликазареализацијуновогстила,новуврсту
простора,новозначењедекорацијестворенемождазасамо
једандан...”4.Павиљонисубилисценографија,декорација,
пратећиелементвећегдогађаја,позадинакојајебилавре
менскиограничена.Средином19.векасапојавомсајамских
манифестацијаиизложби,иакосуидаљепривременогка
рактера,њихова структура се усложњава, и павиљони до
бијајуназначају.Насајмовимаисветскимизложбамакоје
у овомпериоду добијају своју устаљенуформу, улога па
виљонајебиладаобезбедепросторниоквирзаизлагањеи
приказивање„идеализованихсликасвета”5којесубилепре
зентованенаоваквимизложбама.Специфичностнаменеи
привременост,условилисуексперименталнуулогупавиљо
на,њиховупрограмскуодређеностиформалнообликовање.
Ониимајудвострукуулогу,првенственодаобезбедеместо
гдећебитиорганизованаизложба,доксусадругестране
својимформалнимобликовањемимализазадатакдапрене
суодређенупоруку.

Собзиромдасунасталинаосновуконструктивнихидеко
ративнихелемената,преузетихизпарковнеииндустријске
архитектуре,6јошодпрвеСветскеизложбеуЛондону1851.
године,иКристалнепалатекаоизложбеногпавиљона,ар
хитектура ових структура подразумева тренд експеримен
тисањакоји се у једномпериодуунајвећојмериодносио
наподручјеконструкцијаиприменуновихматеријала.7У
каснијимфазамаразвоја,премаречимаБеатризКоломине,
традиција павиљона као места експериментисања је на
стављена,иодносиласепресвеганаконструисањеслике
–„упечатљивесликепонуђенемасовнојпублицикрозпопу
ларнеизложбе–којапотомнадаљебиваизложенаунови

3 Исто,стр.17.
4 Исто,стр.14.
5 Galjer, J. (2009)EXPO 58 i jugoslavenski paviljon Vjenceslava Richtera,

Zagreb:Horetzky,str.120.
6 Kolomina,B.нав.дело,стр.10.
7 Исто.
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нама,магазинима,филмовима,нателевизији,аданасина
интернету.“8Даклеулогапавиљонаједауограниченомвре
менскомпериоду,путемизложбекаомедија,исвогформал
ногобликовања,конструишутј.пренесуодређенусликупу
блици.Оноштојекарактеристичнозасветиповеизложбе
нихпавиљона,уколикосеразматрањиховисторијат, јесте
управо чињеница да већина ових павиљона, изграђених у
периодунаконЛондонскеизложбе1851.године,постојиса
моумеморији.Иакофизичкинепостоје,великибројових
објекатаоставиојетрагуисторијиитеоријиархитектуре.
Иакоформалнонисуималипрограм,павиљонисуврлоче
стобилипромотериновихидејакојесуималевеликиодјек
у архитектури. Међу њима су сасвим сигурно „Стаклени
павиљон” (Glashaus)БрунаТаута (BrunoTaut)изграђен за
изложбуВеркбундауКелну(1914),павиљонСовјетскогСа
везаКонстантинаМељникованаизложбиуПаризу(1925),
МисовпавиљонНемачкенаизложбиуБарселони(1929),не
киодпавиљонакојејеЛеКорбизије(LeCorbusier)радиоу
сарадњисаПјеромЖанереом(PierreJeanneret)наизложба
мауПаризу(1925.и1937),илимногобројнипавиљоникоји
суизграђениупериодунаконДругогсветскогратапасведо
данас.9Оноштојезанимљивоједасупојединиодовихпа
виљонадобилиназначајумногокаснијеуодносунапериод
њиховеизградње,насупротчињеницидафизичкивишени
супостојали.Иакојењиховотрајањенајчешћебиловезано
затрајањеизложбе,павиљонисунаставилидапостојеука
талозима, приказимаизложбиили једноставноу сећању.10
Како наводи Беатриз Коломина у разматрању историјата
изложбених павиљона: „изложбени павиљони 20. столећа
субилимјестаинкубацијеновихобликаархитектурекојаје
понекадтоликошокантнооригиналнаиновадаониникада
нисубилипрепознатикаоархитектура”.11

Светскеизложбе–првобитниконтекстза
реализацијупривременихпавиљона

Иакосечестопосматрајукаоаутономнецелине,павиљони
највероватнијеникаданебибилитоштојесубезконтексту
алногокружењакојесуимомогућилеманифестацијекојесе

8 Исто.
9 Puente,М.(2000)ExhibitionPavilions,Barcelona:EditorialGustavoGili.
10Наиме,поредпаризложбенихпавиљонакојисуреконструисаниука

снијимпериодима(измеђуосталогреконструисанисуодноснопоновно
изграђениМисовпавиљонуБарселони,саизложбе1929.годинеи1987.
године,иЛеКорбизијеовиЖанереовпавиљонсаизложбе„L’EspritNo
uveau”из1925.годинекојијереконструисан1977.године).

11Kolomina,B.нав.дело,стр.16.
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одсредине19.векаорганизујууформатусветскихизложби.
Развојовогмоделаизложбенихманифестацијапомногоче
му јебиоспецифичан.Овеманифестацијесуималеулогу
дапромовишуновевредностиидакрозразнеформатеиз
лагања, експонате и пратећа дешавања прикажу напредак
цивилизацијенаглобалномилокалномнивоу.Оношто је
карактеристичнозаовеманифестацијејестемасовнапубли
ка,тј.чињеницадајевеликибројпосетилацаимаоприлику
дазавреметрајањаовихизложбинаправиувидуноведру
штвене,економске,политичкеиестетскевредности.12Иако
суврлочестоизгледалекаоместа забавногкарактера,из
ложбе суу стварипосталеместоразменеиконструисања
новихидеја,идеалаиидеологија,којисуимализазадатак
дапонуденовувизијубудућностикрознауку,технологију,
уметноститд.КаконаводиЈасминаЧубрило,историјаових
манифестацијазапочиње„уосвитмодерногдоба”,13кадасе
светскеизложбеконципирајунанационалнојоснови,ислу
жекаоместоприказивања„светскогнапретка”,крозизлага
њенационалнихсавременихдостигнућа14,уоквирукојихсе
каопосебансегмент,већодСветскеизложбеуПаризу1855.
године,излажуинационалнауметничкадостигнућа.15

УприказуМеђународнеизложбеуБриселукоја јеодржа
на 1958. године, ЈаснаГаљеристиче дафеноменизложби
нијереконструисањенизаизолованих,историјскихдогађа
ја,односноскупформалнихобележјакојасеидентификују
саархитектуромиконцепцијом,темамаипоставкама,него
знатно комплексније подручје међусобних утицаја из раз
личитихсфераполитикеикултуре.16Оноштојезаједничко
овимизложбамајестедаонечинетематскиоквир,уоквиру
којегсеодвијаразменаодређених(друштвених)вредности
имоћи.Утомсмислу,овеизложбенесамодапроизводеоно
штобитребалодабудеприхваћенокаојавномишљење,не
гоконституишујавномишљењеипредстављајуњеговуре
флексију.17Будућидајевећинаизложбибилапропагандног
карактера,занимљивојепитањеодносапремаидеологији,
односнополитичкиконтекстбезкојегњиховареализација
небибиламогућа.Оношточинисветскеизложбезанимљи
вимзаистраживањејечињеницадасубилепосредникиз
међу„високеиниске”културе,вишеинижекласе,иизмеђу

12Galjer,J.нав.дело,стр.90.
13Чубрило,Ј.нав.дело,стр.301.
14Исто.
15Исто,303.
16Galjer,J.нав.дело,стр.195.
17Чубрило,Ј.нав.дело,стр.301.
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трговине, индустрије, технологије, науке и уметности.18У
почетку, на изложбама су грађени централни павиљони у
оквирукојихсупостављанесвеизложбеипратећадешава
ња,доксеод1873.годинеиСветскеизложбеуБечупоја
вљујуипрвинационалнипавиљони.19Иакосубилипривре
менеструктуре,националниизложбенипавиљониималису
улогудапредстављајудржавеуартифицијелномглобалном
поретку.20 У том случају концепт националних селекција
није самопитањемеханизама за реализацију и продукци
јунационалногогледала,тј.закакоЈасминаЧубрилокаже,
запројекцијувластитогидентитета,већизапитањезначаја
изначења(не)компатибилности.21Оваквомселекцијомод
носнокомбинацијомразличитихконтекста,култура,умет
ничких пракси и продукција, могло би се рећи да струк
тураовихманифестацијапроблематизујеодноседржаваи
нацијаунајширемдруштвеномсмислу,гдесенудиувиду
друштвенетоковекојисубазиранинанационалнојприпад
ностиалиинаанационалномприпадањуширојзаједници
гдесеизложбеистовременомогутумачитикаоместосуо
чавањаиупоређивањалокалногсаглобалним.Државесусе
наовимизложбамарепрезентовалепутемизложбенихпави
љона,гдесуималеприликуда,показујунационалнадостиг
нућаизпрошлостиидакреирајуиконструишувизијубуду
ћихкретањаиочекивања.Изложбакаоповодипавиљони
каосредствокоришћенисузаконструисањесистемазнања
икреирањесликеоодређенојдржави.Управосуовомпро
цесупавиљониињиховаархитектураималивеликизначај
приликомпозиционирањаилидепозиционирањапојединих
земаљанаглобалнојмапи.

БијеналеуВенецијииизложбенипавиљони

Изложбенипавиљоникојисудобилиназначајусасветским
изложбама,каотиполошкакатегоријадодатносуеволуира
литокомвремена.Какосетренд„панпавиљонизацијегло
буса”22 наставио све до данас, павиљони су еволуирали и
добили додатне функције па се данас све чешће користе,
несамоуоквируинституционалнихоквиравеликихизло
жбивећикаопривременеинсталацијеубројнимуметнич
кимакцијама,пачакикаоалтернативамузејимасавремене

18Исто.
19Wesemal,P.(2001)ArchitectureofInstructionandDelight.Asociohisto
ricalanalysisofWorldExhibitionsаsadidacticphenomenon(17981851
1970),Rotterdam:010Publishers,р.20.

20Чубрило,Ј.нав.дело,стр.304.
21Исто.
22Beroš,N.(2007)Drugapriroda,Oris48,Zagreb:Arhitekst,str.18.
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уметности.23Каосупротностнационалнихпавиљонакојисе
свакипутизновапројектујуиградезасветскеизложбе,сто
је национални павиљони који су изграђени уВенецији за
потребеВенецијанскогБијенала.Иакојепрограмскаструк
тураовеизложбеврлосличнаконцептусветскихизложби,
оноштоихразликујејестеуправочињеницадасузаизло
жбууВенецијипавиљонификсни,тј.трајни,докјепромен
љивњиховсадржај.

ПрваинтернационалнаизложбауВенецији(EspozicioneIn
ternanazionaled’Arte) отворена је 30. априла 1895. године.
С обзиром да историја великих интернационалних изло
жби савремене уметности започиње управо овомманифе
стацијом,каоизбогчињеницедаћевеликибројизложби
насталих након Бијенала у Венецији бити конципиран по
узору на овуманифестацију, може се рећи да је Бијенале
истовременобилоипоследицаиузрокбројнихпроменау
уметничкомсвету.Самаречинтернационално,којаседота
давезивалазаконцепцијесветскихсајмоваиизложбиинду
стријскихартефакатакојесубилеорганизованеувеликим
светскимметрополомаикојесупопуларисалесамизраз,по
првипутсеповезујесасавременомуметношћууправона
Бијеналу уВенецији.24Венецијанско Бијенале је конститу
исано,каконаводиШуваковић,упериодутрансформација
националнихграђанскихмодернистичкихкултурауинтер
националнијезиквеликогевропскогинештокаснијеангло
америчкогМодернизма,иовајисторијскимоменатјеуписан
упросторнуорганизацијувртаЂардини,наободуВенеције
гдесесвакедругегодинеодржаваоваманифестација.25Овај
високобуџетниспектаклпредстављадобарпримерхетеро
топије(каоштобисемоглорећиизасамуВенецију).26Сам
концептструктуреБијеналауВенецији,којисезадржаодо
данас,заснивасенакомбинацијианационалнепроблемат
скеизложбеинационалнихселекција.27Оваквомконцепци
јомодноснокомбинацијомразличитихконтекста,култура,
уметничкихпраксиипродукција,оваманифестацијануди
увиду токове уметности базираннанационалној припад

23Исто.
24Šuvaković,M.TheIdeologyofExhibition:OntheideologiesofManifesta,

January2003.,20. July2014.,http://www.ljudmila.org/scca/platforma3/su
vakoviceng.htm.

25Исто.
26Mari,B.Spain,Muntadas.OnTranslation,51.Internationalartexhibition,

LaBiennalediVenezia,ParticipatingCountries,118;http://www.artnet.com/
Magazine/features/cone/cone6905.asp; http://www.interviewstream”Blog
Archive”.zkm.de.

27Чубрило,Ј.нав.дело,стр.301.
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ностиалиинаанационалномприпадањуширојуметничкој
заједници.

НационалнипавиљониуВенецији–
сталнипросторниоквирзаизложбе

Како је на самомпочетку приликомодржавањапрвогБи
јенала1895.године,оваизложбабилазамишљенакаоин
тернационална,тосеодпочеткапостављалопитањео за
ступљеностииначинуизлагања„домаћих”италијанскихи
уметникаизстранихземаља.Токомвременанасамојизло
жбибилојесвевишестранихизлагача,пајеиназив„интер
национална”оправдан.Умеђувремену,италијанскиуметни
цису били свенезадовољнији, јер су веровалида се због
прокламованеинтернационалностиуизложбеномпростору
њиманепосвећуједовољноместа.Решењезамањакизло
жбеногпросторапојавилосе1907.годинепоидејиАнтониа
Фраделета(AntonioFradeletto)генералногсекретараБијена
ла,којијепредложиодаседеластранихуметникаизлажуу
националнимпавиљонимакојибисеизградилиуЂардини
ма.28Услучајуизградњепавиљона,једномодобрене,земље
учесницемоглесудаодаберудалићеизградитипавиљоне
одмах о сопственом трошкуи по сопственом одабиру ар
хитекте,илидаповереизрадупројектаиизградњузванич
ницима Бијенала. И у једном и у другом случају, било је
предвиђенодакадаједномпавиљонбудеизграђен,постане
власништвоиодговорностземљеучеснице.Наовајначин
италијанскиуметницидобилисувишеместауцентралном
павиљону.Овакавмеханизамучествовањаипредстављања
земаљаомогућиојесталнуинтернационалнупартиципацију
иосигураојеконтинуитетБијенала.

НационалнипавиљонисубилилоциранинапросторуЂар
дина,којијепретогаимаоулогуградскогпарка.Насамом
почеткуодржавањаБијенала,националнеселекцијесубиле
излаганеуцентралномпавиљону,аод1907.годинепочиње
реализацијаидејеизградњенационалнихпавиљонаирегу
лисањењиховогправногстатуса,дабиупериодуод1928.
до1938.годинеЂардинидобилисвојконачниизглед.Прве
земљекојесуодлучиледаприкажусебенаБијеналубиле
сувеликеимоћнеколонијалнесилекаоштосуБелгија,прва
земљакојајеподигласвојпавиљон1907.године.НаконБел
гије,током1909.годинесвојепавиљонеградеВеликаБри
танија,НемачкаиМађарска, затимФранцускаиШведска

28Martini,V.AbriefhistoryofIGiardini:OrabriefhistoryoftheVeniceBien
naleseenfromtheGiardini,20.July2014.,http://www.artandeducation.net/
paper/abriefhistoryofigiardiniorabriefhistoryofthevenicebiennale
seenfromthegiardini/.
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1912.,Русија1914.аод1938.годинеуметнициизтадашње
КраљевинеЈугославијепочињудаизлажуусвомпавиљону
наострвуСв.Хелена,29накојисешириизложбеникомплекс
проширио1920.годинесобзиромдајеострвобилоодмах
поредЋардина.До 1942. године, број павиљона се попео
на19.ДанаснапросторуЂардинапостоји30националних
павиљонаукојимасерепрезентује34земаља.Последњииз
грађенипавиљонјепавиљонЈужнеКореје,1995године.

ИмајућиувидугодинукадајеодржаноПрвоБијенале,као
и датуме изградње појединачних павиљона, трансформа
цијаЂардинаодпаркадосвојеврсногмузејаилигалерије
наотвореномодиграласеупериодуодстотинугодина.За
товреметрансформацијаЂардинапратилајетрансформа
цијуземаљаучесница,теуколикоанализирамопериодиз
градње и групацију националних павиљона можемо пра
тити својеврсну „археолошку слику”како самогБијенала,
тако и земаља учесница.Први талас павиљона чинили су
павиљонБелгије (1907),Мађарске (1909),Немачке (1909),
ВеликеБританије(1909),Холандије(1912)иРусије(1914).
Удругомталасуизградњенационалнихпавиљона,којисе
одвијаодвадесетгодинанаконпрвог,доксунавластибили
фашисти,саграђенисупавиљониШпаније(1922),Чехосло
вачке(1928),Сједињенихамеричкихдржава(1930),Данске
(1932),Швајцарске(1932),Пољске(1932),Аустрије(1934),
Грчке (1934), Румуније (1938), Југославије (1938) и Егип
та(1938).НаконДругогсветскограта,одиграосетрећита
ласпроширењаиизградњепавиљонанапросторуЂардина,
међутим,збогнедостаткапростораивеликогбројазахтева
државазаизградњунационалнихпавиљона,одобренајеиз
градњапавиљонаИзраела(1952),Венецуеле(1954),Јапана
(1956),Финске(1956),Канаде(1958),Уругваја(1961),пави
љонаскандинавскихземаља(1962)иБразила(1964).Иако
јебилаопштепознатачињеницадајепросторЂардинапре
натрпанидавишенијебилопростора заизградњунових
павиљона,Аустралијаједобиладозволузаизградњупави
љона1988.аЈужнаКореја1995.године.

Пројектовањеиизградњанационалнихпавиљонабилојеза
земљеучесницеодвеликогзначаја,тејеупојединимслу
чајевима тај посао био поверен водећим архитектима тог
периода. Такође, велики број павиљона је током времена
надограђиванилирушен,анекисуипонеколикопутаме
њалисвојеформалнообликовањеифасаду,узависностиод
историјскогконтекстаипорукекојијеконкретназемљапа

29Више о овом погледати на: http://www.commonpavilions.com/pavilion
serbia.html.
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виљономжелеладапокаже.КолонизацијаЂардинајеима
лаврлозанимљивток,нарочитоуколикосеразматравреме
изградње појединих павиљона и њихово окружење, тј. са
којим су се земљама граничили. Уколико узмемо у обзир
ову „занимљиву географију”Ђардина, уз чињеницу да су
павиљониималисврхудабудуместоизложбенационалних
селекција,отварасепитањеграницаикритичкегеографи
јекоја,премаречимаМишелаФукоа,можедаоткриједис
курсмоћиуписанупростор,односноуњеговугеографију.30
СамконцептБијеналаилокацијапавиљонаунутарЂардина
проблематизујепитањегеографијеиграница.Мождаданас
тоинијетоликовидљиво,алијеувремеконституисањаБи
јеналаињеговихпрвихгодинаодпресудневажностибила
позицијапавиљонаињеговоокружење.Павиљонисукон
струисалипросторнеигеографскеграницеунутаркојихсу
секреталеизложбесхваћенекаоапорије,односнокаоме
стауоквирукојихсенештонастало„овде”желиприказа
ти„онде”,икојадефинишуграницукаомоћан,просторно
лоциранентитеткојиистовременоповезујеиделиподручја
различитегеографскетериторије.31Управојеутомконтек
сту занимљиво пратити историјате појединих павиљона,
њиховутрансформацијукрозвреме,динамикуизложбених
активности,каоивезуовихместасапојединцимакојису
радилинањиховомпројектовању,изградњиилиупроцесу
организовањаизложби.32

Белгијски павиљон саграђен је на иницијативу проф.Фи
ренсаГеваерта(FierensGevaert)којијеутовремебиоди
ректорАкадемије Лепих уметности.Пројекат за павиљон
иунутрашњудекорацијуурадиојеархитектаЛеонСнејерс
(Léon Sneyers). На ову структуру павиљона током година
дограђивани суделови, 1930. годинена већпостојећипа
виљондограђенесујошдвепросторијесаобестранецен
тралнедворане,докје1948.годинепромењенацелафаса
дапавиљонапопројектуВиргилијаВалота(VirgilioVallot).
Непосредно пре одржавања осмог по редуБијенала 1909.
године,саграђенасујоштристранапавиљонамеђукојима
ибританскипавиљон,којијеустварипредстављаоадапта
цију већпостојећег објектапопројекту архитектеЕдвина
АлфредаРикардса(EdwinAlfredRickards),док јепројекат
ентеријераурадиоФренкБрангвин(FrankBrangwyn).

30Faucault,M.(1980)Power/Knowledg,SelectedInterviewsandotherWri
tings19721977,NewYork:Pantheonbooks.

31Piotrowski,P.(2011)AvangardausjeniJalteUmjetnostSrednjoisto;neEu
ropeurazdoblju19451989,Zagreb:Institutzapovijestumjetnosti,str.17.

32ОисторијатупавиљонауЂардинимапогледати:http://www.labiennale.
org/en/architecture/history/.



241

МЛАДЕН ПЕШИЋ

Немачки павиљон, које се налази у непосредној близини
Британскогпавиљона,пројекат јеДанијелаДонгија (Dani
ele Donghi), архитекте из Венецијанске градске општине.
Упрвовремепавиљонјеслужиокаопросторзаизлагање
уметникаизБаварске,доксеод1912.годинеуњемуизлаже
уметностизцелеНемачке.Павиљонјебиозатворентоком
Првогсветскогратаипоновојеотворен1922.године.Инте
ресантноједајепавиљондо1938.годинебиоувласништву
градаВенеције, када прелази у власништвоНемачкеВла
де.ПоХитлеровомнаређењупавиљонјетоталнопроменио
својизглед,аархитектазадужензатајпројекатбиојеЕрнст
Хајгер(ErnstHaiger).

Мађарски павиљон изграђен је исте 1909. године по про
јекту архитекте и скулптора ГезеМаротија (GézaMaróti),
којијебиоинспирисанмађарскомисторијомиуметношћу.
Мозаике у павиљону израдио јеМикша Рот (Miksa Roth)
на основу скицаА.Коросфоија (A.Korosfoi).Павиљон је
био затворен у периоду од 1948. до 1958. године због ре
конструкције,којујеизвеоАгостБенхард(AgostBenkhard).

Францускиишведскипавиљонизграђенису1912.године
по пројектима локалних архитеката. Приликом отварања
францускогпавиљонауњемујебилапостављенаРодино
ваизложба.Шведскипавиљонје1914.годинеуступљенна
коришћењеХоландији.Холандијакористиовајпавиљонсве
до 1954. године када руше старии граде нови изложбени
павиљонпопројектуГеритаРитвелда.Рускипавиљонјеиз
грађен1914.годинепопројектуархитектеАлексејаСкусева
(AleksejV.Scusev).АрхитектаКарлоСкарпа(CarloScarpa)
пројектоваојепавиљонВенецуелеуоквируЂардина1956.
године.Какобиизашлиусусретземљамакојенемајусвоје
павиљонеуЂардинима,1980.годинеизграђенјепривреме
ни павиљонна обали канала у непосредној близиниЂар
дина.Током1982.и1984. годинеовајпавиљонугостио је
укупно 15 земаља укључујући и земље изЛатинскеАме
рике.НастогодишњицупостојањаБијенала,организатори
изложбе покренули су нову иницијативу, нудећи земљама
којима сунедостајалипавиљони,могућностдаизлажуна
одабранимлокацијамаширомградауприватнимгалерија
ма,институцијамакултуреитд.

Јасноједајепостојалаодређенадинамикаизградњепави
љонакојасеможеповезатисадруштвеним,политичкими
културнимпроменамакојесусеодигравалеупојединимзе
мљама.Самимтимпавиљонисуистовременобилииекспо
натииместауоквирукојихсуорганизованеизложбе,нако
јимасубилиизложенидругиекспонати.Различитаархитек
тонска решењапавиљона су заправоповезана са начином
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накојисупојединеземљесамесебесагледавале,односно
каквусусликужелеледапошаљуусвет.Појединачнипа
виљони, уписани у простор Ђардина, чинили су својевр
снумапусвета.ПремаречимаЈасминеЧубрило,изградњом
павиљонапаркје,добившипавиљоне,почеодаличинаба
штенскиградилиидеалниградсабелгијским,холандскими
шпанскимпавиљониманаједнојглавнојстази,саиталијан
скимпавиљономупрочељу,ифранцуским,британским,не
мачкимиканадскимнаузвишењукојимсезавршавадруга
главнастаза.33Структураовогградамоглабидасе,захва
љујућидоминирајућимнеокласичнимфасадама,осипарка
ињенимсиметричнимпропорцијама,премаречимаМарка
Виглија(MarkWigley)разматракаопремодерна.34Новокре
иранамапасветакоја је јасноуписанаупросторЂардина
годинамајеималазазадатакдапроизводиноведискурсеу
ликовнимивизуелнимуметностима.Иакојетокомгодина
институцијаБијеналавишепутакритикованакаопревази
ђенаидавишенемаштадапонуди,самаизложбајеуспела
да опстане и да кроз стално самопотврђивање и надогра
ђивањеуспенесамодаостанеактуелна,већидапослужи
каоорганизационимоделзановебијеналнеилитријеналне
изложбе.

Бијеналакаопосебнагрупаизложбенихманифестација,по
следњихгодинасупосталаједнооднајраспрострањенијихи
најпопуларнијихместаизлагањаиприказивањауметничких
остварења.Уприлоговојтврдњииденесамочињеницада
сепротеклихдеценијаповећаобројиобимовихманифеста
ција,већидасеповећаобројиразноврсностпосетилаца–
штоговориопопуларностиовихизложби.35Акосунекада
биле резервисане за уметнике и припаднике уметничких
професија уопште (критичари, кустоси, историчари умет
ности),данассусасвимсигурнонамењенеширокомкругу
посетилацаодстуденатадотуриста.

33Чубрило,Ј.нав.дело,стр.303.
34Wigley,М.(2005)Cultureisalwayswellinadvanceofterritory–AConver

sationbetweenAntoniMuntadasandMarkWigley,september2005.,20.july
2014.,http://interviewstream.zkm.de/?p=26

35Уприлог овим тврдњамаидуиподаци да је наБијеналу уВенецији
2001.годинеучествовало63земаља,илидаје52.БијеналеуВенецији
2007.годинеза165данатрајањапосетилооко320000људи.Поредтога,
евидентнајечињеницадасе,поредвећвеликогбројапостојећихизло
жби, сваке године организују нове, бијенала уИстанбулу,Ливерпулу,
Сиднеју,СаоПаолу,Сингапуру,Јоханесбургуитд.).
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МеђународнаизложбаархитектуреуВенецијии
њензначајзатеоријуипраксуархитектуре

ИакоупоређењусаИнтернационалномизложбомвизуел
нихуметностиБијеналеархитектуреуВенецијиимакраћу
традицију, ова манифестација је у кратком периоду свога
постојањауспеладасенаметнеидобијеназначају,каоида
свакипутпокрененоветемеидаприказујезначајнепомаке
у архитектонскомстваралаштву.Собзиромда јеБијенале
архитектуренасталоуоквируБијеналавизуелнихуметно
сти, приликом конципирања изложбе преузети су органи
зационимоделикоришћенихзатзв.уметничкоБијенале.У
свакомслучају,оведвеманифестацијесунераскидивопо
везанеместомодржавањаиврлосличним,илиистим,изла
гачкимиконцептуалнимоквирима.

Иако су настале по узору на Бијенале визуелних уметно
сти, изложбе архитектуре се релативно касно појављују у
Венецији.Утренуткукадасеархитектурапопрвипутпо
јавилауоквируБијеналауметности,старијеБијеналеима
лојеконтинуитетодједногвека,доксеФилмскифестивал
одржаваоредовноод1932.године.Пресвогконачногоса
мостаљењаодБијеналауметности,изложбаархитектуреје
организована као део веће изложбе Визуелних уметности
од1975.годинекадајеорганизованапрваовакваизложба.
Иакојеизложбабилаорганизованаусклопуизложбевизу
елнихуметности,каокустосделаизложбекојасеодносила
на архитектуру именован јеВиторио Грегот (VittorioGre
gott).ОвојеуједноибилагодинакадајеБијеналепопрви
пут отворено, након вишегодишње паузе после затварања
1968. године.Наиме,уоквирудруштвенихпревирањако
јејенаглобалномнивоуобележила1968.година,студенти
суте годинепротествовалиуВенецијитражећидасеБи
јеналеукине,јерсепоњимапретворилоуместотрговања
уметничкимделимаиидејама.36Наконовегодине,почиње
период институционалних промена. После осмогодишње
паузе,Бијеналесепоновоорганизује1975.годинеиуокви
рубројнихновинакојејетребалодаодговореназахтевеиз
‘68.,попрвипутприказујеархитектурукаоекспонат.37По
томсуорганизованеизложбе1976.и1978.године,такође,
подвођствомистогкуратора,усклопуБијеналавизуелних
уметности, док се као самостална манифестација Бијена
ле архитектуре у Венецији по први пут организује 1980.

36Levy,А.andMenking,W.(2010)ArchitectureonDisplay:OntheHistoryof
theVeniceBiennaleofArchitecture,London:AAPublications,p.25.

37Исто.
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године.38Изложба и архитекта Паоло Портогези одиграли
суједнуоднајбитнијихулогаууспостављањуБијеналаар
хитектурекаоинституцијекојаћеубудућемпериодуимати
великуулогууодређењусавременеархитектуре.

Иакосуизложбеархитектуреодржаванеиранијеуоквиру
ВенецијанскогБијенала,управосеоваизложбаврлочесто
узимакаопочетакБијеналаархитектуре.Оваизложбајесу
штинскидефинисанаидејомПаолаПортогезијазареализа
цијуизложбе‘PresenceofthePast’(Присуствопрошлости),
којајепосталадеоисторијеархитектуре,аистовременоје
Венецијудовелауцентардешавањавезанихзаархитекту
рутогдоба.ИакојеПортогезибиозадуженизаорганиза
цију изложбе и наредне године, изложба из 1980. године,
тзв.ПрвоБијеналеархитектуреостаће запамћенопомно
гочему.Пресвега,уоквирупоставкеуАрсеналубилису
приказанирадовиархитекатавеликанасапочетка20.века
иинсталација‘StradaNovissima’(Новаулица)која јебила
састављенаизнизафасада,зачијусуизрадубилизадужени
различитиархитекти,учеснициизложбе,којејеПортогези
одабрао.Управо ће оваинсталација обележитиизложбуи
биће једноодбитнихместаприликоморганизовањабуду
ћихБијенала.39Поредтогаштојебилапрваизложбатаквог
типауобластиархитектуре,изложбаиз1980.годинесета
кођеозначавакаоместодостигнућаипрекретницеуширем
архитектонскомдискурсу.

Закључак

Испитивањемулогепавиљонанаизложбама, сапосебним
фокусомнасветскеизложбеиБијеналауВенецији(овдесе
подразумевајуиликовнеивизуелнеуметностииархитек
тура)отворенасупитањаоприродиизначајупавиљонакао
посебнетиполошкекатегоријеуархитектури.Павиљонисе
могуразматратиикаоархитектураалиикаоинсталација.
Где јеутомслучајуграница,каконештопрестаједабуде
архитектонскипросторукласичномсмислутогтерминаи
кадапостајеуметничкипројекат?Далијепавиљонносилац
садржајаилијесамсадржај,односнодалијепавиљонме
стопросторнеорганизацијеекспонатаилијеионсамекс
понат?Највероватнијеједајеодговорнегдеизмеђу,идасу
павиљонииједноидруго,иекспонатиместоизлагања,и
садржајиносилацсадржајаизложбе.

38У том периоду  директор Бијенала био јеЂузепе Галасоа (Giuseppea
Galassoa(19791982)).ОвојизложбисупретходилеизградњаРосијевог
TeatrodelMondoиизложбаподназивомLadelpassatopresenza.

39LevyandManking,ArchitectureonDisplay,3547.
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Разматрањемзначењатерминаизложбакојипотичеодла
тинскогпојмаexhibition,exibeo,штозначипоказати,изло
житинаувидјавности,штоистовременозначидасенешто
излажејавнојоценипајесамимтимподвргнутоконтроли
или надзору,40 указује на значај који павиљони имају као
активниучеснициуовомпроцесу.Другимречима,овакво
одређење значења термина „излагања”, у комбинацији са
простором изложбених павиљона, отвара проблем пози
цијемоћи,односнопостављапитањекоилиштаимауло
гу контролора који вршинадзори чија улога „подразуме
васупервизијуиевалуацијуоногаштојепоказано”41?Код
изложбених павиљона простор постаје означитељ и игра
кључнуулогуусистемумоћи.Простор,каоштопримећује
МишелФуко,чиниосновнураваннакојојсеуспоставља
јуодносимоћи.Односно, какопреносиПјотрПјотровски
(Piotr Piotrowski), моћ је лоцирана унутар просторних
структура,42 па самимтимпавиљонине самодаподража
вајупринципенакојимамоћпочивавећсуисаставнидео
механизамакојиомогућавајутајпроцес.Уоваквомконтек
сту,изложбенипавиљонипостајусаставнидеомеханизама
функционисања великих изложби, и додатно наглашавају
сукобкојисејављаизмеђудвеконцепцијепокојимабииз
ложбетребалодафункционишу–каоприликазакреативни
искорак, експеримент, промишљања практичног и теориј
скогдискурсаиликаоместогдећесетежитирепрезентаци
јиуревијалномтону,којанећеобавезнодонетиновинеали
ћенанајдетаљнијиначиндокументоватипостојећестање.
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EXHIBITORYPOTENTIALOFNATIONALPAVILIONS
INTHEVENICEBIENNALEANDOTHERWORLDFAIRS

Abstract

Byexaminingtheroleofexhibitionpavilionswithaparticularfocus
ontheWorldFairsandtheVeniceBiennale(includingvisualartsand
architecture), questions arise as to the nature and importance of the
pavilions as a specific type of architectural objects.Having inmind
thatcontemporarypavilionscouldbeconsideredasarchitectureitems
or installations, boundaries between these two are questionedwithin
this research.Atwhat exactmoment does something cease to be an
architecturalspaceintheclassicalsenseofthetermtobecomeanart
project?Pavilionsareexaminedbothasexhibitionspaceshostingthe
content,andthecontentitself.Mostprobablytheanswerissomewhere
inbetweenandthepavilionsarebothexhibitionspacesandtheexhibits
perse.Theyareveryoftensmallscaleinsizebutareveryimportant

inidea.

Key words: pavilions, world fairs, Venice Biennale, national,
architecture
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Сажетак:Текстсебависубверзивнимкапацитетимапросторау
којимасеизлажууметничкадела/радови.Kористећитривремен
скидистантнапримерауказујесенаразличитепојавностисаме
субверзије.Посебно, у оквиру специфичног концептаDasUnhei
mlicheионогњеговогзначењадајенештозастрашујућенезато
што је непознато, већ збогтогашто„нештошто је познато
постајестрано”,истражујесеначиннакојипросторизлагања/
ситуирањауметничкоградапостојикаосубверзивануодносуна
намерууметникадагатаквимучиниилине.

Kључнеречи:простор,субверзија,„DasUnheimliche”,музеј

У овом тексту1 анализиране су просторне ситуације
интервенцијеартефакатаизтриразличитавременскапери
ода: Бернинијева (GiovanniLorenzoBernini) ‘ЕкстазаСве
теТерезе’, рад америчког уметникаГордонаМатаKларка
(GordonMattaClark)‘Day’sEnd’ирадколумбијскеуметни
цеДорисСалседо (DorisSalcedo) ‘Шиболет’ (‘Shibboleth’)
инањиховимпримеримаутврђенје‘капацитет’субверзије

1 Овај рад је реализован у оквиру пројекта „Истраживање климатских
промена наживотну средину: праћење утицаја, адаптација и ублажа
вање”(43007)којифинансираМинистарствозапросветуинаукуРепу
бликеСрбијеуоквирупрограмаИнтегрисанихиинтердисциплинарних
истраживањазапериод20112014.године.
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уметничкоградаупросторуукомејеизложен/којигаизла
же;успостављасеразликаизмеђустварне,манифестнесна
гесубверзијеспрамидеолошки‘лажне’субверзије.

Субверзивна стратегија увек напада/атакује систем који
контролишеиуправљаодносимамоћиудруштвуинасто
јидазаменипостојећисистемсвимонимштојеискључе
ноизсистемарасподелемоћиизадовољства.Субверзијау
уметностиразликује се у различитимисторијскимкоњук
турамаинемаистиучинакиистестратегијеиполитикеу
различитимвременима.Субверзија/политичкапровокација
ууметностисеразличиторепрезентујеуразличитимдру
штвимаивременскимраздобљима:ондакадакаоуметнич
кигест(илиуметничкимрадом)свесноделује,иондакада
неманамерудаизазовепровокацију,алијеипакпроизводи.
Уметничкирадилипонашањеуметникаможеизазватипро
вокацију,иаконемасвеснунамерудабудепровокативан:та
ко,например,провокацијанијебиланамераимпресиониста
иапстрактнихсликара,алисуњиховаделаипакизазивала
скандалуправозатоштосукршилапостојећеестетскенор
ме „поново дефинишући појам приказивања у уметности
импресионистаисликарствакаоуметностиуапстрактном
сликарству”2.

Различитисуконкретниконцептиуодносунакојесемогу
разматрати субверзијске моћи – ишчитавање и препозна
вање простора као субверзивног. Овде се под простором
подразумева уметнички простор, тј. простор који заузима
уметнички рад, као и простор у коме се рад излаже: му
зеј, галерија, јавнипростор.Такође,фокус у овомраду је
на оне артефакте (конкретно: у простору галерије, цркве
илиујавномпростору)којипоказујусубверзивнемоћипо
сматраносапозицијепсихоаналитичкогконцептаDasUn
heimliche,односно,релацијеизмеђусубверзијеиконцепта
DasUnheimlicheспрампросторауразличитимисторијским
периодима.

ОDasUnheimliche3

KонцептDas Unheimliche је, иако је и раније помињан у
теорији, тек Фројд (Sigmund Freud) 1919. године у есе
ју ‘DasUnheimliche, као одговору психијатру Ернсту Јен
чу (Ernst Jentsch) и његовом тексту „Über die Psychologie

2 Šuvaković,M.(2005)Pojmovniksavremeneumjetnosti,Zagreb:Horetzky,
стр.521

3 НаовомместукористисенемачкиизворникDasUnheimlicheзбогне
постојањаегзактногпреводанасрпскијезик,каоуосталомнинамно
гедругејезике.EнглескијезикзаDasUnheimlicheкористинедовољно
прецизан.
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des Unheimlichen” из 1906. године, увео и позиционирао
каопсихоаналитичкитеоријскиконцептупољекултуреи
уметности.У овом текстуФројдDasUnheimliche описује
као ‘естетску особину, честo везану с појавом непознатог
и страха, али је, ипак, енигматско субјективно искуство’.
Управота ‘субјективностискуства’често јеузрокпробле
матичногстатусаконцептаунауци.Семантичкаобластречи
DasHeim(нештоштосеподразумевакаоблиско)постајесе
миотичкикôдгдеразличитазначењаињиховеконстелације
успостављајухоризонточекивања4.ПодDasUnheimlicheсе
подразумеваискуствоузнемиравајуће,чуднеблискостииз
међупознатогинепознатог–ондакадсепознатопромаља
исподнепознатогоблика/појавеиликадсетонепознатоот
кривакаоблиско,познато.ГлавнозначењеконцептаФројд
јепреузеоодШелинга(FriedrichWilhelmJosephSchelling)
којијеDasUnheimlicheдефинисаокао„свеоноштобитре
балодаостанескривено,алиипоредсвегаизлазинавиде
ло”.Дакле,нештоштонебитребалодапостојинаместу
накомејеилинештоштосејављанаместунакоменеби
требалодабуде.DasUnheimlicheуестетици,премаФројду,
постојисамокаосубјективноискуство.Могућејеговорити
оDasUnheimlicheувизуелнимуметностимаупросторуин
сталације,слике,фотографије,филма–дакле,ууметничком
просторуунајширемзначењу.

ОдкапелеKорнаро(Cornaro)доТејтМодерн
Музеја(TateModernMuseum)

Моћсубверзијесеможеистраживатинасамомпросторуу
комејесмештеноуметничкоделои/илирад5.Овдећебити
разматранесубверзивнемоћиуметничкогделаи/илирадау
односунаишчитавањеипрепознавањедатогпростора.

У случају ‘Екстазе Свете Терезе’ то је простор капеле
Kорнаро (Cornaro) у цркви Санта Мариjа дела Виториjа
(SantaMariadellaVittoria)уРиму.‘ЕкстазаСветеТерезе’је

4 Цветић,М. (2011)Психоаналитичке и културалнетеорије простора,
Београд:ОрионартиАрхитектонскифакултет,стр.54

5 Разликаизмеђууметничкоградаиуметничкогделаочитујесеуследе
ћем:премаМишкуШуваковићу,„умјетничкирадјеобјекат,ситуација
илидогађај,тј.отворенаситуација,догађајилитексткојиауторненуди
каозавршеноизатвореноделонегоперманентноразвија,трансформира
илипубликадовршаварецепцијом.”Идаље,„напримјер,уметничким
радом се називају акције, перформанси и инсталације дадаистичких,
неодадаистичких, флуксус, процесуалних, концептуалних или нео
концептуалнихумјетника”,докје„уметничкођелопосебнатворевина
(артефакт)којуствараумјетник,тј.оноједовршениматеријалнипред
мет (слика, скулптура, графика, инсталација, фотографија, филм).
Видети:Шуваковић,M.(2005)нав.дело,стр.646,647.
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мермернаскулптураЛоренцаБернинија,скулптуралнаин
сталација–ремекделокасногримскогбарока,егземпларно
јединствоархитектуреискулптуре6,алиисликарства.На
конТридентскогсабораодржаног1563.годинекојије,пре
свега, имао да решипроблеме реформације (протестанти
зма)ипоновнеобновеиуспостављањадоктринекатоличан
ства,Kатоличкацркваједекретомопоштовањуиприкази
вањусветитељаодредиламестосликеууметности,односно
дефинисала реторику и педагошкопропагандну функцију
каонајважнијеулогеуметности.Тојезначило:даделобуде
јасноиразумљивочакинеукојпублици(насупротслициу
маниризмукојајенеобразованимабиланеразумљива),даје
реалистично и веродостојно (истина није категорија о ко
јојсерасправља,већ–веродостојност),итреће,даизазива
емоцијеиемотивностимулишепобожност,шточинибарок
нимилузионизмом (илузионистичкомперспективом,удва
јањестубова)бришућиграницeпростора.Kатоличкацрква
јебарокунаметалатемеекстатичкогпокајањаипатњекао
консеквенцељудскоггреха,доксебарокнауметностобра
ћалаверникууметношћукојајенатуралистичкиприказива
лаформеинтересујућисезафизичкуприродучовекаине
изражавајућидуалистичкиставпремаматеријиидуху.Јака
религиознаосећањауверникуизазиванасууправонатура
листичкимприказомболаипатњесветацакаопредставама
екстазакрозкојесупролазили7.

Екстаза(трансверберација,пробадањесрцаватреномстре
лом)јемистичноискуствоТерезеодАвиле.Деловиаутоби
ографијесветеТерезе(канонизоване1622.године)сведочео
њенимбожанскимвизијама,међукојимајеивизијамладог
анђелакојистојисњенедеснестране,акојијезаправоту
дарепрезентујетренутаккада‘Богдодирујењенудушу’8.За
скулптора,Бернинија,дубокопобожногкатолика,‘Екстаза
светеТерезе’нијебила„самозадатакускулптуривећвежба
побожности,могућностдасе(уметник/аутор)просветлии
инспирише”9.

СветаТерезаАвилска,односноБернинијеваскулптурална
инсталација‘ЕкстазасветеТересе’јепремаЛакану(Jacques

6 „Утомсмислу,вишенеговоримооскулптуриуконвенционалномсми
слувећопиктуралнојсцениуоквиренојархитектуромкојаукључујенас
каопоштоваоцерелигиознедраме,којасенетоликоодигравапреднама,
коликосеоткрива”(видeти:Хибард,Х.(2009)Бернини,Београд:Грађе
винскакњига,стр.134).

7 Цветић,М.нав.дело,стр.154.
8 Видети: Тереза из Авиле, света, 15151582 (2008) Пут савршенства/

ТерезаизАвиле,Београд:СлужбениГласник.
9 Хибард,Х.нав.дело,стр.137.
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Lacan),парадигматичанпримерженског jouissance10,аЛа
каново виђење искуства Свете Терезе – онако како ју је
Бернинирепрезентовао–јевиђењееротскогискуствасве
теТерезе11.Могућеје,стога,интерпретиратиовускулптуру
као „приказивање религиозне екстазе приказивањем визу
елних режима аутоеротског узбуђења, тела у оргазму ма
стурбације”12. Жорж Батај (Georges Bataille) се, међутим,
не слажесалакановскимтумачењем: „Далекосамодтога
даприхватимсексуалнообјашњењемистичкогживотакоје
подржавајуМаријаБонапарта(MarieBonaparte)иЏејмсЛе
уба(JamesLeuba).Мадасемистичкиизлив,нанекиначин,
можеупоредитисаизбијањемфизичкогсладострашћа,ипак
јенеприхватљивЛеубинупрошћенизакључакданасладео
којимаговореконтемплативциувекподразумевајуизвестан
степенактивностиполнихоргана”13.

Повратак претходном, Лакановом тумачењу Бернинијеве
‘ЕкстазесветеТерезе’указујенапроблем„односарелиги
озног,католичкогосећањатрансаиекстазепремастандар
дизованом/нормираном хетеросексуалном моделу учешћа
у ‘религиозности’”; другим речима, ради се о проблему
“приказивањааутоеротскепредставекојајеуграђенаудо
минантнихетеросексуалнимоделтакозваногзаступањате
ла унутархришћанства, као визуелног режимаприказива
ња”14.Стандардизованимоделјесубвертиран‘изненадном’
еротском сценом: простор који је близак и чија намена је
неупитна,резервисаназарелигиозниакт–изненадапостаје
субвертиранјерсејављакаосценазаманифестацијуерот
ског:неочекиваносепојављујееротскиприказусакралном
простору, појављује се ‘нешто на месту где не припада и
несмедабуде’,нештошто,премаШелинговојдефиницији
DasUnheimliche„требадаостанескривено,алиипакизлази
навидело”.

С друге стране, за разлику од ‘Екстазе свете Терезе’ чи
јапозицијаукапеличитанаизуглапсихоанализепостоји
каосубверзивна,атозначиопортуна,супротстављена,пре

10УЛакановојинтерпретацијиjouissanceсеодносинанештоштојепре
вишејакозаорганизамдабисеподнело,неподношљивбол;међутим,
оноштосеискуствупредстављакаонеподношљивапатња,занесвесно
је, напротив, задовољство. ЗаФројда најболније искуство може бити
доживљенокаоизузетноуживање:најболнијеискуствокојеможепру
житиврхунскозадовољство.ЗаЛаканасуовадвааспекта(пута)каза
довољствунесагласна,збогчегауводипојамjouissance.

11ОовомевишеуЛакановомСеминаруXX.
12Шуваковић,М.(2006)Студијеслучаја,Панчево:МалиНемо,стр.58.
13Батај,Ж.(2009)Еротицизам,Београд:Службенигласник,стр.179.
14Шуваковић,М.(2006)нав.дело,стр.58.
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свега,друштву,фотографскирадовиСиндиШерман(Cindy
Sherman)постојекаотрансгресивниинесубвертујувлада
јућехијерархијемоћиудруштву,већихпрекорачују.Они
функционишу као симулакруми (копије без оригинала),
истовремено‘субвертујуидентитет’,јерСиндиШерманус
постављасвојефотографијекаонеизвесниидентитет:му
шко/женско, али и на нестабилној граници: унутра/споља
женскогтела.

Другираднакомећесубверзивност,уодносунапсихоана
литичкиконцепт,битииспитиванајерадназван‘Шиболет’
којијеДорисСалседоизвела2007/2008.годинеуТејтМо
дернмузеју(TateModernMuseum)уТурбинхолу(Turbine
Hall)уЛондону.Говоритиосубверзивностиовоградазах
теваанализуместаовеинституцијеусветууметностиданас
ињенеидеологије. ‘Шиболет’  јесамо једанудугомнизу
sitespecific радовауметникаТаситеДин (TacitaDean),Аи
Веивеј(AiWeiwei),МирославаБалка(MiroslawBalka),Рај
челУајтрид(RachelWhiteread),ОлафураЕлијасона(Olafur
Eliasson)идругих,изведенихупросторуТурбинХолaТејт
Галерије.Овеизложбеспонзорише,својимкапиталомсуб
венционира и подржава мултинационална компанија ‘The
Unilever’,асеријаизложбиизведенаподпокровитељством
овекомпанијеje‘TheUnileverSeries’заТејтмодернмузеј.

‘Шиболет’сепростиредужиномсвомТурбинХолом.Почи
њекаопукотинаубетонскомподу,кривуда,ширисепроду
жавазмијоликодужпростора.Питањекојесепостављаје

Shibboleth(DorisSalcedo),TateModernGallery,
Лондон,2009,фотоМариелаЦветић
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какосепукотинату‘нашла’,далијетобитно,и,наравно,
какавефекат/резултатпостиже.

Овај радпрати ауторкин стејтмент о расизмупо комепу
котинапредставља ‘процепизмеђубелеЕвропеи остатка
света’.Елементуграђенупроцепеијасновидљив–жица
коришћенајекао‘најчешћесредствокојерепрезентујегра
нице,одвајања,искустваимиграната,сегрегације,мржње’15.
Етимолошки,шиболетјеречхебрејскогпореклаиозначава
свакопонашањеилипраксукојомјемогућеутврдитипри
падностодређенојетничкој,религијскојилибилокојојдру
гој групи, односно, коришћење неких речи ињихов изго
воркојиодајеговорникакаоприпадникагрупе.Шиболетсе
помињеуСтаромЗавету(Kњигаосудијама12:46:)16.

‘Шиболет’постављапитањеинтеракцијеинсталацијеипро
стора,архитектурепросторагалерије/музеја,алиипитањео

15TheUnileverSeries:DorisSalcedo:Shibboleth,1.10.2009.http://www.tate.
org.uk/whatson/tatemodern/exhibition/unileverseriesdorissalcedoshib
boleth.

16„4.ТадаЈефтескуписвељудеодГалада,иударинаЕфраима;иљуди
одГаладапобишеЕфраима;јерговораху:бјегунцистеЕфраимовиви,
људиодГалада,којисебавитемеђуЕфраимомимеђуМанасијом.5.И
ГаладузеЕфраимубродовеЈорданске.ИкадкојиодЕфраимадобјежеи
рече:пустимедапријеђем,рекошемуониодГалада:јесилиодЕфра
има?Икадонрече:нијесам,6.Ондамурекоше:реци:Шиболет.Аон
рече:Сиболетнемогућидоброизговорити.Тадагаухватишеизаклаше
на броду Јорданском.Ипогибе у оно вријемеиз племенаЕфраимова
четрдесетидвијетисуће.”

Shibboleth(DorisSalcedo),TateModernGallery,
Лондон,2009,фотоМариелаЦветић
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идеолошкимосновамазападногмодернизма,питањанако
јиначинсветуметностифункционише.

АкосеСалседообраћадугомнаслеђурасизмаиколонијали
змауколонијалној јужнојАмерици,којиподривамодеран
свет,онаточинитакоштокористиалате,средстваи,штоје
најважније,новацмодерногданашњегсвета–великикор
порацијскиновац.Наовомместусепостављапитање:шта
јеидеологијанекеизложбе?Идеологијаизложбе„нијеонај
поредакпорукакојеауториизложбепројектујуипрокламу
јукрозсвојеуводнеилипратећетекстове,нитионоштоје
намењеноприхватањуодстране јавногмњења (доxе),већ
јеидеологијаизложбеоноштопарадоксалноформирадоxу
ипредстављањенизразуразмени‘друштвенихвредности’
и‘друштвенихмоћи’”17.Уовом,каоиудругимслучајеви
ма,идеологијаизложбеје„онаразликанамераваногинена
мераваног,прихватљивогинеприхватљивогуодносујавне
сценеипрећутнесцене:свесногинесвесног,односно,до
словногификционалног;разликакојапродукујезначење”18.

Стога,покушајдауметничкирадтзв.‘радикализмом’про
цепауподугалеријебудесубверзиванспрампростора,ада
истовременоносиидеолошкуниткојуиначерадовиДорис
Салцедоизосамдесетихгодинадвадесетогвекаимају,учи
ниојеуправосупротно:немасубверзијетамогдеинститу
цијауњојузимаучешће.Простор,наравно,нијенеутралан.
Или, другим речима, у овом случају рад субвертира себе
самог.Простор, заправо под ТурбинХoлa, није ‘угрожен’
уметничкоминтервенцијом.Онакокако ‘ЕкстазасветеТе
ресе’нерепрезентујесаму‘екстазу’,или‘љубав’,већ‘тело
устањуекстазе’,такони‘Шиболет’ДорисСалседонере
презентујепроцепумодерномсвету,уподељеномсвету,ка
коауторкасамасугерише,већзграду/грађевину/објекатТејт
МодернМузејаустањуквазипроцепа.

‘Шиболет’ има дугачку уметничку генеалогију: једним од
првихдиректних‘предака’могусесматратирадовисапре
сецањима архитектонских простора Гордон Мата Kларка
(GordonMattaClark),иако,наравно,садругачијимуметнич
киминтенцијама.

Гордон Мата Kларк (1943–1978) је студирао француску
књижевност на Сорбони (Sorbonne) и стекао образовање
архитектенаKорнелуниверзитету(CornellUniversity),али
секаоархитектабавиоуметничкимрадом:биојезаинтере

17Шуваковић, М. Идеологија изложбе: о идеологијама манифесте,
1.11.2008.http://www.ljudmila.org/scca/platforma3/suvakovic.htm

18Исто.
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сованзапросторноискуствокоје јеванобјективне/реалне
самерљивостиикаотакавкритичанпремапокушајимада
се оно (искуство) ограничи само на оношто семожеме
рити.„Јанезнамштареч‘простор’значи(…)Настављам
дајекористим.Алинисамсасвимсигуранштазначи”19.У
краткомпериодувременаод1971.годинедосмртиостварио
јевеликибројрадовакојиједокументоваофотографијама,
филмовима (супер8)ивидеом.Његовирадовирадикално
мењајустањапостојећихструктуранакојимаихизводи:ин
тервенцијенаархитектури(пресецањаиотворикућа)ства
рајудругачијуперцепцијукуће/стаништаиокружења.

19GordonMattaClark,ed.Diserens,C.(2006)NY:Pheidon,стр.8.

Splitting,1974

Day’send,GordonMatta–Clark,http://artnerdnewyork.tumblr.
com/post/1373549316/daysendbygordonmattaclark
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Урадуназваном ‘Day’sEnd’ГордонМатаKларк је саса
радницима остварио велики отвор (облика кружног исеч
ка)напрочељукаоиотворнаподухангарасмештеномна
напуштеномдокуудоњемВестСајдунаМенхетнууЊу
јорку (WestSide,Manhattan,NewYork)1975. године.Овај
отворучеличномзидупуштао јесветлоступросторхан
гаракатедралнихпропорцијаналикрозети.Наконовеине
трвенције која је осванула после викенда, све општинске
властибилесуалармиранеион јеприведен.Изпреписке
саадвокатомсазнајеседагајеадвокатсаветоваодадâиз
јавукојомћеовајактобјаснитикаоуметнички,штојеони
урадионазвавшига‘улепшавањем’напуштеногинеодржа
ваногпростора,чимејехангарпретвориоуспектакуларни
радкојијебиорадикалноагресивна„авангардналепота”20.

ГордонМатаKларкјебиосиннадреалистичкогсликараМа
те(RobertoMattaEchaurren),идословнонаследникнадре
алистичкихпраксиу граду; образовао сеподутицајемГи
Дебора(GuyDebord),ситуационистаипристалицафранцу
скихфилозофадеконструктивиста.Уњеговимранимрадо
вима(каоштоје‘Day’sEnd’)радикалностисубверзивност
јенајизразитија,амањаукаснијим.Збоговаквесубверзив
ностиирадикалногатаканакућу,овајрадмогућејечита
тиуDasUnheimicheфокусу:нештосе(пројектован‘отвор’
на хангару) налази наместу (напуштеномдоку) где се не
очекује;нештоштојебионапуштени,девастирани,простор
спољашњих пропорција и димензија базилике, пропушта
њемсветлостиусебе,садачинидаиунутрашњипростор
постаје‘чудноблизак’просторукатедрале.

Екскурс:временскиранијипримеризпраксејугословенске
уметностијерадколоквијалноназван‘Црвениперистил’из
1968.године.ГрупаСплићанајеметламаирукамаразмаза
латридесетаклитарацрвенебојепоплочамаДиоклеција
новогПеристилауСплиту.Оваинтервенцијасматрасеза
једнуодпрвихконцептуалнихакцијаинаграницијеурба
ногмита,будућисвевремеобавијенавеломтајнеипрожета
разниммистификацијама.

20„TodayImetwithdetectiveGagliardoofthe6thPrecinctoftheNYEconomic
DevelopmentAgency...Gagliardosaysthathemusthaveawrittenstatement
fromyou...Thestatementshouldgeneralizeaboutwhatyoudidandavoid
detaileddescriptions...butyoushouldamplifytheartistic(in)tensionsandre
lateittoyourtheoriesaboutartandthiskindofart.Ineffect,letitbeasincere
statementthatwillreekofcooperation,butwillnotenablethemtobrandish
confessionbeforetheworld.”Исто,стр.8.
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Закључак

Наконанализепозицијауметничкихрадоваупросторима:
‘ЕкстазеСветеТерезе’упросторукапелеKорнаро,‘Шибо
лет’ДорисСалседои‘Day’sEnd’ГордонМатаKларка,може
сесумирати:

1.Непостојиуметничкасубверзијатамогдеуметничкоде
ло/радпостојиупросторугалеријеилимузеја.

2.НемогућејерадпрепознатиукључуDasUnheimiche,ако
јепретпостављенауметниковасубверзијаподржанаусве
тууметности.Другимречима,DasUnheimicheууметности
нијемогућ умузеју или галерији: сваки рад постављен у
светуметностиисистемуметностијеуправонаместугде
итребадабуде,дакле–очекиван.

3.DasUnheimicheууметностијемогућуонимслучајеви
мауметничкихрадовакојисусмештениупростореванде
финисаног система уметности и у којима аутор, најчешће
безнамередаатакујенапостојећисистем(којинисамне
препознајесубверзију)чиниуправонесвеснупровокацију–
каоуслучајуБернинијеве‘ЕкстазесветеТерезе’.
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MarielaCvetić
UniversityinBelgrade,FacultyofArcheology,Belgrade

EFFECTSOFARTPRACTICESUBVERSIONINSPACES:
DASUNHEIMLICHEFOCUS

Abstract

Thepaperconsiderssubversivecapacitiesofspacesinwhichartworks
areexhibited(museums,galleries)orspaceswhichtheyoccupy(public
spaces). This text is analyzing the spatial situations – interventions
– artifacts coming from three different periods of time (Bernini’s
EcstasyofSaintTeresa,theartpracticeofanAmericanartist,Gordon
MattaClark–preciselyhis1975workDay’sEnd,andtheworkofa
Columbianartist–DorisSalcedo’sShibboleth,exhibitedintheTurbine
HalloftheTateModernGalleryin2008)andtryingtodeterminetheir
subversion values examining their real/actual/manifested subversion
strength in relation to ideologically false  or “fake” subversions.
And,finally, themainobjective is toexplore thesubversionof these
artworksinthehindsightofFreud’sDasUnheimlichewherehemade
apoint that“something is terrifyingnotbecause it isunfamiliar,but
becausesomethingthatwasknowntoussomehowbecamestrangeand

unfamiliar”.

Keywords:space,subversion,“DasUnheimliche”,museum

ХотелExcelsior,Београд,2007,
фотоМариелаЦветић
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СТУ дИ ЈЕ НА ЦИ О НА ЛИ ЗМА И 
заокреткапростору:  

О КОН ЦЕП ТУ НА ЦИ О НАЛ НЕ 
ТЕ РИ ТО РИ ЈЕ

Сажетак:Савремени„заокреткапростору”ухуманистичкими
друштвенимнаукамапокренуо јеинтересовање запитањапро
стора у вези сафеноменом национализма.Основни концептпу
темкогасеуоквирустудијанационализмаприступапроблема
тиципростора јестетериторија, којасеразумевакаоомеђени
просторуређенодређенимодносимамоћи.Већусамомодређењу
национализмакаомодерногобликасуверенитетасадржанајеја
снареференцанапросторнудимензију,јерсекаоконститутив
напостављаидејанационалнетериторије,као јаснодефиниса
ногпросторакојисежелипоставитиподтакавсуверенитет.У
оквирудискурсанационализмамогусеидентификоватидвегрупе
аргуменатаовезинацијеитериторије:природнииисторијски,а
усврхуњиховогпредочавањакористесеразличитирепрезентаци
онимеханизмикојимасенационалнатериторијапредстављакао
органскијединствена,недељиваинеповредива.Урадусекритич
кисагледавајуприступинационалнојтериторијикаоинструмен
тунасиља,односнокаочиниoцуидентитета.

Кључне речи: „заокрет ка простору”, национализам,
суверенитет,националнатериторија,домовина

Један од основних трендова у хуманистичким и дру
штвеним наукама који је приметан у последњих неколи
ко деценија јесте такозвани „заокрет ка простору” (spatial

СРЂАН АТАНАСОВСКИ
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turn).1 Изненађујућа снага овог заокрета и његова проте
жност која, чини се, у одређенојмери обухвата скоро све
дисциплине, заснована јенањеговиммногострукимкоре
нима.Усферифилозофије,појединиауториуказалисуна
потребутемељнекритикенаслеђаевропскефилозофијене
само као логоцентричне, већ и као темпоцентричне, сма
трајућидајенеопходнареевалуација„простора”и„места”
каофилозофскихконцепата.2Усвомфилозофскомпројекту
ЖилДелез(GillesDeleuze)иФеликсГатари(FélixGuattari)
имају за циљ разарање темпоцентричности, те скрећу па
жњунапитањапросторатакоштокреирајурепертоарте
мељних филозофских концепата заснован на просторним
метафорама, попут детериторијализације, глатког и пру
гастог простора, номадског кретања, и слично.3 Фукоово
проучавањемикромоћикојапрожимадруштво,такођегаје
неумитно водилo ка питањима простора, било да је у пи
тању проучавање паноптикона као парадигме просторног
пореткапутемкогасеспроводимодерно„дисциплиновано”
друштво,4билодајеречоњеговомконцепту„хетеротопи
је”,којимје,чинисеуправосупротно,покушаодаистражи
накојиначинсепросторартикулишеуситуацијамаукоји
масепојављујупукотинеупореткухегемоније.5Наплану
социологијеимарксистичкемислиодлучујућиискоракна
чиниојеАнриЛефевр(HenriLefebvre),којијеамбициозно
предложио заснивање једне нове „науке о простору”, која
битребалодапокажедапросторнијепразанмедијукоји
се друштвени односи уписују и реализују без отпора, већ
дајеуправоонместокреирањаи„произвођења”друштве

1 РадјеписануоквирупројектаИдентитетисрпскемузикеодлокалних
до глобалних оквира:традиције, промене, изазови (бр. 177004 /2011–
2014),финансираногодстранеМинистарствазапросветуинаукуРе
публикеСрбије,теуоквируистраживањанадокторскимстудијамаФа
култетамузичкеуметностиУниверзитетауметностиуБеограду,каодео
дисертацијеподнасловом„Музичкепраксеипроизвођењенационалне
територије”.

2 Упоредити:Casey,E.S.(1997)TheFateofPlace.APhilosophicalHistory,
Berkeley,LosAngelesandLondon:UniversityofCaliforniaPress.Овакав
заокретсенереткоформулишеикаореакцијанаисторицизамкоји је
изнедриоXIXвек,акојијепитањапростора,несамозапоставио,већи
темељнодеполитизовао;Soja,E.W.(1989)PostmodernGeographies:The
ReassertionofSpaceinCriticalSocialTheory.London:Verso,p.4.

3 Упоредити:Buchanan,I.andLambert,G.Introduction,in:DeleuzeandSpa
ce(2005),Edinburgh:EdinburghUniversityPress,pp.1–15.

4 Фуко,М.(1997)Надзиратиикажњавати.Настанакзатворапрев.Јо
вановић,А.А.,СремскиКарловцииНовиСад:Издавачкакњижарница
ЗоранаСтојановића.

5 Foucault,M. (1986)OfOtherSpaces, trans.Miskowiec, J.,Diacritics 16,
pp.22–27.Упоредити:Prodanović,S.iKrstić,P.(2012)Javniprostorislo
bodnodelanje:Fukovs.Lefevr,Sociologija54,str.426–429.
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нокласниходносаиусловљеностинанивоусвакодневице.6
Читавовајпокретподразумеваојенапуштањеструктурали
стичкепарадигме,која јепросторвиделакаонаизгледне
издиференциранопољекојеобликујудруштвенеструктуре,
каидејипросторакоји„памти”,којиникаданије„чедан”,те
којипоседујесопственуделатностиусловљаваимодифи
кујеструктурекојесеуњегауписују.7Нечудиштоје,према
томезаокреткапросторудеоширегнапорадасепреиспи
таапсолутнадоминацијадискурзивногилингвистичког,те
језик као једини механизам уређења друштвених односа.
Управоовамогућностумрежавањазаокретакапросторуса
другимтенденцијамауоквирухуманистичкихидруштве
нихдисциплинакојисунасталиизсроднихпобуда,попут
заокретакателу,афекту,8тенељудском–nonhuman,нана
чиннакојијетопредложиоБруноЛатур(BrunoLatour)9–
чиниовајзаокретизраженовирулентнимипрожимајућим,
штосеочитавакаконовиминтересовањимауоквирустуди
јакултуреидруштвенеанализе,такоивећимангажовањем
самехуманистичкегеографијеуинтерпретацијипојединих
друштвенихфеномена.10

Заокрет ка простору обележио је и студије национализма
у претходних неколико деценија. Наиме, већ у самом од
ређењу национализма каомодерног облика суверенитета
садржана је јаснареференцанапросторнудимензијуовог
феномена:уколикоговоримоотомедајенационализамоб
ликсуверенитета,нетребазаборавитинидајесампојамсу
веренитетатакођемодеран,узначењупотпуне,апсолутнеи

6 Lefebvre,H. (1991)TheProductionofSpace, trans.NicholsonSmith,D.,
Oxford:Blackwell.

7 WestPavlov, R. (2009) Space in Theory. Kristeva, Foucault, Deleuze,
AmsterdamandNewYork,p.25.

8 На пример, Елизабет Грос (Elizabeth Grosz) полази из феминистичке
перспективе проучавања тела и истражује на који начин се субјекти
витет остварује спацијално и корпорално; Grosz, E. (1995) Space, Ti
me,andPerversion.EssaysonthePoliticsofBody,NewYorkandLondon:
Routledge.

9 НавароЈашин(YaelNavaroYashin),пак,чијисурадовидеотакозваног
„онтолошкогзаокрета”уантропологији,инспирисаногЛатуровимпо
ставкамаоделатности(agency)нељудског,анализираулогуафекта,ар
тефактаипростораууспостављањусуверенитетаупостратномподруч
ју;NavaroYashin,Y.(2012)TheMakeBelieveSpace.AffectiveGeography
inaPostwarPolity,DurhamandLondon:DukeUniversityPress.

10Одприступакоје јеизнедриласамахуманистичкагеографија,каопо
себноплодантребаистаћиеклектичниконцепт„нерепрезентативнете
орије”(nonrepresentationaltheory)НајџелаТрифта(NigelThrift),поста
вљенкаоексперименталан,сациљемдаскренепажњунаматеријално
искуствосвакодневнихпросторнихпраксикојиизмичудискурзивним
техникамарепрезентације;Thrift,N.(2008)NonRepresentationalTheory.
Space/politics/affect.LondonandNewYork:Routledge.
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врховнеконтроленадодређеномтериторијом.11Прематоме,
билодајеидејасуверенитетаодређененацијереализована
уобликунациједржавеилијенаплануполитичкогпројек
та,онамораусвојојсржисадржатиидејупросторакојисе
желиставитиподтакавсуверенитет.Такође,уколикојена
ционализам,каоштоистичеЏонБреили(JohnBreuilly),пре
свега,политичкипоредаккојитежиодређеномуређењумо
ћиудруштву,таквамоћсе,посвојојприроди,морауспоста
витиупростору,каоскупреалнихуодношавањаиндивидуа
иобјеката,људскогинељудскогделовања.Просторје,због
тога,conditiosinequanonнационализма,каоисвакогдругог
пореткамоћиудруштву,каоштојетоследилоизФукоових
списа.Устудијаманационализмасе,имајућиовоувиду,мо
жеуочититенденцијаотклонаодчистодискурзивнеидеје
нације,којакаоданастајеусвојеврсномпросторномвакуу
му,теоддескриптивнихистраживањаопојединим‘нацио
налнимидентитетима’иреторичкимстратегијамакојимсу
сепојединеидеологијенационализмаслужилеудефиниса
њусвојихзахтева,катомедасенационализамразумекао
сложениспацијалниасемблажкојиморабитиформулисан,
успостављенипроизвођенусамомпростору.

Основниконцепт,путемкогасеуоквирустудијанациона
лизма приступа проблематици простора, јестетеритори
ја.Овојаснопроизлазиизчињеницедајеинтересовањеза
просторупроучавањиманационализмауосновиподстак
нутонапоримадасеразуменакојиначиннационализамус
постављареалне,материјалнеодносемоћи.12Наиме,тери
торијасе,уопштемсмислу,одређујекаодефинисани,огра
ђенипростор,уређенодстранеодређенедруштвенегрупе,
натакавначиндасеуспостављасистемкојирегулишемо
далитетеприступапросторуодстранеиндивидуа,тесеуско
повезује саидејоммодернедржаве.13Већинатеоретичара,
међутим,подвлачикаузалнувезуизмеђутериторијеимоћи,
одређујући територију као основни просторни израз и ге

11Каотакав,суверенитетсеусвоммодерномзначењупоправилувезује
затакозвани„Вестфалскипоредак”,названпремаВестфалскоммируиз
1648,којијеувеоначелосуверенитетаиапсолутневластидржава;Phil
pott,D.Sovereignty,in:TheStanfordEncyclopediaofPhilosophy,ed.Zalta,
E.N.<http://plato.stanford.edu/archives/sum2010/entries/sovereignty/>,ac
cessed11june2014.Упоредити:Brown,W.(2014)WalledStates,Waning
Sovereignty,NewYork:ZoneBooks,pp.22–23.

12Упоредити:Penrose,J.(2002)Nations,statesandhomelands:territoryand
territorialityinnationalistthought,NationsandNationalism8,pp.277–297.

13Agnew, J. Territory, in: The Dictionary of Human Geography, 5th edi
tion, eds. Gregory, D. et al. (2009), Chichester: Blackwell Publishing,
pp.746–747.Упоредити:Knight,D.B.(1982)IdentityandTerritory:Geo
graphicalPerspectivesonNationalismandRegionalism,AnnalsoftheAsso
ciationofAmericanGeographers72,p.517.
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ографскимеханизамдруштвенемоћи.14РобертДејвидСак
(RobertDavidSack)говориотериторијалностикаообазич
нојодлициљудскихзаједница,одређујућијекаогеографску
стратегијуконтролекојаподразумеваутицајиконтролунад
људимаиресурсимапутемконтролепростора.Као таква,
заСака је територијалност свеприсутна, јер повезује дру
штвоипросторунајопштијемсмислу,тесепојављујекако
намакронивоуструктурапопутградаидржаве,такоина
микро нивоу простора становања и рада.15УСаковом од
ређењу територије посебно треба истаћи критеријум који
ауторпостављазаодређењетериторије,којијепроблемски
иширокопостављен;Сактериторијалностдословнодефи
нише као „покушај индивидуеили групе да делују, утичу
или контролишуљуде, феномене или односе такошто ће
омеђитии захтевати контролунад географскомоблашћу”,
причемусеутомслучајудатаобластозначавакао„терито
рија”.16Прематоме,територијазаСаканијеметодисцрта
вања,класификацијеиподелеземљиногшаранаограђене
области,већпроблемскиоријентисантеоријскиинструмент
путемкогаистраживачимогудапроучавајусложенауодно
шавањамоћиипростора.Штавише, какобисмоодређени
простородредиликаотериторију,довољнојеисамопосто
јањепројектакојипретендујенауспостављањаодређених
односамоћи,тенијенеопходнодасеониупунојсназииус
поставе.Поредтога,значајноједаСактериторијувидикао
динамичкифеномен,наглашавајућидајенеопходностално
улагање напора како би се територија успоставила и одр
жала.Уистраживањутехнологијауправљањапопулацијом,
МишелФукојетакођепотцртаозначајконцептатериторије.
Уовомсмислу,Фукоапревасходнозаниманакојиначинсе
успостављањедисциплиненадтелимаиндивидуаирежи
ма „безбедности” над популацијом спроводи кроз методе
контроле територије, у смислу контроле слободе кретања,
уређењаграда,ислично,тенакојиначинсеидејасувере
нитетанадтериторијомпутемсложенихапаратусаконтроле
преводиутехникууправљањанад„мноштвом”.Фукокроз
концепттериторијепоказујекакојеконтроланадмноштвом
идисциплиновањепопулацијезаправоповезанасаодгова
рајућимуређењемпростораипросторниходноса.17

14Sack,R.D.(1986)HumanTerritoriality.ItsTheoryandHistory,Cambridge,
CambridgeUniversityPress,p.5.

15Исто, стр.16.Упоредити:Grosby,S. (1995)Territoriality: the transcen
dental,primordialfeatureofmodernsocieties,NationsandNationalism1,
pp.143–162.

16Sack,R.D.нав.дело,стр.19.
17Фукотакођеинсистиранатомедатериторијунепосматрамокаопра

занпросторпутемкогаседефинишесуверенитет,већпревасходнокао
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Национална територија, према томе, као теоријски кон
цепт,непредстављаудословномсмислутериторијунације
државенадкојомдатадржаваполажеправосуверенитета,
већ сваки простор над којим одређени националистички
пројекаттежидауспоставиодређенуврстуконтроле,пози
вајућисе,притом,надоктринусуверенитетанарода.Иако
се нација традиционално пре свега одређује популацијом,
односноодговоромнапитањекојенација–накојиначин
дефинишемообухватпопулацијекојојприписујемоодређе
нинационалниидентитет–упроцесууспостављањанаци
онализмакаоодносамоћимного је значајнијеодговорити
на питање где је нација, односно који је њен географски
обухватнадкојимбијојтребалоприписатисуверенитет.У
том смислу концептнационалне територијеможемоодре
дитикаонационалниасемблажкојисеуспостављаупро
сторуикојијеструктуиранпресвегаодносимамоћи.Низ
теоретичаранационализмакојисусеупретходнихпарде
ценијабавилипитањемнационалнетериторијеразвилису
најмање два правца сагледавања овогфеномена, која су у
суштини комплементарна: територија као инструмент на
сиља,итериторијакаочинилацидентитета.Управопутем
проучавања територије као основе национализма може се
доћи до закључка да је насиље, као крајњамера успоста
вљањаодносамоћи,неодвојивооднационализмакаомоде
лаидентификације.Какобисеизвршиопроцеснационалне
кодификацијенеопходнојеодговоритинапитањакоигдеје
нација,теспровестипоступкеповлачењаграницаиискљу
чивањадругогкојисуинхерентнонасилни.18Произвођење
кохерентне националне заједнице увек повлачи за собом
утврђивање граница, међа националне територије, које ће
битипосматранекаопројекцијаоногаштонација јестена
дубљем,онтолошкомплану,икојећеомогућитидасепри
падницизаједницеосећају„каокодкуће”.19

механизамконтролепопулације;Foucault,M.(2007)Security,Territory,
Population.LecturesattheCollègedeFrance1977–1978,ed.Senellart,M.,
trans.Burchell,G.,NewYork:PicadorandPalgraveMacmillan.

18Etherington, J.R. (2007)Nationalism,Exclusion andViolence,Studies in
Ethnicity and Nationalism 7, p. 25. Заокрет ка територији у студијама
национализма јенедавнопокушаодапреиспитаБернард Јак (Bernard
Yack),којијебраниостановиштедасенационалнезаједницеформирају
независноододређењаместа, односнодомовине,нашта је критички
иубедљивоодговориоДејвидМилер(DavidMiller),указујући,између
осталог,напарадокскојилежиучињеницидајеосновникритеријумза
одређењенацијекодЈакаипаксуверенитетнарода,којикаотакавмора
бититериторијалноодређен;видети:Hearn,J.,Kukathas,C.,Miller,D.i
Yack,B.(2014)DebateonBernardYack’sbookNationalismandtheMoral
PsychologyofCommunity,NationsandNationalism20,pp.405–407.

19Balibar,E.TheNationForm:HistoryandIdeology,trans.Turner,C.,in:Bali
bar,E.andWallerstein,I.(1991),Race,Nation,Class.AmbiguousIdentities,
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Управозбоговедвострукевезетериторијеинације,којасе,
сједнестране,успостављакаоексклузивнатериторијајед
ногсувереногнарода,а,сдругестране,каомеханизамиден
тификације, национална територија је неодвојива од саме
нације, она је неопходна као усидрење сваког идентитета
који претендује на стварање суверене заједнице. У овом
смислу,онационалнојтериторијимогућејеговоритиикао
одомовини–каоопросторуукомесеприпадницинације
осећају„каокодкуће”,којипоприродиприпаданацији,али
икојијеизворсаменације.

На сличан начин на који семоже закључити да је нацио
нализам арбитраран, исто се може рећи и за националну
територију: свака територија је у суштини арбитрарна и
представља производ сложених друштвених, историјских
и културних процеса, те материјалних пракси и стратеги
јакојимасеонапроизводиудатомтренутку.Имајућитоу
виду,значајнојепроучитистратегијекојимасенационална
територијаидомовинапредочавајукаоприроднифеноме
ни,неодвојивиодсаменације.Удискурсиманационализма
могуће је уочити одређене релативно стабилне реторичке
стратегије којима се дефинише однос националне терито
ријеидомовинесасамомнацијом,акојесенаразличите
начинеуодношавајусаописаномулогомтериторијеунаци
онализму.Отериторијисе,најпре,говорикаоовласништву
нације,причемусесаманацијаперсонификује,аодносна
цијеи територије сепредстављакаоеквивалентанодносу
приватноглицаињеговеприватнеимовине.20Одређенаге
ографскаобластсе,утомсмислу,узпозивањенаисториј
ске,правне,географскеисличнеаргументе,проглашаваза
власништвонације,причемусесамапопулација–какопри
падницинације,такоинасељеницидатеобласти,учијеиме
битребалодаседоносеоваквисудови–заправоапстрахује.
Територијаозначенакаодомовинаодређененацијесе,нада
ље,можеперсонификоватиулик„мајкенације”,каоземља
којајеизнедриланарод,односнопопулацијукојајенаста
њује.На овај начин сенаглашаванераскидиваи органска
везакојапостојиизмеђупросторадомовинеиприпадника
нације,теизводизакључакданационалнатериторијаније

LondonandNewYork:Verso, pp. 94–95;Балибарсепозиваначитање
политичког есеја Reden an die deutsche Nation („Обраћање немачком
народу”) Јохана Готлиба Фихтеа (Johann Gottlieb Fichte) из 1808. го
дине.Упоредити:Cooper,D.OutofPlace:SymbolicDomains,Religious
RightsandtheCulturalContract,in:LandandTerritoriality,ed.Saltman,M.
(2002),OxfordandNewYork:Berg,pp.105–106.

20Forsberg,T. (2003)TheGroundwithoutFoundation:TerritoryasaSocial
Construct,Geopolitics8,p.12.
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арбитрарна,већдајепроизводприроднихвеза.21Коначно,
измеђунацијекаопопулацијеинацијекаотериторијеидо
мовинесе,уоквируреторикекојупроналазимоудискур
сима национализма, поставља и потпуни знак једнакости,
такодасе,заправо,говоронацијикаотериторијинеможе
разазнатиодговораонацијикаопопулацији.

Аргументикоји сепојављујуунутардискурсанационали
зма о вези нације и територијемогу се условноподелити
удве групе,наприроднеиисторијскеаргументе.Каоиу
случајудефинисањасаменације,употребаразличитихар
гуменатакадајеупитањуприсвајањетериторије,којејеу
суштиниувекарбитрарно,поправилусеруководепрагма
тичниммотивима.Природниаргументизаснивајусенатези
дапостојидубока,примордијалнаигенеалошкавезаизмеђу
нације,каопопулације,идомовине,каоскупакрајолика–
пејзажакојиодликујуодређенигеографскипростор.Наиме,
проналазесеодређеневезеукарактерукојеспајајукрајолик
домовинеикарактерсаменације,чимесекроздугиXIXвек
посебнобавилаантропогеографија.Међупрвимакоји јео
овомеговориоиздвајасенемачкифилологифилозофЈохан
ГотфридХердер (JohannGottfriedHerder), једанодутеме
љитељаидеологијенационализма,којиговорикакоомеђу
зависностифизичкихособинакрајоликаинације,такоио
условљеностинационалнихкарактеристикаодликамакли
меукојиманародобитава:

Природа је, планинскимвенцима, којa је онаоблико
вала,ипотоцима,којејеонанагналадатеку,исцртала
грубеали значајнеобрисецелокупнеисторијечовека
[...]Једнивисовипроизвелисунацијуловаца,тетако
подржавали и учинили неопходном државу дивљака;
други, више распрострти и благи, пружили су поље
пастирском народу и обезбедили му питоме животи
ње;трећисуучинилипољопривредулакоминужном;
доксучетвртидовелидориболоваипловидбеинапо
слеткудотрговине.Структураземље,усвојприродној
разноврсности и различитости, учинила је све такве
различите услове неизбежним [...] Мора, планински
венци,ирекесунајприроднијеграниценесамоиззе
мљевећинарода,обичаја,језика,ицарства,ионесу,
чаки унајвећимреволуцијама уљудскимделањима,
служилекаолинијеусмеравањаилиграничницисвет
ске историје. Да су се на другојачији начин издигле
планине,потеклереке,илиобразовалеобале,каколи

21Исто,стр.14.
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би онда другојачије човечанство било разбацаноши
ромовоглелујавогпростора.22

Арабљанинупустињи:онспадауњу,сасвојимплеме
нитиматом,сасвојомстрпљивом,издржљивомками
лом.КаоштоМонголлутапо својој степивисовима,
такоонајбољеграђенибедуинлутапосвојојазијско
афричкојпустињи;такођеномад,самонасвомподруч
ју.Саовим јеухармонијињегова једноставнаодећа,
његовначинживота,његовобичајикарактер[...]Ка
лифорнијацнарубусвета,усвојојнеплоднојземљи,са
својимоскуднимначинимаживота,узсвојупроменљи
вуклиму,никаднејадикујезбогврућинеилихладноће,
избегава глад,мадананајтежимогућиначин, срећно
живи у својој земљи.Тако бихмогао дапродужими
дамклиматскусликувећегбројанацијанајразличити
јихпредела,одКамчадаласведостановникаОгњене
земље.[...]кодсвихпутника,којисувернопосматра
лиилиљудскисаучествовали, свакамалацртањихо
вогописадајеклиматскуслику.[...]инанајудаљенијој
обали,свакисобомносикарактерсвогпределаисвог
начинаживота.23

Посебност карактера нације, које се, као што наглашава
Хердер, огледа нафизичким, раснимособинама, а чије је
постојање заправо сам извор аргумента неопходности су
веренитетанародаинационализмакаополитичкедоктри
не,прематоме,директнопроизлазиизпосебностиособина
крајоликадомовине.Хердертакођеинсистиранаважности
границаинањиховојприродности.Управојејошједнаосо
бинадомовинењенаорганскацеловитосткаофизичкогпро
стора.Наиме,уколикопостојиодређенипосебанкарактер
нације,ондаморапостојатиипосебанпрепознатљивика
рактер крајолика којипредстављадеодомовине, а између
географскиходликаовихпределаисаменацијеињеногка
рактерауспостављасеснажнаикаузалнавеза.Таквадомо
винамораимати јасне,природнегранице,икаотакваона
представљаорганскуцелинукојајехомогена,неповредива

22Цитиранопрема:Hayes,C.J.H.(1926–1927)ContributionsofHerderto
theDoctrine ofNationalism,TheAmericanHistoricalReview 32, p. 723.
Упоредити:Herder,J.G.(2002)PhilosophicalWritings,ed.andtrans.For
ster,M.N.,Cambridge:CambridgeUniversityPress,pp.219–220,384–385;
Хердер, Ј. Г. (2012)Идеје зафилозофију повести човечанства, прев.
Кострешевић,О.,СремскиКарловцииНовиСад:Издавачкакњижар
ницаЗоранаСтојановића, стр. 75–88;Penrose, J. (2002)Nations, states
andhomelands:territoryandterritorialityinnationalistthought,Nationsand
Nationalism8,pp.286–287.

23Хердер,Ј.Г.нав.дело,стр.91.
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инедељива,јербисеповређивањеморганскецеловитости
домовиненарушиосамсмисаопостојањанације.24

Другалинијааргументакојасеотваракакобисепотврдила
нераскидивавезаизмеђунацијеитериторијејесуаргументи
заснованинаисторији.Речјеопозивањунагеографскеобу
хватепређашњихполитичкихформацијакојесепрепознају
каодеонационалнеисторије,алиинаконкретнаместакоја
субилазначајнауобликовањуисторијенарода,попутлока
цијепознатихбитака,одређенихкултурнихиисторијских
догађаја, локација престоница, места рођења истакнутих
индивидуа,ислично.25Иакосенационализамусвомоблику
постављакаомодеранфеномен,онистовременоградисвоју
историју,присвајајућикакоинституцијетакоидругегруп
немеханизмеидентификације,штомуомогућавадасвоју
историјупројектујеупрошлост,препојавесамеполитич
кедоктринеосуверенитетународа.Натајначин,могућеје
мобилисатиодређенеаргументекојисе,например,односе
насредњовековнедржаве,укојимајеносилацсуверенитета
биомиропомазанимонарх,аземљадоживљаванакаовла
сништвофеудалца,какобисеусистемунацијадржавата
истатериторијаприсвајалауимесувереногнарода.Посеб
носуснажниаргументикојидомовинупрепознајукаопра
постојбинусаменације,подручјесакогајенацијапотекла
инакомејеконституисана.26ЏорџВајт(GeorgeWhite),ис
траживачкојиседетаљнобавиопитањемтериторијеуна
ционалистичким дискурсимаМађарске, Румуније иСрби
је,посебнупажњуобраћанапроцесекојимасеодређеним
деловиманационалнетериторије,захваљујућиисторијским
аргументима,даје специјаланстатус.Вајтуовомпроцесу
структурирањанационалнетериторијеразликујетринивоа,
издвајајући,с једнестране, језгродомовине,односносуп
станцијалну, кључну територију (core territory), а, с друге,
периферију.27 Језгродомовине јепросторкоји јенајдубље

24Grosby,S.(1995)Territoriality:thetranscendental,primordialfeatureofmo
dernsocieties,NationsandNationalism1,p.145;Toft,M.D. (2003)The
Geography of EthnicViolence: Identity, Interests, and the Indivisibility of
Territory,NewJersey:PrincetonUniversityPress.

25Теоретичаринационализмакојиприпадајуструјитакозваног„етносим
болизма” истраживали су на који начин одређена територија у дугом
историјскомтрајањуостајеурезанауколективносећањеодређенезајед
нице;упоредити:Grosby,S.TheSuccessorTerritory,in:Nationalismand
Ethnosymbolism:History,CultureandEthnicityintheFormationofNations,
eds. Leoussi,A. andGrosby, S. (2006), Edinburgh: EdinburghUniversity
Press,pp.99–112.

26Smith,A.D. (1999)MythsandMemoriesof theNation,OxfordandNew
York:OxfordUniversityPress.

27White,G.W.(2000)NationalismandTerritory:ConstructingGroupIdentity
inSoutheasternEurope,Lanham:Rowman&LittlefieldPublishers.
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урезанупројектовануисторијунацијеикојијекаотакавре
презентованкрозкултуралнедискурсе,апосебнојеважно
идапостојиисторијаборбенацијезаовукључнутерито
рију.Вајтистичедајефактичкаполитичкаконтролајезгра
домовинеод страненациједржавеодкруцијалног значаја
за способност нације да успостави идентитет, односно да
успостависистемекатегоризацијеиидентификације.28Суп
станцијална национална територија, поред тога, неретко
служикаосинегдохачитаведомовине,паинације,каоме
стокрозкојесеозначаваисимболизујесамањенасуштина
иорганскојединство.

Унационалистичкомдискурсуразвијенисуразличитиме
ханизми за креирање репрезентација домовине, представа
којеговореоорганскомјединству,недељивостиинеповре
дивостинационалнетериторије,теоњенојнераскидивоји
примордијалнојвезисанацијом.Вајтразликуједваосновна
методарепрезентацијенационалнетериторије:означавање
места(siteidentification)иопискрајолика(landscapedescrip
tion);докозначавањеместафункционишетакоштосете
риторијамапирапутемнабрајањаразличитихгеографских
одредницакојејојприпадају,опискрајоликазаснивасена
стварањутипичнихрепрезентацијабилозамишљеногкрајо
ликадомовине,билокрајоликајезградомовине,којизатим
представљасимболчитавенације.29Можесерећидасуоба
овапоступказасновананаподврстамастилскефигуреме
тонимије:докозначавањеместаимаобликмеризма(meri
smus),гдесеуместоодређеногентитетанаводењеговиса
ставниделови,опискрајоликафункционишекаосинегдоха,
гдесеједандеодомовине–билозамишљенилистваран–
узимакаосимболцелине.Увезисапотоњим,АнтониСмит
(AnthonyD.Smith)подвлачикакосимболикојиупућујуна
„светаместа”нацијеимајупосебновеликизначај.Означа
вајућиовепроцесекао„историзацијуприроде”и„терито
ријализацију етничких сећања”, Смит говори о поетским
представама крајолика које се повезују са кључним дога
ђајимаиособамаизисторијезаједнице,текојипопримају
епитет„светихместа”.30ТимЕденсор(TimEdensor)такође
подвлачидасезапојединенацијепоправилувезујутипи
зиранеиконичнерепрезентацијеруралнихкрајолика(наво
дећикаопримеретипичнекрајоликеИрске,Аргентине,Ма
рока,Холандије,ислично),којесезатимрепродукујукроз

28Исто,стр.40–41.
29Исто,стр.39–41.
30Smith,A.D.нав.дело,стр.16.
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дискурсе и артефакте популарне културе.31Оваквеметоде
репрезентације територије, одиста се спроводе кроз низ
институционализованих дискурса, који не припадају само
сфери популарне културе, већ и сфери елитне уметности,
тенаучнихдисциплина,администрације,ислично.Посебну
улогу,почеводXIXстолећа,играјумапе,какогеографске
такоиполитичке,којесеунајвећембројуслучајевазасни
вајунасветскомсистемунацијадржава,акојеистовремено
функционишукаорепрезентацијетериторија–производећи
иконичке симболе појединихнација у виду обрисањених
политичкихграницанадводимензионалнимпројекцијама–
алиикаоизворзнања,инструментимоћиинадзирањабез
којихбибилонемогућеуспоставитиконтролунадтерито
ријом.32Мапесу,такође,инструментименовањаодређених
места националне територије, механизам у коме се мапи
рањепростораповезујеисаупотребомнационалног јези
ка,каодругогзначајногозначитељанације.33Сфераелитне
уметности такође је засићенарепрезентацијамадомовине:
проучавајућиулогуликовнихуметностиуовомфеномену,
НенадМакуљевићзакључуједаприказиместаисторијских
догађаја,препознатљивигеографскиоблициипејзажидо
мовине кроз сликарство и друге илустративне уметности
играју кључну улогу у конституисању иконографије која
пратиодређененационалистичкедискурсе.34

Репрезентациједомовиненанивоусимболичкихпредстава
омогућавајудапојединципостанувезанизаидејудомови
не,иаконемајуличноискуствопросторазанајвећидеоте
риторијекојупрепознајукаодаприпадањиховојнацији.35
Наовајначин,домовинапредстављасвојеврснипандан„за
мишљенојзаједници”:просторсакојимпојединциверујуда
имајунештозаједничко,иакогаусвојњеговојпротежност
никада нису искусили. Да би ово било могуће, репрезен
тације домовине морају постати уграђене у свакодневни

31Edensor,T. (2002)National Identity, PopularCulture andEveryday Life,
Oxford:BergPublishers,pp.39–40.

32Black, J. (1997)Maps and Politics,Chicago: The University of Chicago
Press,pp.134–135;упоредити:Etherington,J.(2003)Nationalism,Natio
nalIdentityandTerritory.TheCaseofCatalonia,TesiDoctoral,Universitat
AutònomadeBarcelona,Barcelona,pp.52–55.

33MacGiollaChríost,D.(2003)Language,IdentityandConflict.ACompara
tiveStudyofLanguageinEthnicConflictinEuropeandEurasia,London:
Routledge,pp.115–127.

34Макуљевић,Н.(2006)УметностинационалнаидејауXIXвеку.Систем
европскеисрпскевизуелнекултуреуслужбинације,Београд:Заводза
уџбеникеинаставнасредства,стр.143–145.

35Tuan,Y.(1977)SpaceandPlace:ThePerspectiveofExperience,Minneapo
lisandLondon:UniversityofMinnesotaPress,pp.18,176–178.
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живот; теоретичари свакодневног национализма показали
су на које начине репрезентације националне територије
проналаземестоусвакодневици,билодајеупитањуупо
требазнаковапоредпута,36разноврснинаизгледдеидеоло
гизовани покрети каошто је планинарење,37 или, пак, на
ционалнеманифестацијеукојимасеистичејединственост
националне територије.38 Свакодневица је, за разлику од
масовнодистрибуиранихмедијаипоузданихрепродукција,
међутим,ипросторукомесурепрезентациједомовинепод
ложнепроменама,прилагођавањимаилокалнимпотребама.

Несумњиво је да репрезентације националне територије,
које се спроводе кроз низ културалних дискурса, у својој
суштинипредстављајудеотериторијекаосистемаконтро
леиуправљања,тедасукаотаквенеопходнезанесметано
функционисањеовогсистема.Национализамкаополитич
ки пројекат управо остварује свој смисао успостављајући
нацијудржаву као врховни режим контроле на одређеној
територијикојасепрепознајекаовласништвонације.Ово
сечиникрозсадејствомеханизаманамикронивоу(физич
ко ограђивање, увођење институције приватне имовине, и
слично), каоинамакронивоу, кроз успостављањеодгова
рајућегполитичкогауторитетапутемкогаселегитимизира
властнадпопулацијомкојанастањујесуверенутериторију
нације.39Вајт истиче да је за успешностпојединачногна
ционализмакаопројектанеопходнодаконкретниммехани
змимамоћиуспоставиконтролунадпросторомкојијекроз
своје културалне дискурсе означио као своју домовину.40
Међутим,истокаоштоизмеђунационализма,каохетеро
геногасемблажакојисезасниванаполитичкојидејисуве
реногнарода,инациједржаве,каоконкретнеинституције
којаотелотворујеовуидеју,непостојизнакједнакости,тако
оннепостојиниизмеђунационалнетериторијеитерито
ријенациједржаве:националнутериторијутребаразумети
каофлуиданиотворенконцептукојисенепрестаноуписују
амбивалентностикојепостојеунутарсамогпројектанаци
онализма.Националнатериторијаникаданијеједноставно

36Jones,R.andMerriman,P.(2009)Hot,banalandeverydaynationalism:Bi
lingualroadsignsinWales,PoliticalGeography28,pp.164–173.

37Etherington,J.нав.дело,стр.55–56и210–217.
38Benwell,M.C.andDodds,K.(2011)Argentineterritorialnationalismrevi

sited:TheMalvinas/Falklandsdisputeandgeographiesofeverydaynationa
lism,PoliticalGeography30,pp.441–449.

39Albert,M.andBrock,L.WhatKeepsWestphaliaTogether?NormativeDif
ferentiationintheModernSystemofStates,in:Identities,Borders,Orders:
RethinkingInternationalRelationsTheory,eds.Albert,M.,Jacobson,D.and
Lapid,Y.(2001),Minneapolis:UniversityofMinnesotaPress,pp.34–35.

40White,G.W.нав.дело,стр.13.
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успостављенаодстранедржавекаоинституције,већјеувек
упостајању,каохетерогенипросторниасемблажукојисе
уграђујубројнидруштвеничиниоци.
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SrđanAtanasovski
InstituteofMusicologySASA,Belgrade

NATIONALISMSTUDIESANDTHESPATIALTURN:THE
CONCEPTOFNATIONALTERRITORY

Abstract

The modern “spatial turn” in humanities and social sciences has
launchedaninterestinproblemsofspacerelatedtothephenomenonof
nationalism.Thebasicconceptthroughwhichthespatialissuesarebeing
investigatedinthenationalismstudiesisterritory,whichisunderstood
asadelineatedspaceshaped throughrelationsofpower.Already the
verydefinitionofnationalismasamodernformofsovereigntycontains
aclearreferencetothespatialdimension.Namely,inordertodefinethe
sovereigntyofanation,withapossibilityofestablishinganationstate,
onehas todemarcate thereachof thenational territorywhichwould
belong to the nation. This paper critically evaluates the approaches
whichanalysenationalterritoryasaninstrumentofviolenceandafactor
of identity.Within thediscourseofnationalismonecan identify two
differentgroupsofargumentsregardingtheappropriationofterritories
by the nation: the natural and the historical. Natural arguments are
already clearly presented in thewritings of JohannGottfriedHerder
andtheyarebasedonanassumptionthatthereisanorganiclinkand
congeniality between the natural and geographical features of the
land, and the characteristic features of a nation. On the other hand,
thehistoricalargumentsarebasedontheclaimthatacertainterritory
representsanation’splaceofbirth,orthatithadbelongedtothenation
in a certain significant point in history. Discourses of nationalism
regularly encompass different strategies and mechanisms of space
representation,withapurposetoshowthatthenationalterritoryisan

organicwhole,aswellasanindivisibleandinviolableentity.

Keywords:spatial turn,nationalism,sovereignty,national territory,
homeland
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КРИЗАХРИШЋАНСКОГ
ИДЕНТИТЕТАИКРИЗА

КУЛТУРЕ
Сажетак: Кул ту ра из ви ре из кул та, али се на ње га не мо же све
сти. Кул ту ру у сва ком вре ме ну гра де љу ди са ја сним и од ре ђе ним 
иден ти те том. Она ни је про дукт сти хи је свет ских зби ва ња, ни
ти је не за ви сна од мо ра ла, с тим да чо ве ков иден ти тет од ре ђу је 
ње гов мо рал, а тек по сле дич но етос ути че на ње гов иден ти тет. 
Хри шћан ство је на пра ви ло пре крет ни цу у исто ри ји, раз де лив ши 
вре ме на оно пре и по сле Хри сто вог ро ђе ња, пре вас ход но за то 
што је но си ло у се би сна гу ка дру да об у хва ти и пре о бра зи чо ве ко ва 
би тиј на и кул тур на стре мље ња, да ју ћи им но ве са су де и сми сао. 
Ства ра ју ћи ци ви ли за ци ју и кул ту ру до ми нант ну ско ро два ми ле
ни ју ма, хри шћан ство је већ кра јем пр вог хи ља ду го ди шта за па ло 
у ста ње ко је је по ро ди ло уну тар ње рас ко ле, на чи јим ра се ли на ма 
су на ста ли ра то ви и ре во лу ци је ко ји су обе ле жи ли крај дру гог ми
ле ни ју ма. И За пад и Ис ток Евро пе да нас про ла зе кроз кри зу ко ја 
ни је „уве зе на”, по што је про дукт ду хов не де зор јен та ци је и не мо
ћи ста нов ни ка ста рог кон ти нен та да пре по зна ју сво је хри шћан
ске ко ре не, да на њи ма из гра де хри шћан ски иден ти тет, а он да 
и кул ту ру ко ја би би ла огле да ло тог иден ти те та. Ни је про сто 
реч о по тре би из ба вље ња са мар ги на дру штва, ни ти о но стал гич
ном „жа лу за Кон стан ти но по љем”, не го о по тра зи за сми слом 
и же ђи за ес ха то ном. И кри за мо же би ти под сти цај на за но ва 
прег ну ћа и ства ра ла штво, јер она не ма са мо не га тив но зна че ње 
пре ки да и гу бље ња кон ти ну и те та. Сам грч ки по јам κρίσις зна чи и 
суд и пре и спи ти ва ње, до но ше ње но вих од лу ка и по ста вља ње но
вих по че та ка, ко ји ће би ти у ста њу да чо ве чан ство осло бо де од 
на мет ну тих гло ба ли стич ких, али и под кул тур них и не кул тур них 
обра за ца по на ша ња.
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Кључнеречи: хри шћан ство, иден ти тет, кул ту ра, култ, кри за

Хри шћан ски иден ти тет и κρίσις

Нашедуховнобићејеобележилохришћанство,православ
нипогледнасвет,хришћанскаетика,аондаикултура,која
својенадахнућецрпиизхришћанскевереипредања.Свака
коданисузанемарљивиутицајикојисудолазилиизнашег
окружења,безчијегидентификовања јепонекаднемогуће
препознати исконско верско језгро, етичкои културнона
слеђекомеприпадамо.Тиутицајисевидеиутомештоје
скороодомаћеноиприхваћеносхватањедајехришћанство
религија,једнаунизусаосталимрелигијама.Међутим,по
требнојеуказатинапосебностправослављакаоаутентич
ногвероисповедања,каоизворневере,анепросторелигије,
изворногначинаживотаилиетоса,ане једногунизумо
ралнихсистема,икултурекојајеизрасланабогослужбеном
искуству,анекултурекојаносиискључивоатрибутекулта.

Поштосамаречрелигијаводипореклоодлатинскеречиre
li ga reшто значипо но во све за ти, по ве за ти, то се онамо
же дефинисати као духовна повезаност једне групе људи
санекимвишим,светимбићем,односноБогом.Међутим,
религија јеистотакоиобликдруштвенесвестиукомесе
природнеидруштвенесилеприказујукаонатприродне,не
зависнеодчовека,природеиисторије.Заразликуодрели
гије,вераподразумеваискуствоБожијегјављањаиодговор
човеканаБожијеоткривење.Урелигијијеиницијативана
страничовека,ауверијеиницијативанастраниБога.Докје
урелигијиипакречомонологучовекасањеговомпредста
вомоБогу,искуствовереуказујенадијалогизмеђуБогаи
човека.Тајдијалогсеухришћанству,каојединојбогооткри
венојвери,остварујеуХристу,којиоткриваистинуоБогу,
каопредвечниБог,аликојиоткриваистинуочовеку,будући
дајепримиољудскуприроду,притомостајућиидаљеоно
штојебиоувечности.Свакарелигијаимазамеручовека,
аверауХристаимазамеруБогочовека,савршеногБогаи
савршеногчовека.ХристосјеиСинБожији(Мт.14,33)и
СинЧовечији (Мт. 9,6).Ова истина је подједнако несхва
тљиваионимакојисуБогадоживљавалинаосновуприрод
нихфеномена,невидећидаљеодприродногзакона,каои
онимакојисуслушалислепоречзаконаБожијег,неслутећи
даБогЛогосможедаприми тело.Хришћанство као вера
којакористиСветописмокаодокументБожијегјављањасе
разликујеоддругих„следбеникаКњиге”потомештопружа
универзалнупорукуспасења,завештанусвимнародима,а
несамонеким,какојетоујудаизму(какоЈеврејитумачеБо
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жијизакон)илиуисламу(јеруизворномдоживљајуислама
постојизабранапревођењаКуранасаарапскогјезика).

Посебностхришћанствауодносунасверелигијејеутоме
штосенесводинарелигиознеритуале,којиимајузациљда
умилостивеБогадапогледасвисиненанародсвој,будући
да је Бог сишао на земљу, укинуо својимОваплоћењеми
теломпреградукоја једелилаљудеодЊега,акаоспомен
насваделакојајеучиниоустановиојеЛитургију,догађају
комећепребиватисавернимадокрајасвета.ТозначеХри
стоверечи:Ево ја сам са ва ма у све да не до свр шет ка све та
(Мт.28,20). Хришћанство,дакле,нијевераумагловитиза
гробниживот,неговераувечниживоткојићеХристосус
поставитипослењеговогдругогдоласка,кадаћесудитижи
вимаимртвима.Тајсудсеназиваистрашнимидоживљава
секаотренутакнајвећекризечовечанства.Међутим,такри
заће,с једнестранебитикрајВавилона, земаљскогграда
којијестремиокасавршенствубезБога,али,сдругестране,
почетакновог Јерусалима за свеонекојиимајужи вље ње 
на не бе си ма, от ку да и оче ку ју Спа си те ља Го спода нашега 
Ису са Хри ста(Филипљ.3,20).Последњакризакрозкојуће
проћичовечанство, криза свихкриза,представљане само
пропастсветаовешталогугреху,усопственојнемоћидасе
уздигне ка бесмртности без помоћиБожије, већ и возгла
вљењесветаустањеукоменећебитипоробљентрулежно
стиисмрти.Утомсмислусвакакриза,уколикосепосматра
усветлуонепоследњекризесвета,можебитиподстицајна
зановапрегнућаистваралаштво.Криза,дакле,немасамо
негативно значење прекида и губљења континуитета, јер
грчкипојамκρίσιςзначиисуд,просуђивањеипреиспити
вање,доношењеновиходлукаипостављањеновихпочета
ка,којићебитиустањудачовекаослободеоднаметнутих
образацапонашања.Стогатребаиматиувидудаје„судњи
дан”страшансамозаонекојинисусвојживотвезивализа
Христа,којинисупреиспитивалисвојодноспремаБогуи
премаближњима(Мт.25,31–46).Судусмислусвакоднев
ногпроласкакрозсамоиспитивањеподразумеванепрестано
стајање пред лицем Бога и ближњег, тако да сеХристове
речи:са да је суд ово ме све ту (Јн.12,31) сталноактуелизују.
Свакипуткадачовекнепрепознаулицудругогсвогвечног
брата,онпролазикрозкризусопственогидентитета,долази
насуд,акадаудругомпрепознајеликсвогСпаситеља,онда
јепре шао из смр ти у жи вот(Јн.5,24).Утомсмислусудса
крајаисторијесесталнооприсутњујеуживотусвакогхри
шћанина,суштинскиодређујућињеговидентитет,аЛитур
гијакаодогађајкојипредочаваХристовдругидолазакјесте
судсвету,алиипочетакноветварииконачногпреображаја
света.
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Кул тур ни иден ти тет хри шћа на

Исказујућидуховнупотребузабесмртношћучовекјеусво
јој дугој историји стварао различите култове. Градећи их
ствараојеиодређеневидовепонашањакојисубилиуслу
жбињиховогодржавањаиунапређења.Служећикулту,људи
сустваралииобликоваликултуре,такодајеокосницасвих
великихкултурауњимасвојственомкултукојегпрезентују
иоваплоћујуусеби.Речкул ту расекористиуразличитим
значењима,аједноодњихједајекултураодређениставили
усмерењепојединацаилидруштвенихгрупа.Другоједаје
културасистемциљеваиодносаисистемнавика.Истотако,
културајеисистемвредности,створенинагомиланизства
ралачкогразвојаисторије.1Иакосекултурапојмовновезује
закулт,тоникаконезначидасеонаможесвестинањега,
поготовоакосекултпосматраумногобожачкомсмислуили
каокултличностиидр.Изворнохришћанствоникадније
доживљавано као култ, будућида се под тимпојмомпод
разумевајуучењаилимистични,религиозниатрибутикоји
сепридајунекимстварима,људимаиличакживотињама.
Одавдеследидакултовимогубитирелигиозни,алидане
мају, нитимогуимати, аутентични хришћански садржај и
смисао.Свевеликецивилизацијепрехришћанске(египат
ска,хиндуистичка,астечка),суусвомсредиштуималекулт
који их је упућивао, ако не увек ка трансцедентном бићу,
а оно увек ка загробномживоту. Једно од тумачења речи
„човек”јестедајече ло вјек,бићекојејечеломокренутока
вечности,тојестбићекојејесвојимдуховнимпотенцијалом
превасходноупућенокаБогу.

Наширокојаксиолошкојскали,персоналникултовисекре
ћуодонихнајмрачнијих,какавјенпр.култсатанеиликулт
личности,прекомногобожачкихкултовабудизмаихинду
изма, затим култова стерилних монотеистичких религија
јудаизма и ислама, па све до римокатоличког култа непо
грешивостипапеикултаСветогписма,садржаномупро
тестантскомначелуSol la Scrip tu ra.Православљe,каоаутен
тичнаверауБожијеоткривење,надилази свакивидкулт
ногодносаипонашања,јерурасуђивањуосвимпитањима
вереиживота,неследујеникаквомземаљскомауторитету,
нитипакисамомСветомписмуиздвојеномизживогпре
дања Цркве, већ изворном апостолском искуству које су
апостолисрочилиуречима:Из во ле се Ду ху Све том и на ма  
(Дап.15,28).Идејапосредништвајеједнаодкључнихидеја
којаправиоштруграницуизмеђувереикулта.Православ
нохришћанствосепрепознајекаоЦрква,што значида је

1 Флоровски,Г.(1995)Хри шћан ство и кул ту ра,Београд:Логос,стр.7.
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његовусуштинумогућедоживетијединокрозбогослужење,
напрвомместукрозЛитургијукаодогађајукомесеоства
рујеодноссаБогомбезикаквогпосредника,безнекогкоби
биоVi ca ri us Dei,билодајеречоједномауторитетуримског
понтифексаилипакомноштву таквих ауторитета који се
понашајупоистомобрасцу,алисупротстављенињему.Би
тиаутентичнихришћанинзначииматинепосреднионтоло
шкиодноссаБогом,уБогочовекуХристу,савршеномБогу
исавршеномчовеку,који је је ди ни по сред ник из ме ђу Бо га 
и љу ди (1.Тим2,5).2Тајодноснијемогућедоживетибез
заједницесадругима,атозначибезДухаСветогкојисвако
сабрањевернихчиниквалитативнодругачијиминовим,та
кодаононијевишесамољудско,будућидапостајеЦрква–
ТелоБогочовекаХриста.

Свиоблициверскеирелигијскесвестиилисапостојеили
суунекомисторијскомраздобљубилиу сукобу.Чињени
ца да и православни хришћани и представници сваког од
наведених религијских праваца (у које треба сврстати и
култ личности, јер то јесте по унутарњој структури, иако
нијеокренуткаесхатологији)претендујунаапсолутнува
жност својихуверења, самапо себи, доводидо сукобана
нивоу догмата.Међутим, неслагање око основних истина
верејошувекнезначиданијемогућањиховакоегзистенци
јанаистомгеографскомпросторуимеђусобниутицај,као
иузајамнасарадњанапољукултуре.Културниутицајисе
најчешћеостварују„неофицијелнимпутем”,мимоцентара
моћи,будућидаурелигиознојсвестиљуди,поредсвесних,
постојеинесвеснимеханизмикојиделујустихијски,„поза
конимаовогсвета”.Одавдеследидакултуракојасевезује
закултимасвојехоризонталнедометеиможедасенамет
некао„светска”или„глобална”,алидаостајеуграницама
иманентног,непрелазиутрансцедентнуобласт,икаотаква
нијепрепознатаодБога,иакосемногаделавеликихумет
никаславевећсадакао„божанска”.

Постоје размишљања да је питање о „Христу и култури”
трајанпроблемкојивероватноникаднећебитиконачноре
шен.3Хришћанскиодноспрема културиније једносмеран
ниједнозначан.Начелноможебитиприхваћенставдакул
тура„нијепостварнојприроди,анеможенибитикрајњи
циљилинајвиша вредност, и не треба сматрати да одње
зависиконачноназначењеилисудбиначовекова,нитипак

2 Видети: Пено, З. (2013) Дог ма ти каКрат ко из ло же ње пра во слав
не ве ре, књига друга, Београд: Верско добротворно старатељство,
стр.272–276.

3 Флоровски,Г.нав.дело,стр.10.
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да је она неопходни саставни део истинске човечности”.4
Сахришћанскетачкегледишта„примитивни”човексемо
жеспаситиистотакокаои„цивилизовани”.5Простиљуди
стреме ка врлини једноставности, њима је понекад врло
странаизаморнасвасложеносткултуре,поготовоонеко
јајестранахришћанскимидеалимаслободеодсвакогвида
нормативизма.6

Усвакомвремену,паиусавременомдобу,могусесрести
различитивидовинезаинтересованостиилиравнодушности
премакултури.Сједнестране,томожебитиригиднистав
којиводикаодбојностипремакултурибудућидасесвака
културасматранекомврстомприкривенеивештозамаски
ранеидолатрије.Сдругестране,запажасеиравнодушност
премакултурикодоних„ништихдухом”којикултурусма
трајукаоодорукојумогуданосе,алиистотакоинеморају.
ПремамишљењуГеоргијаФлоровског,постојиунашевре
меодбојностпремакултурикојадолазибилоизпијетистич
кихразлога(крозповлачењеизсветаусвојсамозатворени
светсаХристом)илипакизпуританскихразлога(кадавер
никробујесвојојрелигиознојдужности,асвакостварала
штвосматрабескорисним),каоиизегзистенцијалистичких
разлога(бунтпротивчовековогробовањацивилизацији).Уз
оватриразлогатребапоменути јошједанставпремакул
турикодобичногчовекакојиживисасвимспокојноукул
турномсвету,алисе,какокажеФлоровски,питаштатокул
тураможестварнодадодаверисемдапослужикаоукрас,
иликаоуздарјепоштовањаиблагодарности,посебноувиду
уметности.7Бољемразумевањухришћанскогодносапрема
културимогудопринетиХристоверечипрекораМарти,ко
јасемноготрудиладагауслужи,бринућисе„омногоме”,
ипохвалаМаријикојајеслушалањеговеречиитимебоље
изабрала јер „једно је потребно“.Иакоизгледа да јеХри
стос оштро супротставио једно (веру) и мноштво (бриге
овогсвета),ипакнетребажуритисапребрзимиконачним
закључцима.Вераикултурауколикослужеједномциљу–
човековомспасењу,нитиморају,нитисусупротстављене.

Исто риј ски пре сек уза јам них ути ца ја  
хри шћан ства и кул ту ре

Негативанодноспреманекимсавременимвидовимакулту
ренеможедабацисенкуна свеоношто јехришћанство

4 Исто,стр.9.
5 Исто,стр.7.
6 Исто,стр.15.
7 Исто,стр.14.
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учинилонапољудуховногстваралаштвастолећимауназад.
Хришћанствојенасталоувремекадјебиладоминантнаан
тичкацивилизација,којајебилаудубокојкултурнојкризи.
Унутарњу агонију грчкоримског света додатно је убрзала
појавановогучењакојесуревносноширилиапостоли,апо
слењихиапологетикојисуширећиЈеванђељеобликовали
иновукултуру.Многихришћанскимислиоци,нарочитоу
раномпериодуЦркве,субилисупротстављеникултурном
окружењу.Тако,Тертулијанјепоставиореторичкопитање:
„Шта има заједничко Атина са Јерусалимом?” Он тврди:
„НијенамсталодонеобичнихрасправапоследоласкаИсу
саХриста,нисунампотребнаистраживањакадавећимамо
Јеванђеље.Будућидаимамосвојуверу,нежелимоникакво
друговеровање.Утомејенашапобедничкавера,дапоред
њеминеморамониуштадругодаверујемо”.8Тертулијан
отклањасвакунедоумицуупогледутогаштаимазаједничко
између„филозофаихришћана,ученикаГрчкеиученикаНе
ба,измеђупослениказемаљскеславеипослениканебеског
спасења,измеђусејачаречиионихкојичинедобрадела”.9
ПоОригеновомсведочењуживотхришћанауранојЦркви
јебиотакавдасуималиусвакомграду„другисистемота
частва”10,тј.дасуживелимимопаганскихобичаја.Разновр
сностибогатствопаганскекултуреОригенједоживљавао
као„богатствогрешника”.11НасличанначинуПосланици
Диогнетујезаписанодајехришћанима„свакастраназемља
била отачаство, а свако отачаство страна земља”.12 Ипак,
свеовеставовенетребапосматратиin ab strac to,већувеку
склопуисторијскихоколностиукојимасунастали.

Црква је високо вредновала не само оне који су „ломили
кумире”уидолскимхрамовима,негоионехришћанекоји
су користили јелинско културнонаслеђе, било да је реч о
сликарству,градитељствуилинекомдругомвидууметнич
когизраза.Довољнојепогледатинпр.представуХристау
црквипреподобногДавидауСолунукојојјекаоузорпослу
жиоАполон.Илипак,видетибазиликеизтогвременакоје
сунасталепообрасцуцарскихпалата.Поредпорицањаби
локаквевезеизмеђујелинскеихришћанскемислиисказане
упоменутојТертулијановојизрецииодречногставасв.Гри
горија Богослова да хришћанимисле „не аристотеловски,

8 Tertulliani,(1907)Li ber de prаescriptione ha e re ti co rum,VII,9,L᾽etudehi
storiqueduChristianisme,Paris:LibrairieAlphonsePicardetfils,p.16–18.

9 Tertulliani,Apo lo ge ti cus,XLVI.
10Ωρηγένους,Κατά Κέλσου,VIII,75.
11Ωρηγένους,Εἰς Ψαλμόν 36,III,6.
12Аноним, (1986)Πρὸς Διόγνητον ἐπιστολή 5, 5, Θεσσαλονίκη: Βυζάντιο,

р.538.



286

ЗДРАВКО ПЕНО

негорибарски”,13Црква једала заправоонимњенимми
слиоцимакојисуималиблагонаклонодноспремајелинској
мисли.Наравно,тајодносизмеђујелинскогнаслеђаихри
шћанскогкорпусаидејаиначинаживотаникаданиједобио
обележјајелинизацијехришћанства,негоуправохристија
низацијејелинства.14Мождананајбољиначинкреативанод
носпремакултурипаганскогсветаисказујуречиутропару
св.ВасилијуВеликомукомесекажедајеон„људскеоби
чајеукрасио”,15свакакодајућиимхришћанскоусмерењеи
назначење.Самсв.Василијејенаписаоиспис„Младима,о
томекаквукористмогуиматиодјелинскекњижевности”.16

Хришћанствојеуспелодапостанеисторијскаверапревас
ходнозатоштојеносилоусебиснагукадрудаобухватии
преобразичовековабитијнаикултурнастремљења,дајући
имновесасудеисмисао.Иакосуначелнобилисупротста
вљенијелинскојфилософији,уметности,реторициицело
купнојкултури,итопрвенственозбогрелигиознихнаслага,
тј. многобожачког кривоверја којима су биле прожете све
области људског стваралаштва, хришћански мислиоци и
уметници су користили достигнућа паганског наслеђа као
оруђа,задржавајућипонекадформу,алимењајућисадржај.
Свакако да је томе допринела флексибилност и унутарња
гипкостјелинскекултуре,којајеносилаусебипотенцијал
ну(ἐνδυνάμει)могућностдабудепреумљенаиоваплоћена
ухришћанскисистемвредности.Многимеђухришћанским
уметницима су посветили своје животе обликујући хри
шћанскукултуру,несамосаосећањемдужности,него„са
чврстимуверењемдајетобилавољаБожија”.17

Борбаса„мртвимбоговима”икиповимакао„делимаљуд
скихруку”трајалајевековима,прошлајекрозмногефазе,
а тој борби су допринелимноги, како они који су били у
свету,побожницаревикојисумењалисветдекретима,али
иличнимпримером,такоионикојисупреображавалисвет
из пустиње. Тај унутарњи склад између царства и пусти
њејеобликоваовизантијскудуховностикултурууперио
дудужемодједногмиленијума.Иакојеравнотежаизмеђу
та два схватања живота и стваралаштва била нарушавана
унутарњимиспољашњимузроцимаипакјеонаобележила

13ΓρηγορίουΘεολόγου,Λόγος 23,12,PG35,1164.
14ФлоровскиГ.нав.дело,стр.20.
15Ми неј за Ја ну ар,(1984),Крагујевац–Вршац:ЕУОепархијешумадијске

иЕУОепархијебанатске,стр.9–10.
16Μ.Βασιλείου,Πρὸς τοὺς νέους, ὄπως ἄν ἐξ ἑλληνικῶν ὠφελοῖντο λόγων,PG

29,563–590.
17Флоровски,Г.нав.дело,стр.16.
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историју најдужег и највећег светског царства. Варварски
нападисаисламскогИстокаикрсташкипоходисаримока
толичкогЗападасуустварибилииндикаторукојојмерије
хришћанскиидентитетжитељаРомејскогцарствапостојан.

ПредЦрквусе,уњенојмноговековнојисторији,честопо
стављао императив или „да удовољава захтевима верних,
какоземаљскимтакоидуховним”илида„покушасвеобу
хватнухристијанизацијусвета”.18И једноидругорешење
нисудостиглисвоје апсолутноиспуњењеуповести, јери
појединачнисегментидуховногживотаисвеобухватнахри
стијанизацијатражевеликуодговорностипосвећеност.То
даљезначидајезатакоузвишенециљеве,поосновномза
конудуховногживота, неопходанподвиг какав се очекује
самоодсветихљуди.Међутим,светитељинисуникадна
металисвојауверења,анереткосубилинезаинтересовани
закултурукаоспољашњуформуживота.Речит јепример
јуродивихХристаради,којисуискакалиизсвихобразаца
друштвених регула, пре свега изобличавајући сваки фор
мализамилажниперсонализам.Збогсвегатогаодносхри
шћанстваикултурејестеврлокомплекснопитање,којесе
неможесвестинаједан„канонизованобразац”.

Пер спек ти ве хри шћан ства и кри за кул ту ре

Предхришћанеунашемвременусенамећепитање:далисе
светскаикултурнакризапревазилазиспасавањемцивили
зацијекојатонеусопственомглибуилипак,стварањемно
вецивилизацијепонекомновомсценаријусахришћанским
срећним завршетком?Определење за стварањеновогдру
штваподразумеваиодређенежртве.Управосуупронала
жењукритеријумаpro et con traстварањановихдруштвених
уређења од пресудног значајаХристове речи:Шта вре ди 
чо ве ку да за до би је це ли свет а ду ши сво јој на у ди (Мт.16,
26).Борбапротивсопственогегоизмаипро тив ду хо ва зло бе 
у под не бе сју (Еф.6,12)јестепредусловстварањановогсве
та,укомевераможеиматипокретачкуулогу.Зааутентичне
хришћаненепостојидвојбаштајеважније:слободадругог
илидоминацијанадњим,каошто јеизлишнадилемаком
господарутребапревасходнослужити,небескомилиземаљ
ском, вечном или привременом.Мислећи по тој матрици,
аутентичнихришћанинодбацујекаонеприхватљиводвоу
мљењештаимаприоритет:спасавањевереиликултуре,јер
самоспасавањемаутентичневереспасавасеикултуракоја
јенањојизрасла.Акојепакречокултурикојасвојувред
ностградисамонаљудскимпараметрима,ондатребауњој

18Исто,стр.23.
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вредноватионоштоносинаговештајитрагањезаистином
ионимштојеванвремено.Тамогденемапросторазаверу
упреумљењеипреображајкултуре,делујунеумољивизако
нисветскеисторијекојибришуикултуреицивилизације.
Требарећии тодаобликовањеноведруштвенеи култур
не свести је задатак који никада у историји није до краја
биоостварен,атешкогајеостваритиуовом,какосетоуо
бичајено већ каже, „постхришћанском добу”.Деловати са
маргинасветскеисторијеииматипритомидејудасудбина
овогсвета јестезаистаурукамаонихкојисупрезрениод
тогистог света јесте хришћански усуди у времену у ком
живимо.

Кризакултуреданас,међутим,неморадабудетрагичнаиз
најмањедваразлога.Прво,култура,каошто јевећраније
речено,самапосебинијебезусловнодобро,дабијетребало
спасаватипосвакуцену.Друго,пропастједнекултуре,може
битипочетакновекојаможебитиизразквалитативнодру
гачијегодносапремасветукојинасокружује.Захришћане
култураимазначајуколикодоприносиетичкојцеловитости
човекаињеговојонтолошкојвезисаБогом.Усвакомдру
гомслучају,човековапотребазастварањемизаспознајом
уколикојесамасебициљ,остајебезадекватногвредновања
предвечношћу.Оникојикултурувидекаојединициљиме
рилочовековогпостојања„примилисусвојуплату”иостају
безнаградеубудућемживоту.

Кадасехришћанисупротстављајукултуринепротивејојсе
уопштено, већнекој конкретнојисторијскојпојави,нпр. у
нашевремекапиталистичкојцивилизацији,секуларизацији
или глобализму. Средишња тачка и сабирно сочиво кризе
савременогдруштванаглобалномпланујестепојавапотро
шачкогменталитета,којијезахватионесамокапиталистич
кесистеме,негоипосткомунистичкадруштва,илидруштва
утранзицији.Поштосуутихнулеидеолошкеборбе,матери
јализамјепостаозаједничкиименитељикапиталистичког
и социјалистичког друштвеноекономског система.Потро
шачки менталитет диктирају мултинационалне компаније
којестварајукултурнеmel ting potобрасце,уводећичовечан
ство, поготовомале народе, у ново раздобље кризе.Пред
хришћанесепостављапитањекакосетомначинуживота
могусупротставити,адањиховидентитетнебуденегатив
но одређен, да не буду „антиглобалисти”, него превасход
ноинапрвомместудабудухришћани?19Свакинегативно
одређениидентитетпредстављавеликуопасност,јерседру

19ПеноЗ.(2010)Хришћанствоиизазовиглобализма,Цр кве не Сту ди јебр.
7,Ниш:Центарзацрквенестудије,стр.11–22.
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ги коме се супротстављамо показује као неопходан за ис
казивање нашег бића и постојања. Пошто је православно
хришћанствоаутохтоно(заразликунпр.одпротестантизма
којепостојиодпочеткакаореакцијаипротестнаримокато
личкуверзијухришћанства,акојиследујући„синдромуза
плетенихрогова”истутуреакцијупроузрокујеикодримо
католика),тозначиданиједнапојавауовомсветунеутиче
пресуднонаидентитетверних.Свакаоднегативнихпојава
усавременомдруштвујестеповодзапреиспитивањеуко
јојмеријеЦрквауцелиниисвакихришћанинпојединачно
одговоранзању.ПоФ.М.Достојевском„свисмокривиза
све”,штозначидајенашидентитетувекупућеннадругог.
Када други уместо плодова дрвета вечнога живота траже
само пролазне индустријске и субкултурне продукте овог
века,онда јетознакда јењиховидентитетзапаоустање
духовногбезизлаза.Изстањадуховненекрозечовекаможе
вратитиаутентичносведочењеносилацаистинскогживота
увери,каојединојпокретачкојсназиобновечовечанства.

ЧовекјепоБожијемплануодпочеткастварањапризванда
ствара,дапреображавасвет,дагаодврлодоброгучиниса
вршеним.Суштиначовековогпромашајанапољуњеговог
стваралаштвајестезаборавдајестворенсациљемдасвет
приносиБогу,анесеби.Тозначидачовексацелокупном
творевиномкојамуједатанарасполагањеисасвимделима
својимтребадасаобразисвојживотОномекојијепримио
нашуприродузапочетакделасвојих(Приче8,22)ипока
заонамсавршениобразацновогживота.Свачовековадела
исвеукупностваралаштвотребадапрођукрозруке„сино
ваБожијих”какобибилапреображенаизадобилаобележја
нове твари.И култураинашемдобу, каонапочетку хри
шћанства, када је билау кризи,изновапролазиунутарњи
суд,какобисеобогатилаипосталаизразчовековихнајду
бљихстремљењакавечномживоту.Утомчовековомнасто
јањудапреобразисвет,културнепотребенисустављенепо
страни, нитипотиснуте сапозорницеживота.Семеновог
начинапостојањасвета,радикалнодругачијегодоногове
шталогугрехуљудскезатвореностиисамодовољности,по
сејаојеХристосдошавшиуисторију,определившињенток,
раздељујућивременаонопреипослеЊеговогрођења,али
указујућидаљудскаповестимаконачноназначењеикрај.
Мадаодануичасутогкрајаникоодљудинезна(Мк13,
32),ипаквећинаљудиуданашњемсветунеживисаидејом
цикличнихпонављањасветова,већсасазнањемдаисторија
ималинеарниток,прихватајућиапокалиптичнуидејудаће
секрајисторије„ускоро”десити.
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Оноштоодлажекрајисторијинисусамомолитвесветихи
праведника,какосетоуобичајенокажеухришћанскомдис
курсу,негоувеликојмериинедоследностпоклоникаМа
мона,кнезаовогсвета(Мт.6,24;Јн.12,31),иследбеника
Ничеовеидеје:остај те вер ни зе мљи,дасепотпунопосвете
остварењуидејановогсветскогпоретка. Очигледноједазе
маљскиресурсијошувекнисудовољноисцрпљениидама
теријализамниједошаодотачкекадаћезидариновогсвет
скогпореткапоставитипоследњуциглууВавилону.Исто
тако,јасноједабесмисаоморадокрајадасенаметнекао
смисао,дасеуместокултуренамећеантикултураиуместо
Христа,антихрист.Збогсвегатогаодносхришћанапрема
културинијеудоменупрагматизманеготеолошкезаснова
ностиодлукау свакојконкретној ситуацији.Свакаодлука
требадабудедонетаиздубинехришћанскогдоживљајасве
та,изверекаотемељахришћанскенадеупреображај тог
света.Узовајначелнистав,којиненамећеједнообразносту
одлукамакојесетичукултуре,будућидајошувекнепосто
јидуховна зрелосткодверних,остаје свакомхришћанину
дасампросуђује,померидараДуха,какоћесеопходити
премаодређенојдруштвенојпојави.

Хлеб те о ло ги је и „мр ви це” кул ту ре

Пореднаглашенепотребезапостојањемтеологијекултуре,
којасебавиовимпитањимаодносапремадруштвенимпо
јавамаусвакојконкретнојситуацији,неопходнојеиматиу
видуидостигнућасоциологијекултуре,односносагледати
друштвене околности које су довеле до појаве одређених
културнихфеномена.Другимречима,предхришћанеданас
се поставља императив да стварност посматрају из више
углова.Интердисциплинарниприступбитребалодастави
уфокус испитивања и друге области, као нпр. економију,
којасенаметнулакаокључнаобластзатумачењекризних
времена.Међутим, оноштона некиначин обавезује хри
шћане, због њихове осетљивости према проблемима дру
гих,посвемусудећи,усветуукомеживимо,необавезује
другедасхвате тежинуодговорностиживотау заједници.
Док сепред једненепрестанопостављају захтевидабуду
„на висини задатка”, другима је „све дозвољено”.Тако се
намећеутисакдаовајсветприпадасамоједнима,којимо
гудаубирајуњеговеплодове,пресвегаонематеријалне,а
дахришћаниувектребадасуспремнинаподвиг, јерони
ни су од све та(Јн.17,14).Радибољегразумевањапозиције
хришћанаусвету,требаиматиувидудасеониa pri o riне
одричусвета, јерспасењезадобијајуоникојинеодбацују
призивдапреображавајусветукомеживе,алидасдруге
стране,одлукуожртвовањуиподвигутребададоносесами
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верни, а не по диктату других који се руководе себичним
циљевима.

Хришћанскиодноспремаматеријалномсветујестепресве
гаодречан,алинезбогтогашто јесветиматеријапосе
би зла, него због опасности погрешног везивања за мате
ријално,данебичовекгледајућиувидљивозаборавиона
невидљиво. Тај однос семоже исказати речима:Не жи ви 
чо век о са мом хле бу, но о сва кој ре чи ко ја из ла зи из уста 
Бо жи јих (Мт.4,4).ИзовихХристовихречијејаснодачо
векнеможеживетибезхлеба,алидајеглавнахранакојом
онживидуховнеприроде,дасуторечиБожије,којеносеу
себибожанскеенергије,којечовеканадахњујунасвакивид
стваралаштва,нематеријалногиматеријалног.Тонезначи
дајехришћанствусвојственбилокојивидманихејскогду
ализма,20покомеје„непотребноипроклетосвакокултурно
стваралаштвоуматеријалномвиду”.21Остајатиуграницама
временаибитизаточеникматеријалнихпотребајепотпуно
неспојивосахришћанскимосећањемидоживљајемсвета.
НатоподсећајуиХристоверечи:Ишти те нај пре Цар ство 
Бо жи је и прав ду ње го ву, а све оста ло ће вам се до да ти (Мт.
6,33).

Логикаовогсветајеуправообрнутаизаполазиштеикрај
њициљима„свеостало”,атрансцендентнареалност јеу
другомплану,илије,уонимкрајњимслучајевима,чакобје
катмедијскеисвакедруге„културне”злоупотребе.Неслу
чајно,појмовикојиимајуизразитоесхатолошкисмисаосу
добилиусветскојкултурипосвепрофанисадржај.Таконпр.
икона,каопојамкојииманајдубљеверскозначење,којаје
символсветог,посталајесимболпрофаног,пасеговорио
„попиконама”,о„иконографији”адасепритоммислина
најскверније области људског понашања. Дакле, култура
„хлебаиигара”јестедоминантна,будућидаодсвакоднев
нихљудскихпотребаправиидоле.Местохлебанасушноги
иконе,усветуукомеживимопримарнапозицијаприпада
идолима потрошачког менталитета.Посебноместо у кул
турној аксиологији заузимају тзв. измишљене потребе и
стварањевиртуалнихстварности.Дијагнозакултурногста
тусасавременогдруштвабисемоглаисказатиречима:идо
латријанасупротиконичнојонтологији.Мождавишенего
икад,увременуовомдолазедоизражајаупозоравајућеречи
св.ЈованаБогослова:Де чи це, са чу вај те се бе од идо ла (1.Јн.
5,21).

20ἸωάννουΔαμασκηνοῦ,Κατὰ Μανιχαίων,PG96,1319–1336.
21Крстић Д. (1996) У по чет ку бе ше Сми сао, Београд–Ваљево–Срби

ње:Универзитетскиобразованиправославнибогослови,Хиландарски
фонд,Задужбина„НиколајВелимировићиЈустинПоповић”,стр.21.
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Посвемусудећихришћанство јеодверекоја јеобликова
лакултуруистваралановисистемвредностидошлоуси
туацију да будеинфериорно у културолошком,па чаки у
духовномпогледу.Није само реч о религијскомипсевдо
религијскомконцептуживљењакојиводикадуховномсин
кретизмуукомесегубидуховниидентитет,већонајдубљој
досадакризичовековогначинапостојања,којипотискује
културуиупрвипланистиченајгрубљивидматеријализма.
Утаквомдруштву,верасе,ускладусасавремениммарке
тиншкимтоковима,представљакаоисвакидругипроизвод
којимораиматитржишнувредност.Имајућитаквекоорди
натеделовања,немогућејеибесмисленоочекиватидабило
којарелигијакултаможепружитистварнуалтернативусе
куларномхаосукојивладаумодерномсвету.22„Протестант,
аувеликојмериимодерниримокатолик,којијечестопот
пунопротестантизован, је каодетекојеприљубљује своје
лицеузизлогпродавницеслаткиша.Онилиона,моженеја
снодавидивековнуапостолскусветотајинскуверу,алине
можедајеокуси”.23

Историјски „неуспех” хришћанства није, дакле, био само
последицаспољнихфактора–мисијеЦрквеуједномсвету
укомејебиодубокоукорењенрелигиозномагијскиоднос
према Богу, него последица и унутарњих слабости самих
хришћана,њиховеразједињеностииодсуства,нарочитокод
западниххришћанаизворногдоживљајаХристовеличности
у богослужбеномживотуЦркве, а онда и у свакодневном
животуверних.Непостојање„критичнемасе”вернихмеђу
православнимхришћанима,којесенеможепосматратиса
моупротекломпериодувладавинекомунизма,већиуоном
којимујепретходиоикојиједовеодо„сломатрадиционал
них вредности” јесте узрокмаргинализације хришћанског
начинаживотаикултуре.Но,грехврлочестотражиброј.
Истинаникаданијебилапотпуноукрилатици„Voxpopuli,
voxDei”,негопреуизабранојмањини,јерјемалибројапо
столапромениосветследујућиХристовимречима:Иди те 
на у чи те све на ро де...

ЛИТЕРАТУРА:

Tertullianus,Apo lo ge ti cus adver sus gen tes pro chri sti a nis,PL1,
р.25–560.

Tertullianus,(1907)De pre scrip ti o ne ha e re ti co rum,L᾽etu de hi sto ri que 
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ACRISISOFCHRISTIANIDENTITYAND
ACRISISOFCULTURE

Abstract

A key issue for everyman/woman is creation of their own identity.
In determining a human being, his/her attitudes to faith, moral and
cultureasconstantsoftheirspiritualandculturalindividualizationare
ofcrucialimportance.AcrisisofChristianityoverthelastcenturieswas
reflectedinthecrisisofcultureintheregionswhereChristianitywas
dominant,butconsequently,worldwide,whereveritcastitsinfluence.
The historical “failure” of Christianity was not only a consequence
of outwardly factors –Churchmissions in aworld deeply rooted in
a religiouslymagical understanding of God, but also a product of
innerweaknessesofChristians,of theirdivisionsand theabsenceof
anauthenticunderstandingoftheChrist’sperson,oftheliturgicallife
oftheChurchandthereforeineverydaylifeofthefaithful,especially
among the Christians in the West. The lack of “critical mass” of
those truly faithful amongOrthodoxChristians,whichwas not only
evidentatthetimeoftheCommunistregimebutalsointheperiodthat
precededit,broughtaboutthe“crashoftraditionalvalues”andproved
tobethemaincauseofthemarginalizationoftheChristianlifestyleand
culture.Aneedforconstantrethinkingofone’s identity is thekeyto
understandingaChristianattitudetoanysocialphenomenaorculture.
Sincespiritualandsocialrelationsaregovernedbytherulethatno one 
pours new wine into old wineskins, it implies thatChristianity,being
wine of eternity,addsflavortoalltimesandtoallhumanendeavorsto
changetheirlifestyle,findapristinecauseofbeingandtruevalues.In
thesedaysofglobalization,wewitnessthattheChristiansfromtheWest
keep losing theirown identityas theyget lost in“theworld trends”,
while the Orthodox Christians remain isolated in their tradition and
unwillingtoshowanyflexibilitytochange.ModernChristianitylacks
thefaithandexperienceoftheEarlyChurchthatusedtobecapableof
turningtheworldcrisisintoitsowntriumph–atriumphoftheentire
worldoverweaknessesgnawingatit.JustaspeopleoftenturnGod’s
goodintentionsintoevilones,whereasGodturnstheirevilintogood
ones,authenticChristiansalsoperceiveeverycrisisasachallengeto
performgreatergood.Thisistrulythedeepestmeaningoftheideaof
κρίσις– testing, reasoning, andmakingcriticaldecisions.Therefore,
eachcrisis,seenfromaChristianperspective,isnotonlyahintofthe
doomthat is tobefall theworldsubmerged insin,butalsoachance
forachangeofthatregressionandforsalvationfromaspiritualabyss,

leadingtoaneweraofDivineGrace.

Кeywords: Christianity, identity, culture, cult, crisis
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СТОЈАНОВИЋЕВО
ТУМАЧЕЊЕРИЧАРДАХЕРА

Сажетак: У овом ра ду ау тор кри тич ки раз ма тра је дан аспект 
Сто ја но ви ће ве ре цеп ци је Хе ро ве ме та е ти ке, уз тврд њу да та 
ре цеп ци ја пред ста вља јед ну не ис ко ри шће ну или пре не брег ну ту 
„сазнај ну шан су”.

Кључне речи: Све то зар Сто ја но вић, Ри чард Хер, ме та е ти ка, 
сазнај на шан са, искре ност

Овајнасловјеполуистинит,јернећуусвимпојединостима
излагатиСтојановићевотумачењеХера,ночиниомисепо
годан,макаркаопредлогтемезаскуппосвећенСветином
ликуиделу.1Слушајућидосадашњеприлоге,схватиосаму
којојјемериСветозарСветаСтојановићбиоједанкамеле
онскиум,уономсмислуукомјемогаодасеприлагођава
различитимдискурсима,какотоданасљудиговоре.Зади
вљујуће је лако искакао из језика, рецимо, дијалектичког
материјализмаунештоштостимнемаапсолутноникакве
везе,каоштоје,например,аналитичкафилозофија,илиса
временаетикаили,јошуже,савременаметаетика.Малоко
јеспособанзатаквуврсту„преиначења”,итосамопоказује
коликојењеговумбиоагилан,брз,разборит.Накрајукраје
ва,биојеиуспешанутоме.Подсећамвасједањеговакњига
Са вре ме на ме та е ти каслужилакаоуџбениктоликимгене
рацијама,паимојој,аизличногуглагледано,тајекњига
иницијално„крива”замојеопредељењедасебавиметиком.
Изличнекомуникације сањим знамда сеприличнонон

1 Чланакјерађенуоквирупројекатабр.43007ибр.41004,којефинан
сираМинистарствопросвете,наукеитехнолошкогразвојаРепублике
Србије.

АЛЕКСАНДАРДОБРИЈЕВИЋ
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шалантноодносиопрематомсвомипакнајчувенијемделу
(говориоједагајезаборавиочимгаједовршио),књизикоја
јенајчитанија,такорећиозбиљнонајчитанија,будућидасу
студентиморалипажљиводајеспремајузаиспит, јерона
језахтевнауонојмериукојојјесамњенпредметзахтеван.

Најпреморамдакажемдасамодувекбиоскептичанпре
мачувенојСветинојидеји„епистемолошке”или„сазнајне”
шансе,коју јеон,наравно,успешноискористио,подозрив
макарпремањеномпрагматичкипровизорномодређењу–
наимедавиморате,небилистеискористилисвоју„свет
ску” шансу, у смислу афирмације као истраживача, науч
ника,филозофа,дабеломсветупонудитеиизложитенеке
локалнетеме, јерсвеосталетемењимасуврлодобропо
знате,иутоликоимкаоистраживачи„општихместа”,на
рочитокаофилозофи,минисмотоликоинтересантни.Тоје
биоосновниразлогзбогкојегјеСветаодустаодаседаље
бавиметаетиком,јерона,каочистафилозофија,немаусе
биничеглокалног.Алиакопогледатеимпликацијететезе
оепистемолошкојшанси,ондабисвитребалодабаталимо
филозофију(уколикосењомебавимо,имакојојњеномгра
номсебавили),будућидауњој,поприродиствари,нема
ничеглокалног.Светајезаправоишаокатомедасеослобо
дифилозофијеидаоноштоможедаискористиодње,уме
тодолошкомсмислу,применина,опетћурећи,условно„ло
калне”теме,небилисеафирмисаламисаокојујеонимао
науму.Дакле,јасенеслажемсатим,затоштосупоследице
тога заиста погубне за проучавањефилозофије.А не сла
жем се и у једномдругом смислу са том тезом, због тога
штоонанедвосмисленоводиупрагматичнупротивречност.
Свеовоможедасеискажеинаследећиначин.Под„сазнај
номшансом”Стојановић је, с једне стране, подразумевао
оноштоседанас,уширемсмислу,назива„студијеслуча
ја”(ca se studies)–наиме,настојањедасеиностраномтео
ријскомсветупонудиплаузибилнаанализа„изпрверуке“
(будућидајезасновананаличном,професионалномилина
искуствунепосредногокружења)нечегашто јесвојствено
самонашојдруштвенојилиполитичкојреалностииштоби,
каотакво,иностранимстручњацимамоглозвучатинепозна
то,отудазанимљивоипривлачно,готовоегзотично.Сдру
гестране,„сазнајнашанса”засамогистраживачаозначава
могућностдасе,посредствомстудијаслучајакаоло кал ног 
са зна ња,искористишансазапостизањегло бал ногнаучног
признања.Међутим,тонипоштонезначидабисвакифило
зофсовихпросторатребалода,небилиизградиокаријеру
иоствариоуспехизвандомаћихилирегионалнихоквира,
напустибављењефилозофијом,усредсређујућисепонајви
шена анализе историјскеи актуалне друштвене емпирије
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властитогокружења.Помисаонатаконештообесмишљава
делатностфилозофајер,истинизавољу,филозофијапозна
јесамоједну„епистемолошкушансу”–изношењеваљане
аргументације.Дакле, да „сазнајнашанса”небипредста
вљалатекдомишљатупрагматичнуидеју,онасенајвећим
делом,свагдаисвуда,мораослањатинаснагуаргумента
тивногмишљења(саилибезпомоћистудијаслучаја).Тоу
великојмери важии у практичкојфилозофији посвећеној
такозваним„горућимпроблемима”(билополитичке,прав
неилиетичкеприроде),и где је самонаизглед такода се
„сазнајнашанса”углобалнимразмераманеможеискори
ститибезвезаностизанекуврстудемонстрацијелокалног
сазнања(илиискуства).

БудућидасамизучаваоХера,његовопус,штоподразумева,
кадторадите,иизучавањесекундарнелитературеидебате
којепратесвефазеуразвојуједногмислиоца,онданемогу
дасенезачудимнадједнимСветинимисказомизњеговог
аутобиографског записа, где се каже: „УОксфорду су ми
менторибилитадашњисветскиасови,Ph.Foot,R.Hareи
A.J.Ayer.Већтадасампочеокритичниједаразмишљамо
властитимтеоретскиминтересовањима,пасамзакључиода
немамреалнушансудаметаетицидамнекиоригиналнији
допринос.Какобихмогаодасе ‘такмичим’сапоменутим
идругимфилозофимакојисутопољевећпреорали,осла
њајућисенаврлодугудомаћутрадицијулогичкеанализе
моралногјезика!”.2Светинасупрот,безустезањаћурећида
јеонмогаодасеносисатим.Сматрамдајеовдеречопре
тераној самокритици, која је условљена управо пасивним
сећањемнанапуштенипредметистраживања, каои оном
додатномверомутзв.епистемолошкушансу.Заштотока
жем?ЗбогтогаштосамчитаоонетекстовекојеСветана
водиуСа вре ме ној ме та е ти ци,акојисеодносенаРичарда
Хера. Реч је о текстовимаТулмина (StephenToulmin), Ри
чардаБранта(RichardBrandt),ФилипеФут(PhillipaFoot),
аутисаккојисамтадастекао,идокогисададржим,јесте
дајеСветинотумачењесупериорноуодносунањихово,у
ономсмислуукојемјетачније,вернијеисловуидухуоног
штојеХеримаодакаже,адајењиховопакпогрешно,јер
сугапогрешноименоваликаоимперативисту(Тулмин)или
каосубјективисту(Фут).Тосупогрешниназиви,атоилу
струјепотпунонеразумевањеХеровихполифонихтврдњи.
Дакле,утомсмислуСтојановићјебиопогрешио,онјезаи

2 Стојановић, С. (2002) О филозофском и политичком идентитету (од
дисидентског марксисте до револуционарног демократе),Фи ло зо фи ја 
и дру штво21,Београд:Институтзафилозофијуидруштвенутеорију,
стр.146.



298

АЛЕКСАНДАР ДОБРИЈЕВИЋ

стамогаоданаправикаријерууметаетици,затоштојепо
казиваоспособностувиђањакојејетадабилонадмоћнијеу
односунапоменутекритичаре.

ПренегоштосеусредсредимнапартикуларијеуСтојано
вићеомтумачењуХера,требаподсетитинатодасеХерпо
каткадпроглашававероватнонајвећиметичаремдвадесетог
века.Томупризнајуготовосвињеговивеликипротивници,
којихнијемало,алиинтересантноједаон,ипоредтегорде
титуле,имаврломалоследбеника.Спочеткомовогвекаон
једонеклепаоузаборав,упркостомештоћететуитамо
наићинапанегирикекакојеонјединиетичаркојијеуспео
даспојибританскуаналитичностснемачкомтемељитошћу.
Херјеимаоједнунеобичнуамбицију–данаправисистем
морала.Сама та идеја била је анахронаиније наишлана
подршку. Ја нећупричати о томе, самоћупоменутида је
онпочеокаометаетичар,азавршиокаонормативниетичар,
покушавшиданормативнуетикуконструишеизметаетике.
Биотајпокушајуспешанилине,вреданјепажње.

Кад је реч оСтојановићевомосвртунаХера, у питању је
самораниХер,Херкаометаетичар.Негдеууводуусамом
поглављуоХеру,упркостомештоопаскиоњемуимаиу
завршном делу поглавља о Дјуиу, Стојановић напомиње
дасеусвојојрецепцијиограничаванапрвуХеровукњигу
Lan gu a ge of Mo rals,инањеговтекст„Universalizability”,не
узимајућиуобзирсвеонечланкекојејеХердотаданапи
сао,вероватностогаштоСветанијежелеодазалазиутешку
областдеонтичкелогике.НемасумњедајеСветабиоупо
знатисатимсписима,збогтогаштоуњимапостојинешто
штоје,помоммишљењу,моглоинспирисатиСтојановића,
макармупробудитиљубавпреманеологизмима(јерСвета
јепознатпосвојимбројнимнеологизмима,типаимиџизам,
грађанизам,презентизам,харизмархија,итд).Настојећида
конструишеизвестандеонтичкисистем(логикунорматив
ног расуђивања), Хер је изумео термине попут фрастика,
неустика,клистика,тропика–тосусвеназивизаодређене
деловереченицасатачнодефинисаномфункцијом.Међу
тим,такораноупознавањесаконкретномупотребомнеоло
гизамамоглојеврлолакоданадахнеСветудаимусвојим
каснијимсписимасазавидномлакоћомприбегава.

ПомињућиХеровпокушајзаснивањасистемаморала,тре
балојејошдакажемдатонијепоступаксасвиманалоган
Кантовом покушају заснивања метафизике морала, јер је
Хервероваодаетикапредстављагранулогике(отудадакле
иразвијањесистемадеонтичкелогике).Сматраоједаједи
нонатајначинможедасеутемељионатоликодугомтради
цијомтраженаипризиванамо рал на ра ци о нал ност.Дакле,
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поиматиетикукаогранулогике,тоје,унајмањуруку,врло
контраинтуитивно,алипробаћудапокажемданисамХер
нијетомебиосасвимдоследан,адагајеСветауправоуто
ме,јоштада,такорећи„уловио”.

Наиме,усвојојранојкњизиЈе зик мо ра ла,Херизмеђуоста
логкажедајеосновнипредметњеговогистраживањаоднос
између индикатива и императива, форсирајући тврдњу да
исказииуиндикативномиуимперативномначинуподле
жуизвеснимлогичкимправилима.Стојановићтомедодаје:
„Тоседазакључитинаосновуприсустватзв.логичкихре
чи (логичких свезе, као, например, ‘ако’, ‘и’, ‘или’и сл.,
иквантификатора‘сви’,‘неки’исл.)какоуједним,такои
удругим.Кадсеталогичкаправиланепоштују, заповест
постајесамоконтрадикторна...Поштосетзв.логичкеречи
појављујуиузаповестима,тоследуједаимеђузаповестима
постоје‘релацијеповлачењазасобом’(en ta il mentre la ti ons).
Изаиста,заоногакобипристаоназаповест‘Учинитоса
свимаX’инаисказ ‘А јеX’,анебипристаоназаповест
‘УчинитоитосаА’,слободноможемодакажемоданераз
умебарједнуодтетриреченице”.3Наосновуовелапидарне
Стојановићевеинтерпретације,јасноједаХерсвевремеин
систираналогичкојструктуринормативногзакључивања.

АлиштазаправоХер(штоСтојановићбуднопратиусвом
читању)кажеотој„релацијиповлачењазасобом”којазбу
њујетекондакадасеуведепредусловискрености?Онтврди
дами,подпретњомлогичкенедоследности,морамо,кадје
речоиндикативима,данештоискренотврдимо,акадјереч
оимперативима,данештоискреноприхватамо.Међутим,
искреност не може представљати никакав логички пред
услов расуђивања, већ пре означава извесну психолошку
операцију.УправоовдеСтојановићуочавапроблем:„Хер...
допушта да постоје разни ступњеви искреног прихватања
императива, од којих сви не укључују стварно чињење”,4
штоћерећиобавезујућечињење.Светапотомпримећуједа
онништадаљенекажеотимразличитимступњевима.Тач
ноједаХерту,макарупоменутомспису,застаје.Међутим,
оноштојезанасовдеважнојестеСветинапроницљивост,
поштојеонтачнолоцираоместокојеће,почеводседамде
сетихгодинапрошлогвека,непрестанобитиужижиетичке
дебатеунутаробластипсихологијеморала,атумислимна
дебатуизмеђуинтернализмаиекстернализма.

3 Стојановић,С.(1991)Са вре ме на ме та е ти ка,Београд:Заводзауџбени
кеинаставнасредства,стр.187.

4 Исто,стр.189.
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Стојановићевапримедбамоглабисесвестинаследеће:ако
претпостављатедајелогикаосноваморала,штаћевамон
дату,усамојоснови,позивањенапсихолошкипредуслов
искрености? Није ли управо пука, и емпиријски одвише
лака,могућностнеискрености (неискреног говора) такоја
подривасамеосновелогичкидоследнограсуђивања,ашто
уХеровомслучајуподразумеваиподривањеморалнераци
оналности?Нијели,утомслучају,пожељнијеотараситисе
концептуалне везе између логике моралног расуђивања и
предусловаискрености?

Дабоме,Хернебибиотаковеликиетичардатумогућност
нијеузеоуобзир.Штавише,он је,стимпроблемомуве
зи,развиочитавупарадуидраматикупојмовнихликовакао
унутрашњихнепријатељаморала.Тојенештоштосеврло
реткозапажаусекундарнојлитератури.Јертумачисеобич
но зауставе на примерима моралног слабића (Акратика),
односно,какобиГрцирекли,напримерупрезреногМеку
шца,илипакзавршесАморалистом.5Имамноговишетих
унутрашњихнепријатељаморала,штојеХеруспеваодало
цира,каодајеозбиљноузеоуобзирСтојановићупримед
будасупоменутиступњевиискреностинејасни,недовољ
нообрађени,икаодајеуправозахваљујућитојпримедби
развиопарадупојмовнихликовакојућусадапокушатида
вамнабројимисажетопредочим,исачимћузавршитиово
излагање.

Дакле,почећуодоногнајпознатијеглика–Акратика.Које
Акратик?Онајкоодступаоднормативнеупотребеморалног
суда(дакле,нијенужноданормативнисудзасобомповлачи
императив)услучајучињењаоногзаштасеиначесматрада
требадабудеучињено;виверујетеданештотреба,алине
матеснагедатоучините,итосеондаозначавакаоморална
слабост,аносилацтеслабости,каопојмовниликслабости,
јестеАкратик.Постојиислучајнеразумевањаморалногра
суђивања–ондасетајунутрашњинепријатељозначавакао
Игнорант.Илислучајмањкаосећајазареалност–носилац
јеондаСамообмањивач,новипојмовнилик.Илинајједно
ставнији опозитни случај неискрености, оличен у појмов
ном ликуЛажова.Или случај превртљивости, у ликуЛи
цемера. Или случај равнодушности, што је неприхватање
моралнихнормикаоводичазаделање–тојеАморалиста,
којиразумерелацијеморалаалисепрепушта„башмебриги
зму”.Илислучајзлевоље,тојестпобунепротивтихнорми

5 Оовојсамтемивећписаоусвојојкњизи,алиовдеточинимснешто
другачијимнагласком;упоредити:Добријевић,А.(2006),Ка аде кват
ној мо рал ној те о ри ји: но р ма тив на ети ка Ри чар да М. Хе ра, Београд:
ИнститутзафилозофијуидруштвенутеоријуиФилипВишњић,стр.20.
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уобликуњиховогнамерногкршења–тојесатаниста.Или
случајдеструктивневоље,одбацивањеилипревредновање
свихморалнихвредности–то јенихилиста.Дакле,неса
модасеморалнеречииморалнисудовимогуупотребити
алудирајуће,иронично(очемуХерподробнопише),већсе
усамомморалудогађанековрење,будућидасвитипојмов
ни ликови у неку руку представљају непријатељеморала,
астепенњиховогнепријатељстваодређујесемахомпрема
степенуњихове(не)искрености.
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STOJANOVIĆ’SINTERPRETATIONOFRICHARDHARE

Abstract

InthispapertheauthorcriticallyexaminesoneaspectofStojanović’s
reception of Richard Hare’s metaethics, claiming that the reception

representsanunusedoroverlooked“epistemologicalchance”.

Keywords: Svetozar Stojanović, Richard Hare, metaethics, epistemo
logical chance, sincerity
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ARTATTACK–CURATING
VIOLENCEINART

Abstract: This paper aims to show how new and challenging trends in 
art generate and redefine ways of curating: It examines three trends. 
Firstly, the art being violently attacked; Secondly, the art incorporating 
violence and destruction as a part of its being; And thirdly, the art 
that attacks or fights back. The relationship between art and violence 
is conceptualised through the phenomenon of iconoclasm and the 
transformation of its meaning over time. Iconoclasm as a common 
name for acts of violence against works of art gradually evolves 
towards a positive meaning referring to innovation and avantgarde 
in art. Firstly, a brief history of violence surrounding art is discussed 
by examining two recent contemporary London exhibitions (Art under 
Attack: Histories of British Iconoclasm at Tate Britain and La Fine di 
Dio, Maurizzio Cattelan Lucio Fontana at Gagosian Gallery, London). 
Attacks on art were rarely driven by strictly aesthetic concerns; they 
were often motivated by ideological, religious and political values. 
Although iconoclast attacks were unique events they all include the 
same elements: an artwork, an artist, an iconoclast, an owner and an 
audience. The paper further explores a relatively recent trend where art 
begins to incorporate violence and destruction as a part of its discourse 
form. In the final section, the art that attacks examines art itself as an 
attack on contemporary issues or icons. 

Keywords: new ways of curating; traditional practices of exhibition 
vs modern; violence towards art and destruction in art; destruction as 
art; iconoclasm 

Thispaperaimstoshowhownewandchallengingtrendsinart
generateandredefinewaysofcurating.Weaddressedsomeof
thekeyissuesthatariseinanewwayofcuratingbyexploring
recent museum /galleries practice of two eminent London
galleries.

ACODIVAC
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Historyofviolencesurroundingart isdiscussedbyexamining
tworecentcontemporaryLondonexhibitions(ArtunderAttack:
HistoriesofBritishIconoclasmatTateBritainandLaFinedi
DiobyMaurizzioCattelanandLucioFontanaattheGagosian
Gallery,London).

Itexaminesthreetrends:Firstlytheartbeingviolentlyattacked
by conceptualising the relationship between art and violence
throughthephenomenonoficonoclasmandthetransformation
of itsmeaningover time. Iconoclasmas a commonname for
actsofviolenceagainstworksofartgraduallyevolvestowardsa
positivemeaningreferringtoinnovationandavantgardeinart.

Secondlytheartincorporatingviolenceanddestructionasapart
ofitsdiscourseandthirdlytheartasanattackoncontemporary
issuesoricons,artthatfightsback.

A curator and curating art are considered to be a fairly new
practice and profession. Contemporary art and artists moved
beyond the simple production of art objects towards more
complexassemblingandarranging installations thatgalvanize
anentireexhibitionspaceandbeyond.Acurator’sroleexpanded,
changedwiththechangesinart.

Short cuts in a long history of violence against art – 
curator’s perspective

This paper aims to show how new and challenging trends in
art and the way it is practiced have generated and redefined
waysofcuratingartworks.InthisessayIwilldiscusshowthe
presentationofephemeral,liveortimebasedworkschallenges
traditionalpracticesofcuratinganddisplayinartmuseums1.My
focuswillnotbeonthechallengescausedbyfragileorliving
nature of exhibits and objects, but more on social, political
and ethical challenges and issues often brought by exhibiting
contemporary art, installations and live performances. Since
Duchamp’sUrinal/Fountainpresented almost a hundredyears
ago, in 1917, bringing everyday objects into galleries and
museumshasbecomeacommonandacceptedpractice,butnot
withoutitssocialpoliticalandethicalchallenges.

From a curator’s position, these artefacts and artworks,
ephemeral,live,everydayobjectsandindustrialmassproducts
raiseratherpractical,technical,ecologicalandevenhealthand
safetyissues.Theyallcomeloadedwithsignificantemotional,

1 Thispaperisashorterversionoftheonewhichwasapartoftheseminar
“TowardsTomorrow’sMuseum”jointlyorganisedbyKing’sCollegeLondon
/MAinCulturalandCreativeIndustriesandPublicprogrammeteamatthe
TateModernduringspringterm2014.
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socialandpoliticallayersofmeaningorcharges:i.e.imagesof
notoriouscriminals,dictators,explicitviolence,warmassacres.
By provoking strong reaction from the public, attacks in the
media, and even physical damage or destruction, they bring
significantchallengesforcurators.2

Thispaperaimstoshowhownewandchallengingtrendsinart
andthewayitispracticedhavegeneratedandredefinedways
of curating: From an art that is both abstract and figurative,
beingviolentlyattacked,totheartincorporatingviolenceand
destructionaspartofitsdiscourse.

Abriefhistoryofviolencesurroundingartisdiscussedbyshow
casing two recent contemporary London exhibitions in Tate
BritainandGagosianGallery,London.3

Art under attack

ArtunderAttack:HistoriesofBritishIconoclasmatTateBritain
was the first exhibition of its kind exploring the history of
physicalattacksonart inBritainfromthe16thcentury to the
presentday.

Tabitha Barber, the curator of the exhibition says: ‘When
putting the exhibition together,wewanted tofindoutwhat it
is thatcompelspeopletocarryoutattacksonartandwhether
thesemotiveshave changedover the courseof 500years.To
helpvisitorsunderstandmoreaboutthetopic,we’vedividedthe
exhibitionintothreeparts:religion,politicsandaesthetics.

Visitorswerenotonlyabletoseethelevelofdamagethatwas
inflictedupontheworksofartbutwerealsoabletoexaminethe
religious,politicalandaestheticmotivesfortheseassaults.4

2 ApaintingofthenotoriousserialkillerMyraHindleybyMarcusHarveywas
seriously vandalised with  ink and eggs thrown  all over it during the
1997Sensationexhibitionat theRoyalAcademyofArts  inLondon. The
imagewasmadeupofcopiesofchildren’shandprintscreatingamosaicof
the infamous photograph taken ofHindley after her arrest. SeveralRoyal
Academics resigned in protest over its inclusion into the exhibition, and
gallerywindowswerebrokenbyprotesters.

3 Establishedin1897asaNationalGalleryofBritishArt,itchangeditsname
toTateGallery in 1932 and becameTateBritain in 2000. It is the oldest
galleryintheTatefamilyhousingdisplayingUKcollectionsofhistoricaland
contemporaryBritishartfrom1500.ItispartoftheTatenetworkofgalleries
inEngland,withTateModern,TateLiverpool andTateSt Ives.Gagosian
Galleryisacontemporaryartgalleryfounded,ownedanddirectedbyLarry
Gagosian.TherearecurrentlyelevengalleryspacesfromNewYork,London
andLosAngelestoRome,Athens,Paris,GenevaandHongKong.

4 Barber T. ed. (2013) Art under Attack: Histories of British Iconoclasm,
exhibitioncatalogueTateBritain
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One of the most fascinating impressions from the exhibition
was that it reflectsacentury’s longhistoryofactsofphysical
destructionofworksofartinBritainthatistraditionallypraised
fortoleranceandsensibilitytowardsheritageandart.

Byputtingbacktogetherall thedamagedpiecesthatsurvived
and those saved by some miracle, one could almost write a
parallelhistoryofart.Therewereasignificantnumberofpieces
in theexhibition thathaveneverbeendisplayed in thepublic
realmbefore.

Thehistoryofviolencetowardsartcouldbetracedbacktothe
8th century in Byzantine, through the origins of the concept
of iconoclastas itbecameacommonnameforall theactsof
violenceanddestructionofworksofart.Thetermderivesfrom
theGreekwordsimage(eikon)andbreaker(klastes)meaning
‘image breaking’.At the time there was a rift whether icons
shouldbeveneratedornotastheundercurrentfearwasthatthey
couldbeequatedwithpagan idols.Thisconflictendedwitha
conclusion and the order of the Seventh Ecumenical Council
thaticonsshouldbeveneratedbecausepietyisnotdeliveredto
the painted presentation but to the archetype symbolizing the
visualpresentation.

Interestingly, the concept evolved over time and is currently
regardedasapositive termreferring toany innovation that is
pushingboundaries,breakingrules,beingatthecuttingedgeor
outsidemainstream,avantgarde.Thereisalmostadangerofit
expandingtowardsjustifyingviolentactsascreative.

Thoseattacksonartwererarelydrivenbyaestheticconcernsbut
moreoftenbasedonideological,religiousandpoliticalmotives.
The destruction of art in the name of ideological beliefswas
not unique to Christianity and western culture – all cultural
traditionsandreligionswereembracingthephenomenonofthe
iconoclasm.Thesecampaignsofdestructionwerecarriedoutin
acomprehensive,systematicandhighlyadministeredway.

It is important tomention that this is not a thing of the past
or typical of zealot ideologies but a very contemporary
phenomenon.

Theexhibitionpresentsaselectionofstrategiesbehindattacks
onart inthreebroadchronologicalsections:Religion,Politics
andAesthetics.5

The section on religion looks at the 16th and 17th centuries
includingthedissolutionofthemonasteriesunderHenryVIII,
theReformationandPuritaniconoclasmintheCivilWar.

5 Ibid,p.8.
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The first sections of the exhibition explored the beginnings
of stateadministered iconoclasm under Henry the VIII with
attacksonreligiousartthatbeganwiththeReformation,andthe
expansionofitstargetsbylaterrulersandPuritanreformerswho
fearedidolatry.

Political iconoclasm encompasses the symbolic statue
breakingthatrepresentedpoliticaldifferencesandthetargeted
attacks on cultural heritage by the Suffragettes demanding
political change.“Gallery directors discussed proposals to
ban women from their institutions, introduced plainclothes
policemen and circulated surveillance photographs of known
militants;womenwereaskedtoleavemuffs,bagsandumbrellas
attheentrance.”6

Estheticiconoclasmreflectsthefactthatmanydamageartworks
in public collections declare themselves unhappy with the
artworkorwiththeideasitrepresents.Theexhibitionpresented
theworkpreviouslyshownattheTateBritainthroughthe1950s,
70s and 80s thatwas subjected to attacks in the press and to
thedamageandphysicaldestruction. Itwasbothabstractand
figurativeartthatattractedsuchviolentreactions.Theexhibition
movesontolookatcontemporaryworksofartthathavebeen
attacked, such as the famous ‘Tate Bricks’ (Carl Andre’s
Equivalent VIII)whichhadfooddyethrownoverit.

Therationaleforeachattackwaspoliticallymotivated,buteach
iconoclastwasrespondingtotheaestheticsorappearanceofthe
artwork.Even though iconoclastic attacks on artwere unique
events,theyallinvolvedthesameelements:anartwork,anartist,
an iconoclast, anownerandanaudience.Whenan individual
attacks a work of art, the reasons can seem rational to the
attacker,butirrationaltotheothersandsometimesimpossible
tounderstand.Verbalattacksinthepresscanstimulateadebate
about an object but can also lead to a physical attack that
becomessensationalizedandmythologized.

Aesthetics: Destruction in art

“Destructionisalsocreation.”MarcelDuchamp

This is the trendwhereartbegins to incorporateviolenceand
destructionaspartofitsform.

From individual anarchic, liberatingactsover satiricnihilistic
destructive surreal Dadaist actions to direct action and social
andpoliticalengagementandmovement.

6 Ibid,p.12.
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Across the centuries images of the human body remain a
consistenttargetfortheiconoclast.Thisselectionofworkfrom
the last twentyfiveyears expands the scopeof iconoclasm to
include a range of exploratory and transformational practices
applied by artists themselves to portraits and other types of
representationofthehumanform.Somestartwithareproduction
ofanartwork,whileothersbeginwithanoriginalworkthatthey
ownorhavemade.Theythendismantle,mark,editorreconfigure
thematerialwithdifferentimplements–includingpencil,paint,
fire,blades,apunch,andsoftware– to transformimages into
newworkswithnewmeanings.Thepracticesencompassactsof
aggressiveplay,dramaticdefacement,andcarefulcutting.For
example,theworksofDouglasGordon,LucySkaerandJohn
Stezakerreflectthattraditionbyremovingpartsofimageswhile
JakeandDinosChapmanandKateDavismarkoverandsubvert
images,MichaelWilkinsonunspoolsvideotapeandturnsitinto
asculpture.

TheworkofLucioFontana(18991968)representsoneofthe
most telling examples of the  practice of Destruction inArt.
Spatial Concept, Waiting is one of a series ofworks Fontana
madeinMilanbetween1958and1968.Theseworkscollectively
known as Taglie/Cuts  consist  of canvases slashed once or
more. Considered together they are Fontana’smost extensive
andvariedgroupofworks and theyhavecome tobe seenas
emblematicofhisgesturalaesthetic.

Fontanafirstbeganpuncturingthesurfaceofapaperorcanvas
inthelate1940sblurringthedistinctionbetweentwoandthree
dimensionality.Recognising the importanceof this innovation
hecontinued toseekdifferentwaysofdeveloping theholeas
his signaturegesture.ThefirstTagli comprisedof smalloften
diagonalincisionscomposedingroupsoverunprimedcanvases.
Thesetentativeslitsevolvedintosinglemoredecisiveslashes.
Eachcutwasmadewithasinglegestureusingasharpblade,
and the canvases were then backed with strong black gauze
givingtheappearanceofavoidbehind.In1968Fontanatoldan
interviewer,‘Mydiscoverywastheholeandthat’sit.Iamhappy
togotothegraveaftersuchadiscovery’.

FontanaexperimentedwithboththesizeandshapeoftheTagli
and painted a number of the canvases in brightmonochrome
colours.Fromtheearliestworksintheserieshewrote,onthe
backofallthecanvases,theword‘Attesa’meaningexpectation
or hope with one cut and ‘Attese’ (plural) on all those with
multiplecuts.Thisaddedatemporaldimensiontothegeneric
title‘SpatialConcept’whichhegavetoallhisworksfromthe
late1940s.In1966Fontanapresentedanentireroomofwhite
TagliattheVeniceBiennaleclaimingthathehadfoundaway
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of‘givingthespectatoranimpressionofspatialcalm,cosmic
rigourandserenityininfinity’.7

In the instances where Fontana slashed an unpainted canvas
thereisaparticularaffinitybetweentherawnessofthesurface
andtheprimordialcharacterofthegestureitself.Destructionand
creationwereboundtogetherintheseworks,thesamegesture
thatnegatedthecanvasasapurelypictorialvehiclealsoopened
upitssculpturalpossibilities.‘Artdiesbutissavedbygesture’,
Fontana wrote in 19488. Such rhetoric was characteristic of
Spazialismo, the movement he founded in 1947 when he
returnedtoMilanafterspendingthewaryearsinBuenosAires.9

7 Crispoliti,E.(1999)Fontana,Milan,p.38.
8 The curating at Tate modern doesn’t follow a common pattern of

chronologically displaying collections, instead it focuses on a major art
movementorathemeexploringitsoriginsandhowcontemporaryartistshave
respondedtotheseideas.Forexample,Fontana’s“Waiting”isdisplayedin
roomnamedBeyondPainting,alongsiderepresentativesofArtePovera,Niki
deSaintPhalleandRichardSerracuratedunderthethemeofEnergyand
ProcessjuxtapositionthemeStructureandClarity.

9 Whitfield,S.(1999)Lucio Fontana,exhibitioncatalogue,London:Hayward
Gallery,p.3134.

LucioFontanaSpatialConcept‘Waiting’1960ArtistLucioFontana1899–1968
TitleSpatialConcept‘Waiting’Concettospaziale‘Attesa’1960MediumCanvas
DimensionsUnconfirmed:930x730mmframe:1161x982x86mmCollection
Tate,AcquisitionPurchased1964,ReferenceT00694OndisplayatTateModern
Theme:Level4:EnergyandProcess;Room:BeyondPainting(Room2);http://
www.tate.org.uk/art/artworks/fontanaspatialconceptwaitingt00694
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ManyofFontana’smarks  slashes, gouges, andpuncturing 
evokepain, and inparticular suggestwounds to the skin.His
Nature series of sculptures clearly reference female genitalia
andtheTaglicanalsobeinterpretedinthislight.

LabelguideforviewersofFontana’sSpatialConcept“Waiting”
exhibited at Tate Modern, is written by professor Colin
Blakemore, a leading British neuroscientist, who writes: “A
canvas slashed in the TateModern but don’t call the police,
instead reflecton thenatureof thepicture.Fontana teases the
brain,heglorifiesananarchicactofviolenceagainstnothingness,
hechallengesourcomfortablenotionofwhataworkofartis.”10

Oneof themore significantmanifestosofautodestructiveart
waspublishedbyGustavMetzgerin1959,inwhichheargued
thatit‘isnotlimitedtotheoryofart…itincludessocialaction.
Autodestructiveart iscommitted toa leftwing revolutionary
positioninpoliticsandtostrugglesagainstfuturewars.’Metzger
was a foundingmember of theCommittee of 100   a group
dedicatedtoachievingnucleardisarmamentthroughnonviolent
directaction–acauseforwhichMetzgerwassenttoprison.

Inthepursuitofthissociallyandpoliticallyengagedpublicart,
MetzgerinitiatedtheDestructionInArtSymposium(DIAS)in
1966amonthofeventsbyarangeofartistswithathreeday
symposium as its focus. Some fifty avantgarde artists from
tencountries tookpart,aswellasscientists,philosophersand
psychoanalysts, to link theoretical instances of destruction
withactual instancesofdestruction takingplace in society, in
science as well as art. The continuing significance of DIAS
canberecognized in theextent towhich itprovidesamarker
for an art that rejected the objectified image in favour of the
dynamicsoftheevent,underscoringanengagementwithsocial
andpoliticalforces.

Anotherexampleofautodestructiveartcanbefoundinthework
ofJeanTinguely(1925–1991)aSwisspainterandsculptor.He
isbestknownforhissculpturalmachines“uselessmachines”
or kinetic art, following theDada tradition. Known officially
as metamechanics they are machines producing random
drawingsor selfdestructivemachines.Tinguely’sart satirized
themindlessoverproductionofmaterialgoodsinanadvanced
industrialsociety.

10The Bigger Picture labels project at Tate Modern  offering alternative
viewsoftheworksondisplay.Seriesoflabelsinwhichnonartisticexperts
offer newways of looking at artworks on display, either from a personal
perspectiveoraprofessionalonefromanotherdiscipline.
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Hisbestknownwork,aselfdestroyingsculpturetitledHomage 
to New York,wasonlypartiallyselfdestructedattheMuseum
ofModernArtinNewYork,buthislaterworkStudy for an End 
of the World No. 2detonatedsuccessfullyinfrontofanaudience
inthedesertoutsideLasVegas.11

Art fights back – art transformed

The work of Maurizio Cattelan represents one of the most
provocative examples of this trend. He belongs to a long
tradition of artists who have made names for themselves by
pursuingcontroversy.Hisbestknownworksincludeaneffigy
ofthePopeJohnPaulIIstruckdownbyameteorite,alifesize
figureofJ.F.Kennedylyinginthecoffin,deadhorseshanging
fromtheceiling,staffed/taxidermicanimals.Hisworkreflects
imagesthatconfrontthemesofdeath,historyandreligionwith
thebrevityandwitofacartoonist.12

ThroughouthiscareerCattelanhasbecomenotoriousforpranks
andprovocationsgenerallytargetedattheartworlditself.For
example,hepersuadedagalleristtodressasagiantpeniswith
rabbitearsandcocoonedadealertothewallwithadhesiveduct
tape.Onanotheroccasionheinvitedimportantartworldfigures
visiting theVeniceBiennaleonanexclusive jaunt toPalermo
wherehehadconstructedareplicaoftheHollywoodsignabove
arubbishdump.

In1996CattelanproducedworksreferringtoFontana’sSpatial
concepts12Untitledmonochromecanvases,differentinsizes,
allslashedinashapeofaletterZ.

Cattellanhasrepeatedlyexposedthevanityandsuperficialityof
theartworldwhichinreturnadoreshim.

Curator’s connection or conscious coupling

 A new trend is emerging with a curator generating artistic
contextby joiningupdifferent artists, likeFrancescoBonami
whobringstogetherFontanaandCattelanbycurating“Lafinedi
Dio”attheDaviesStreetGalleryinLondonearlierthisyear.13

11Eventhough IsingledoutFontana,MetzgerandTinguely theyshouldbe
regardedaspart of independentgroup’sefforts todevelop“actionart”or
something close to the  concept art=life.Themost prominent groups  are
ArtePovera,VienneseActionism,TheSituationistInternational,Fluxusor
CoBrAgroup.

12ExtensivelistofCattelan’sworksatleastuntil2003youcanfindin:Bonami,
F.,Spector,N.,Vanderlinden,B.andGioni,M. (2003)Maurizio Cattelan,
Phaidon,London,p.193212.

13FrancescoBonamiisaprovocativeItalianartist,artcuratorandwriterwho
iscurrentlytheArtisticDirectorofFondazioneSandrettoReRebaudengoin
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Bonamisets thecontextfor the“LafinediDio”bytellingus
astory:”AfewyearsagoIwasinthestorageoftheUSArmy
CenterofMilitaryHistory inWashingtonDCand the curator
showed me a painting by Hubert Lanzinger The Standard 
Bearer from 193514. The subject was a disturbing portrait of
AdolfHitlerasJoanofArc,butwhatwasmoststrikingwasthe
deepgashunderhiseye.Inanyothercasethatactwouldhave
beenconsideredsimplevandalismbutinthiscase,considering
thesubject,itwasanactoffreedomexpressedbyanAmerican
soldierwhowasenragedbynothavingtherealHitlerinfront
ofhim.LucioFontana’s actions against theholy spaceof the
canvas could be also seen as vandalism but rather they are a
gesturetofreeandopenupthehistoryofpainting.BothHitler
and Fontana envisioned the end ofGod but from completely
opposite positions. Hitler created the most diabolical horror
witnessedbyhumankindinmoderntimes;Fontanaworshipped
andfoundinspirationinthemarvelsoftheuniverse,thatinfinite
spacewhereevenGodcoulddisappear. Itdawnedonme that
thesetwodifferentfini(ends)ofGodfindperfectsynthesisin
MaurizioCattelan’sHIM.Theexhibitionputsinplaytwokey
artworksbytwoepochalartistswhohaveprobedtheinextricable
relationshipofthesacredandprofanetodramaticeffect–Lucio
Fontana, with his radical spatial propositions in the postwar
period,andMaurizioCattelan,withhisdystopianpranksforthe
newmillennium.

“TheexhibitiontakesitstitlefromFontana’sclimacticpainting
oftheearlysixties,itshotpink,eggshapedsurfacesavagedby
thethrustsofasharpknife.HereConcetto spaziale, La fine di 
Dio is thealtaratwhichCattelan’sHIM, thefigureofasmall
boyvisibleonlyfromtheback,turnsouttobenoneotherthan
Adolf Hitler, kneeling in impossible supplication before an
impossible atonement. With a single, deft juxtaposition, the
historyoficonoclasmtakesanexponentialleap.”15

Turin.Hecurated50theditionofVeniceBiennalein2003.
14Tofindoutmoreaboutthisamazingmuseum(9250picturesfromGerman

NazieraincludingwatercoloursbyHitler)seearticleorgoonline.Maertz,G,
The Invisible Museum: Unearthing the Lost Modernist Art of the Third
Reich,Modernism/modernity ,NewYork, Volume 15, Number 1, January
2008,p.6385.

15Bonami, F. (2014) La Fine di Dio, London: MaurizzioCattelan, Lucio
Fontana;PressRealise,GagosianGallery,p.12.
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Epilogue(s)

A few more short cuts

Cut/ No1 

Acuriousincidentinthegalleryinabroaddaylight.Lastattack
onartinTateModernhappenedon7thOctober2012.Following
the incident thegallery issued a statement: “Tate can confirm
thatat15.25thisafternoontherewasanincidentatTateModern
in which a visitor defaced one of Rothko’s Seagram murals
Black on Maroon,byapplyingasmallareaofblackpaintwitha
brushtothepainting.Thepolicearecurrentlyinvestigatingthe
incident.”16Theperpetratorexplainedthisactbysayingthathe
andafellowartistdevelopedamovementYellowism described
as“neitherartnorantiart”inCairoin2010.

Heactedalmostlikeasocialcommentatorbydrawingattention
to some of the relevant issues in contemporary art. He later
reportedinastatement:“Ibelievethatifsomeonerestoresthe
[Rothko]pieceandremovesmysignature,thevalueofthepiece
wouldbe lowerbutafterafewyears thevaluewillgohigher
becauseofwhatIdid.AlsoIwasexpectingthesecurityatTate
ModerntotakemestraightawayasIsignedthepictureinfront
ofalotofpeople,theirlackofvigilancewasshocking.”

HesaidthatheadmiredRothko,describinghimasoneof the
greatfiguresinartofthelastcentury;healsocomparedhimself
to Marcel Duchamp, the French artist who shocked the art
establishmentwhenhesignedaurinalandputitondisplayin
1917.

Thankstomodernsurveillanceandsecuritytechnologyweare
now able to have the exact time and a full picture of events,
whichislikeavideofootageofaratherpeculiarperformance.

CuriouslythislastattackonartatTate’sownsoilhadn’tbeen
includedinArtunderAttackexhibition.

Cut /No2

ArtAttackatTateBritainwasfollowedbyexhibitionRuin Lust
thatoffersaguidetothemournful,thrilling,comicandperverse
usesofruinsinartfromtheseventeenthcenturytothepresent
day. The exhibition is the widestranging on the subject and
includesover100worksbyartistssuchas:J.M.W.Turner,John

16Marsden, S. (2012) Rothko vandal arrested over defaced painting, The 
Telegraph.
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Constable, JohnMartin, Eduardo Paolozzi, RachelWhiteread
andTacitaDean.

The exhibition begins in themidst of the craze for ruins that
overtookartists,writersandarchitectsintheeighteenthcentury.
J.M.W.TurnerandJohnConstablewereamongthosewhotoured
Britaininsearchofruinsandpicturesquelandscapes,producing
works such as Turner’s Tintern Abbey: The Crossing and
Channel, Looking towards the EastWindow, andConstable’s
Sketchfor‘HadleighCastle’.

Thisruinousheritagehasbeenrevisited–andsometimesmocked
–bylaterartists.Theexhibitionexploresruinationthroughboth
the slow picturesque decay and abrupt apocalypse.Curatorial
teamwasledbythecurator,writerandcritic,BrianDillon.17

Cut/No3

Cattalan’s HIM (the effigy ofAdolf Hitler as kneeling small
boy)wasbackagainasoneofthemainfeaturesattheexhibition
The Human Factor: the Figure in Contemporary Sculpture,at
HaywardGalleryatSouthbankCenter.18

Internationalartistssetupdialogueswithmodernistaswellas
classical and archaicmodels of art. These artists engage and
confront thequestionofhowwerepresent the ‘human’ today.
Acrosstheirwork,thefigureisacatalystforexploringconcerns
frompoliticalviolenceandmortalitytosexualityandvoyeurism.

TheHumanFactor surveyshowartistsover thepast25years
have reinvented figurative sculpture, looking back to earlier
movementsinarthistoryanddrawingoncontemporaryimagery.
ExhibitionhadbeencuratedbytheHaywardGalleryDirector,
RalphRugoff.

Frame for TheBigger Picture

The global social and cultural dynamics of the 21st century
provideashiftingandcomplexcontextfortomorrow’smuseum.
Concernforthemuseum(s)asproducers,asenginesandlarge
culturalinstitutionsoftheearly21stcenturyisunderstandable.

What is and what can be the role of an art museum within
shiftinggloballandscape?Hownewdemandsandambitionsfor
themuseumare identifiedandbywho?Newartisticpractices
demand new modes of display. Installation art, sitespecific

17Dillon, B., Chambers, E., Concannon and Ruin Lust, A. (2014) London
exhibitioncatalogue,TateBritain

18Rugoff,R.(2014)The Human Factor: the Figure in Contemporary Sculpture,
London:exhibitioncatalogue,Southbankcentre
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works, performance, ephemeral and durational works raise
questionsofdisplay,ofdocumentationandconservationbutalso
ofacquisitionandresponsibilities.Andhowhasitchangedthe
museum’srelationshiptoitspublic?Collectinganddisplaying
theNew come with significant emotional, social and political 
layers of meaning and connotations.

Whyviolenceonartandviolenceinart?Whatistheretosayfor
acenturythatbeganwithiconicdestructionoftheTwinTowers
on 9/11, then Afghanistan, Iraq, Darfur…But not everyone
sharessuchopinion.StevenPinkerclaimsthatwearelivingin
anunusuallypeacefultime.19

Hesays:“Culturalmemoriespacifythepast,leavinguswithpale
souvenirswhosebloodyoriginshavebeenbleachedaway”.20

Weaddressed someof thekey issues thathavearisen innew
wayofcuratingbyexploringrecentmuseum/galleriespractices
oftwoeminentLondongalleries.Thetwoexploredexhibitions
challenge the relationship between art and violence in their
specific way, still recollecting and representing a pretty long
historyofviolenceandart.Theyillustratenewwaysofcurating
today,too.

Curator and curating art are considered to be a fairly new
practice and profession.Core of the work of contemporary
curatorremainssurprisinglyclosetoitsLatinetymologicalroot,
curare:totakecareof.21

Often singular figure, todaymany exhibitions aremarked by
collaboration between several curators, teams of curators, co
curators,assistantcuratorsandartists.

Still,curator’sroletodaycombinesfourinterwovenfunctions:
preservation of artefacts; selection of newwork; contributing
to art history/scholarly research, and at last but not the least,
displayingandarrangingtheart/themakingofexhibitions.

Thisisthepart/task,whereanexhibitionmaker,thathasmost
cometodefinethecontemporarypractice,isdepartingfromthe
traditionalroleofcaretaking.

Asartiststhemselveshavemovedbeyondthesimpleproduction
ofartobjects,andtowardsassemblingorarranginginstallations
that galvanize an entire exhibition space, their activity has in

19Pinker, S. The Better Angels of our Nature, (2012) NewYork: Penguin,
PenguinGroup(USA),p.1.

20Ibid,p.1.
21Obrist,H.U.(2014)WaysofCurating,England:AllenLane,PenguinBooks,

p.2425.
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manycasesbecomemoreconsonantwiththeolderideaofthe
curatorassomeonewhoarrangesobjectsintoadisplay.”22

TheartistTinoSehgalhassaidthat“notionofartgeneratedin
theearlynineteenthcentury,andfullyarticulatedandestablished
by the 1960s is detaching itself from itsmaterial origins and
venturingintotheotherrealmsinthetwentyfirstcentury.The
exhibitionmaker’srolehasexpandedinturn.Curatingchanges
withthechangeinart.”23

They foreshadowed/predicted/suggested/foretold  the late
twentiethcentury’sunderstandingofgalleryspaceand further
expandedthemeaningofthespacesothatartistsbegantotreat
roomsorevenentiremuseumsasthecontextforawork.”24

Onceconsideredamerecaretakeracivilservantforcollections,
thecuratorisnowwidelyviewedasagloballyconnectedauteur.
Since1990s,curatorialandartisticpracticeconverged,blurring
the distinction between artist and curator.O’Neill argues that
thischangeintheunderstandingofcuratorshipwasshapedby
a curatorcеntred discourse that effectively advocated – and
authorized – the new independent curatorial practice.25 The
prevailingcontemporarymodelofacuratorasartistdefinesour
perceptionofcontemporary,andnotonly,art.
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АцоДивац
King’s College,Лондон,ВеликаБританија

УМЕТНОСТНАПАДАИЛИ
КАКОИЗЛОЖИТИНАСИЉЕ

Сажетак

Рад истражује како и на који начин нови трендови и појаве
у уметности производе и редефинишу рад кустоса и начине
презентације уметничких дела. Као пример су представљене и
анализиранедвескорашњеизложбеиздвееминентнелондонске
галерије.Односуметностиинасиљаимадугуисложенуисторију.
Обеизложбе сена свој специфичанначинбаве тимфеноменом.
Почетком ове године галерија Тејт Британија (Tate Britain) је
представила изложбу Угрожена уметност: историјски преглед 
иконоборства у Британији. У исто време Галерија Гагосијан 
(Gagosian Gallery London) је представила дела двојице аутора
МаурицијаКателана(MaurizzioCattela)иЛучијаФонтане(Lucio
Fontana). Три су видљива тренда у односу уметности и насиља:
Прво, грубо насиље према уметничким делима до уништења
уметничкихдела;друго,уметницииуметносткористеразличите
акте насиља као део свог дискурса и језика; треће, уметност
узвраћа ударац, напада и прозива доминантне друштвене теме,
уврежена мишљења и предрасуде. Професија кустоса није јако
стара, постоји тек неких двесто или више година. Дуго година
главнозанимањекустоса јебилочувањеипериодичноизлагање
поверенихдела.Сасвимпроменамакојесуседесилеидешавају
усавременојуметностизахтевикојисепостављајупредкустоса
постају много сложенији. Улога кустоса се мења од ревносног
чуваразбиркисвевишепостајеауторикоауторупрезентирању

уметничкихдела.

Кључне речи: кустос као креатораутор, нови начини 
постављања изложби и изложбених експоната, акти насиља 
према уметничким делима и акти насиља као стваралачки чин, 

иконоклазам/иконоборство
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историчар,Пирот

DOI10.5937/kultura1444319L
УДК930.85(497.11Пирот)”1918/1941”

316.7(497.11)”1918/1941”
стручнирад

ДЕЛОВИКУЛТУРНОГ
МОЗАИКАПИРОТА

ИЗМЕЂУДВАСВЕТСКАРАТА
Сажетак: Текст се ба ви кул тур ним то ко ви ма у Пи ро ту из ме
ђу два свет ска ра та ви дљи вим, кроз де лат ност ама тер ских пе
вач ких и му зич ких дру шта ва, ат мос фе ру ва ро шких ка фа на, као 
по ди ју ма гра ђан ског Пи ро та, и мул ти кон фе си о нал ну струк ту ру 
сва ко днев ног жи во та. По сво јој су шти ни и са др жи ни текст би 
тре ба ло да ра све тли ћо шко ве исто риј ске ре ал но сти ме ђу рат ног 
Пи ро та че сто ре зер ви са не за кул тур не пре га о це, ано ним не и не
рет ко за бо ра вље не. Рад је на стао на осно ву до са да нео бја вље
не из вор не гра ђе де по но ва не у Исто риј ском ар хи ву Пи рот, као и 
на осно ву чи ње ни ца ко је се на ла зе у мо но граф ским пу бли ка ци ја ма 
по све ће ним од ре ђе ним пе ри о ди ма из исто ри је Пи ро та и око ли не. 
Овај рад се мо же по сма тра ти као при лог исто ри ји кул ту ре ме ђу
рат ног Пи ро та.

Кључне речи: Кул ту ра у Пи ро ту, пе вач ка и му зич ка дру штва, 
варо шке ка фа не, вер ске за јед ни це

Увод не на по ме не

Досадашњеинтересовањелокалнихисторичараипублици
стакојисусебавилипрошлошћуПиротанајчешћејебило
окренуто бомбастичним и великим темама, захвалним за
истраживачкирадипопуларнимзаширујавност.Услобод
номивиднонескладномодабирутемауглавномједомини
раосинтетичкиимонографскиприступколажногкарактера
штојеискључивалосвакумогућностозбиљнијегистражи
вањаодређенеобласти,догађајаилинекедругеисторијске
појаве.Досадаобјављенепубликацијепружајуограничена
сазнања омногим сегментимапрошлостиПирота.Ако се
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задржимонарадовимаизобластикултурнеисторије,натом
пољуједефицитквалитетнихстудијаипубликацијајошви
дљивији, ако изузмемо заиста темељне радове из области
етнологије,ћилимарстваинароднетрадиције.Можемопри
метитидајесамодабиртемаусловиостварањеимпозант
ногвакуманезнањаобогатимкултурнимфеноменимакоји
сукарактеристичнизаПиротуготовосвимепохамањего
вогисторијскогразвоја.Заразликуодпериода19.векакоји
је,услучајуПирота,историографскиједнимделомсагледан
баремудоменуполитичкеидруштвенеисторије,20.векиз
лазипред јавностскоропотпунонеоткривензаготовосве
области историографских, социолошких и културолошких
истраживања. У том контексту овај рад се може сматра
типрилогом запотенцијaлнукултурнуисторијуПирота у
20.веку.

Ко ло рит ју го сло вен ског кул тур ног про сто ра

ПрокламованоуједињењеКраљевинеСрба,ХрватаиСло
венаца,1.децембра1918.године,суштинскијебиловише
почетакнегокрајпроцесастварањазаједничкејугословен
ске државе. Заправо, тек од тог тренутка, када је држава
проглашена,почеласеуочаватисваекономска,географска,
историјскаикултурнашароликостпросторакојајенадјача
валасвакипокушајзаједништваиугуравањаразличитости
узаједничкидржавникош.Југословенскипростор,упоку
шају,биојеиспрекиданзлоћуднимекономским,културним
и нарочито политичким израслинама које су имале своје
корененатрасиисторијскихпутевакојисуконститутивне
народе довели у новостворену државу. Различитости уну
тартекпроклијаледржавебилесувидљивенасвакомкора
ку,јерјестановништвоупојединимрегионимабилодоте
мереизмешанодасуконфесионалнеикултурнополитичке
обојеностидопиралетикдокомшијскогдвориштаограђе
ногчестобедемомдругачијегистраногсвета.Такваврста
заједништваузатвореностибилајеипмеративсвакодневног
животавеликевећинеприпадникајугословенскогдруштва
уповоју.

Кадабисмоетничке,културне,економскеисведругесег
менте Краљевине СХС покушали да визуелно прикажемо
посебнимбојамапреднамабисеуказаоспектарразличитих
нијансинапрвипогледпреплетених,алиакобисмосема
ловишезагледали,оштремеђусобнеграницепостајалеби
свевидљивије.Оваквадескрипцијајугословенскогдруштва
могла би се краће дефинисати и као наметнуто јединство
различитости.
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Колика јебилахетерогеностдруштваусвакомсмислудо
стамогуилустроватиподациизпописастановништва1921.
године.

Конфесионалнаструктура:православних јебило46%,ри
мокатолика39%,муслимана11%,протестаната2%,Јевреја
0,5%,гркокатолика0,34%иосталих0,03%.

Образовнаструктура:неписменихстаријиход12годинаби
лоје51,5%причемујетабројканапросторуМакедоније
достизала84%,напросторуБиХ80%,анапросторуСрбије
65%.Најмањипроценат неписмених био је на територији
Словеније иизносио је близу 9%.Ако сеписменост узме
каоједноодосновнихмерилакултурнеразвијеностивише
јенегоуочљиваогромнаразликаизмеђусеверозападнихи
југоисточнихкрајеваКраљевине.Тајогромнијазсамомста
новништвунијебиореалновидљивјерјеједнаоднајупеча
тљивијихособености тог временабиланевероватно слаба
покретљивостдруштваочемунајбољеговориподатакдаје
преко80%проценатастановништвацеосвојживотпрово
дилоуместурођења,апреко90%никаданијеживелован
оквирасвојебановине.Другимречима,просечанстановник
Краљевинемогао је стећи субјективну и често искривље
ну слику свог непосредног окружења услед непознавања
глобалнефизиономиједржавеидруштва.Самопосебито
једодатнопродубљивалореалнеособености,подгрејавало
стереотипеијошвишепотенциралогардпреманепознатом
којејеготовоувекетикетиранонегативнимпредзнаком.

Фокусирање на област културе, чини се, тек открива сву
раскош колорита југословенског простора. Како по сво
јој природи комплексна и условљена многим чиниоцима,
областкултуребила јеполигонзауочавањеиопробавање
различитихполитичкихимпулсаалииобласткојајеисцр
тавалапулсчитавогдруштва.Акобисмокрозтакву једну
призму посматрали југословенско друштвоњегове основ
некарактеристикебилебикултурнанеравномерности ја
коприметназапуштеност.Текнаконтогабиизронилакул
турнапосебноствисокихквалитетакојујесвакаетничкаи
конфесионална група поседовала. Једини проблем је био
штосупоменутиквалитетиискључивалиједнидругеиби
лискоропотпунозатворенизадијалоградиразумевањаи
поштовањаразличитости.Такопостављенконцептјеуза
четкублокираокултурнуинтеграцијуиуједначавање,асве
вишеједоминираосвојеврсникултурнисепаратизам1.Једи
нисмисаокултурнеполитикеутаквимусловима јемогао

1 Опширније о културној политици међуратне Југославије: Димић, Љ.
(1997) Кул тур на по ли ти ка Кра ље ви не Ју го сла ви је 19181941,Београд.
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битикултурнообједињавањејугословенскогдруштвапреко
образовногсистема,штојебилоскопчаносаограничењима,
пресвега,материјалнеприроде.

НакрајујеиспалодакултурнаполитикамеђуратнеКраље
виненијебиладораслареалномстањуудржави јер јепо
својојсуштинибилалошеосмишљена,материјалнонепот
крепљена и политички обојена југословенском идејом ко
ја јесвимаудржавивишебиланужнозлонегоидеалбу
дућности. Уместо приближавања, готово перманентно се
дешавалосвевећеудаљавањеизмеђуонихкојисукултуру
продуковали.Националнимоменат је односиопобедунад
југословенскомконцепцијомдруштва.Каопоследицајеиз
ронилаједнаврстакултурногегоцентризмасвихнародаса
простораКраљевине,којисусвакизасебенационалнукул
туру стављали изнадформалне југословенске културе.Из
тихразлога јеколорит југословенскогкултурногпростора
трајноостаопреливенразличитимбојамаинијансамапри
чему се висок квалитет генерисао искључиво на нацио
налним нивоима и тек са таквим предзнаком он семогао
сматратијугословенским.

Обе леж ја срп ске кул ту ре из ме ђу  
два свет ска ра та

Заразликуодјугословенскекултурекојасеподтимименом
тешкоможе дефинисати и посматрати, јер је често од са
михактеракултурнихдешавањавишетретиранакаотуђа,
наднационална и у крајњој линији наметнутаформа, кул
турнадостигнућаконститутивнихнародаКраљевинеитека
косубилавидљиваиусмислуквалитетавеомазапажена.
Конкретно,српскакултурајеусаставуноведржавенакон
1918. године, врло крупним корацима настојала да прати
модерне културне токове западне Европе пре свега захва
љујућиБеоградукојикаопрестоницапостајеепицентари
стециштеинтелектуалацаиуметникаизсвихкрајевадржа
веспремнихдасеуклопеумодернетокове.Великибројтих
истакнутихпојединацасвојевољносенашаоунутарсрпског
културногмиљеаалисенијеодрицаосвојихнационалнихи
надасведругачијихкултурнихтемеља.

Уобластикњижевности,музике,архитектуре,ликовнеипо
зоришнеуметностикаоинауке,српскакултурајеумеђу
ратномпериодупостиглаврхунскедомете.2Једанодпрвих
подухватасрпскихкултурнихрадникабиојеобнављањера
даустановакултурекојесурадилепрерата,попутНародног

2 Гашић, Р. (2008) Српска култура између два светска рата, Исто ри ја  
20. ве ка,бр.2,стр.163.
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позориштакојејеутоку1920.годинедобилоОперу,аубрзо
наконтогаиБалет.Комплетирањемузичкосценскогизво
ђаштва добрим делом је завршено оснивањем Београдске
филхармоније (1923), Коларчевог народног универзитета
(1932)иМузичкеакадемије(1937).Требаистаћидавелика
заслугазаоснивањеиуспешанрадсвиховихинституција
припадабројнојрускојемиграцијикојајепреплавилаБео
градиуопштеСрбијунаконреволуционарнихдешавањау
Русији.3Утицај руских емиграната на културна дешавања
нарочитоусрпскомделуКраљевине,измеђудвасветскара
та,тешкојемеривакатегорија,алисеможеизнетиоценада
суунапредилиготовосвеобластикултурногделања.Руски
интелектуалцибили супопутквалитетног семенабаченог
натекузоранупољану.Можданајвећањиховазаслугале
жиуправоутомплодоносномсмислу,јерсукаооснивачии
водећиљудикултурнихинституцијаиаматерскихдруштава
свимањимаудахнулиживотипоставиливрхунскесмерни
цезадаљирад.

МеђуратнакултурнадешавањанапросторуСрбијекреира
на суи усмеравана од стране високо образованих ентузи
јаста али семора одати признањеи великојмаси аматера
којисузаправобилиглавнистубовикултурнепродукције.
Аматерскакултурноуметничка,позоришнаипевачкадру
штвабиласуосновнигенераторкултурнихдешавањаучи
тавојКраљевини.Ако семожеу једној реченициописати
карактер културног стваралаштва Срба и осталих народа
међуратнеЈугославијеондајетоконстатацијадасуквали
тетодређивалиобразованипојединци,адајеквантитетбио
последицамасовногаматеризма.Јасноједаједнобездругог
нијемогло.Нетребазаборавитиничињеницудајепозади
насвихкултурнихдостигнућатогадобабиополетнигра
ђанскидухкојијезахваљујућиширокомспектрукултурних
апетитаиницираоипунимкапацитетомапсорбоваокултур
нетоковеипојаве.

Кул тур на сва ко дне ви ца ме ђу рат ног Пи ро та –  
не где из ме ђу кр ста, по лу ме се ца и  

Да ви до ве зве зде

Накондугеи тешкебугарске окупационе властиПирот је
коначноослобођен13.октобра1918.године,кадајеуварош
умаршираофранцускисавезничкиескадрон.Томприликом
јеослободиоцимаприређенизузетносвечандочекукојем
су учествовалимногиПироћанци, о чему сведоче сећања

3 Милин,М.(2003)РускамузичкаемиграцијауЈугославији,након1917.
године,Му зи ко ло ги ја,бр.3,стр.6580.
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једногодфранцускихвојника:До чек је био из у зет но ср да
чан. Це ло куп но ста нов ни штво би ло је на ули ца ма, а пук се 
је два про би јао до хо те ла где су нас че ка ли оп штин ски пред
став ни ци. Про ла зе ћи смо бро ја ли цве ће, ча ра ше, пе шки ре, а 
о вра то ве на ших ко ња ве ша ли су огром не вен це ра зно бој ног 
цве ћа ... Ка да смо иза шли на ули цу ви де ли смо во лов ска ко ла 
пу на хле бо ва и огром них ко лу то ва си ра ...4

Ратне годинеоставилесуизасебеправупустошусваком
погледу.Свеинституцијеодзначајабилесуподконтролом
Бугаракакобисештоефектнијеспровелапланиранабуга
ризација.Утомсмислунарочитовеликипритисаксупре
трпелепросветнеикултурнеустановечијијерадстављен
услужбуокупатораилијепотпунопрекидан.Наконосло
бођењавароши,приоритетјебиоорганизацијаопштинске
власти,анаконтогаипостепеноуклањањепоследицаоку
пације.Културајестајалаудугачкомредуприоритета,ање
наозбиљнареанимацијаморалаједасачекакојугодинуна
конослобођењаикојидинарвишеуопштинскојкаси.

Првикорациусређивањукултурнопросветнихприликау
Пиротуучињенисувећ1919.годинекадасуизвршенепо
правкенаоштећенимшколскимзградамаштојеомогућило
ученицимадасевратеусвојеучионице.Утокуистегодине
сарадомјемеђупрвимапочелаГимназијаалисамозауче
никепрвогидругогразредаштоједовелоидообнављања
радађачкедружинеИскра,КолатрезвенемладежиСми ље 
и ко ви ље,подмладкааероклубаНа ша кри лаиподружнице
феријалногсавеза.5Отварањегимназијскихвратаималоје
великизначај закултурниживотвароши, јер јеГимназија
већимала статусправограсадникаинтелектуалногиуоп
штеграђанскогелитизмауПироту.Њенаулогакао једног
од важнијих места у културној топографији Пирота још
вишесенаглашаванаконизградњеСоколане1921.године.
Соколанајепоредсвојеосновненамене,запотребешколе
иСоколскогдруштва,посталаидомаћинмногобројнихкул
турнихиђачкихприредбиштојезначајноутицалонаквали
тетјавногживотауПироту.6Требајошдодатидајекултур
нопросветнитемељмеђуратногПиротапостаојошчвршћи
оснивањемУчитељскешколекојајепочеласарадом1925.
године.ТимејекултурниамбијентПиротаупериодуоко
меговоримодобиосвојадваносећастуба,атосупоменуте
општеобразовнеинституције.

4 Мије,А.Х. (1972)Кроз ослобођенуСрбију 1918, Пи рот ски збор ник,  
бр4,Пирот,стр.214.

5 Николић,И.(1979) Пи рот ска Гим на зи ја 18791979,Пирот,стр.115.
6 Ћирић, Б. (2006) Со кол ски по крет и ДТВ Пар ти занПи рот, Пирот,

стр.31.
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Поред образовног контекста врло је занимљиво обратити
пажњу и на религијско културно наслеђе међуратног Пи
рота које у то време доживљава своје зените и нажалост
последњи пут пулсира својим карактеристичним набојем.
Конфесионалнахетерогеностпиротскеварошибилајењена
свакодневица,малтенеоднајстаријихвремена,ипролазила
јекрозразличитефазеразвоја.Каопоследицутога,Пиротје
готововековимапоседоваоврлоспецифичнумултикултур
нуфункционалност.Такваконстатацијасеможеприметити
иутекстовимамногихпутописацакојисуималиприлике
дапролазеиликраткоборавеуПироту.ГерардКорнелијус
ДришкојијепролазиокрозПирот1718.годинезабележио
једасууварошиживелезаједницемуслимана,Грка,хри
шћана, Јеврејапачаки Јермена.7Приближавањедвадесе
томвекудоносилојенаметнутуичестонасилнухомогени
зацијустановништваукористхришћанскогелементаина
штетусвихосталих.Тајпроцесјенарочитуснагуиубрзање
добијаоутокуинаконвеликихратнихдешавања19.века
којасубилаобојенаидеологијомнационализмаиврлови
дљивог екстремизма према свемушто се није уклапало у
ослободилачкетенденцијесрпскогнарода.Обнављањена
ционалнедржавесадржалојеусебиобележјареваншизма
исвојеврснеосветничкеиспаденарочитопремамуслиман
скомстановништвунакојесесручиласвакривицазапоро
бљениположајСрбаунутарОсманскогцарства.Тенденција
брисањамуслиманског културног наслеђа нарочито је по
сталавидљиванаконприпајањаПиротаКнежевиниСрбији
1878.године.ВећпрвегодиневанОсманскогцарствајасно
карактеришеинтенцијаштобржегуништавањаматеријал
ногмуслиманскогкултурногнаслеђаувидуџамијаидругих
сакралнихобјекатакакобисештопреизвидокругаелими
нисалосвеоноштојемоглодаподсећанагодинеробовања.
Премаопштојдржавнојсалнами(годишњаку)уПироту је
1872/73.годинебилочакдеветџамија,осамуПазарскоми
једнауТијабарскомделу.8Свегапаргодинакасније,након
ослобођењаПиротауварошисуделимичносачуванесве
гадвеџамијеједнанаПазару,којујенародназиваоЦарева
џамијаиједнауТијабарикојојјеутокуратазаослобођење
срушенминаретпајеодтададобилаимеСтрошенаџамија.
Судбина те две џамије такође је била трагична и најбоље
илуструјејаснунамеруизазивањакултурноисторијскеам
незијепремасвемуштоподсећанатуробнупрошлост.Ца
реваџамијакојасеналазилауданашњојулициСрпскихвла

7 Велкова,С.иПанајотовић,М.(2012)Пу то пи сци о Пи ро ту и пи рот ском 
кра ју,Пирот,стр.49.

8 Лилић, Б. (1994) Пи рот и око ли на у спи си ма са вре ме ни ка, Пирот,
стр.78.
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дарајекоришћенауразненамене,ањенипоследњиостаци
сууклоњени1928.године.9ШтосетичеСтрошенеџамије
којасеналазиланаулазууданашњуулицуКнезаЛазара,у
њенојзградијенековремебиласмештенаженскаосновна
школа,асрушенаједотемељапредкрајПрвогсветскогра
та.10Нетрпељиводносстановништвапремаисламскомна
слеђубиојевидљивинапримерутурскихгробаљакојасу
такођеуништена,иакојеуједномтренуткупостојалаини
цијативаизЦариградадасеонанескрнаве.Упркостоме,
на гробљу где суТурци сахрањивани све до 1876. године
постављенјекаментемељацпиротскеГимназије1904.го
дине.11Саставнидеопроцесабрисањаисторијскогсећања
билојеиубрзаноисељавањемуслиманскогстановништва,
пајетакоПиротвећпочеткомдвадесетогвекаштосетиче
муслиманскезаједницесведеннамалуисамимтимподно
шљивугрупумухамеданацапресвегамеђуприпадницима
ромскенационалности.

Посматрајући културни амбијентмеђуратногПирота при
метићемодајединиодјецинекадаскорозаглушујућеислам
скетрадицијеикултуресвојуманифестацијуимајууначи
нуживотапиротскихРомамуслимана.Тајединапреостала
оазаисламскекултуреуПиротудавалајезнакеживотасве
доДругогсветскогратачинећикултурнонебоПиротабога
тијимбаремзавећскороишчезлиполумесец.Својеверске
обредеРомисууПиротуобављалинајчешћеунутарсвоје
заједнице и то захваљујући постојању једне текије која је
каосакралниобјекатфункционисаласведо1941.годинеи
хоџиСалијикојијередовнообављаослужбе.12Оноштојеза
темуовоградаинтересантнојестеподатакдасуРомисвоје
исламскекултурнепотребедостачестојавнозадовољавали,
што јесвакаконахришћанскидеоварошиостављалосва
којакеутиске, одотвореногигнорисањаиниподаштавања
падорадозналостиичуђења.НарочитупажњуПироћанаца
упериодуокомеговоримопривлачио јеобичај сунетатј.
церемонијаобрезивањаромскихдечакакојаје,посвојојсу
штинииницијацијеусветодраслих,подразумеваланизак
тивностикојесуималеизразитојавникарактер.Самобичај
јеобухватаомушкудецудо15годинаитрајаојепонеколи
кодана.ЕпицентарсунетисањаумеђуратномПиротубила
јекафанаБо снапрекопутациганскечесме(данашњачесма
Лад на во да)гдесуРомидолазилиусвечанојповорцисаму

9 Групааутора(2012)Пи рот ски лек си кон,2012,стр.327.
10Група аутора (2001) Основ на шко ла Све ти Са ваПи рот 18252000,

Пирот,стр.19.
11Николић,И.нав.дело,стр.18.
12Јовановић,Б.(2012)Пи рот ски Ро ми,Пирот,стр.100.
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зиком.Натомместусеобављаоцентралнидеообрезивања
које јевршенонапосебномкреветупрекривеномзеленим
прекривачем.Какојеречоизузетноболномзахвату,деције
преобрезивањадаваналкохолдабисеболовилакшеподне
ли.Завремеобрезивањахоџајеизговараомолитву,асаму
интервенцију је вршио искусни берберин после чега дете
седамдананијесмелоустајатиизпостеље.

Поред овог, у очима хришћана суровог испољавања соп
ственекултуралности,становништвомеђуратногПиротаје
ималоипријатнијихдодирасасвојимкомшијамаисламске
вероисповестиитонатеренукафанскогживота.Наиме,од
давнинапознатипосвојојмузичкојнадарености,Ромисуи
утовремебиливрхунскизабављачиПироћанацаумного
бројнимварошкимкафанама.Скородоминантанположају
сферимузичкихдешавањапиротскиРомисуоплеменилии
оснивањемМуслиманскогпевачкогдруштваБрат ство, 6.
октобра 1926. године о чему ће нешто касније бити више
речи.13

Акобисмосеусудилидаоценимодометеисламскогеле
ментаукултуримеђуратногПиротанебитребалозанема
ритичињеницудајецелокупностановништвоварошиуто
време још увек више нагињалоОријенту, него било чему
другом,нарочитоусфериприватногживота.Одаклегодда
кренемои како год да посматрамоначинживотаПироћа
наца,духоријенталнепаланкеокованечврстимстегамапа
тријархалногваспитања,ипакизрањакаоосновнакатегори
јаунутаркојесесвеосталомораијединоможепосматрати.
Иакојепосвојојспољашњојманифестацијиварошкиживот
имитираотенденцијекојесудолазилеизпрестоницеунутар
кућаидворишта,живот јефункционисаосасвимдругачи
је, јошувексеробовалоономштосежаргонскиназивало
пу сто тур ско.Утомсмислује,чинимисе,веоманезахвал
нопоистовећивати јавниживотдетерминисан трендовима
подражавањаи приватниживот који је био заправо права
реалност.Усфериприватногсеусвојпуноћиизразаможе
видети колико је турскименталитет и даље био господар
свакодневице,патимеикултуреживљења.

Врло занимљив, условно речено, коктел православља и
исламскеобичајнетрадициједодатно јечинилавишеслој
ним изузетно мала али динамична заједница пиротских
Јевреја.Офеномену јеврејскихзаједницаињиховојулози
умалим срединама каква јеПирот у нашој науци се није
многописалоалијеевидентнодатуимаматеријалазараз

13Лазаревић, Д. (2013) 125 го ди на хор ског пе ва ња у Пи ро ту, Пирот,
стр.87.
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личитаистраживања.Наконпрвогевидентирањаструктуре
становништвауослобођеномПироту1879. годиненаводи
сецифраод360Јеврејакојисуживелиупиротскомокру
гу.14Каоиуслучајутурскогстановништвакакоидемопре
ма20.векубројЈеврејауПиротусеполакосмањиваопаје
попописуиз1890.годинењиховбројпаона284,јерседео
породицапочеоисељаватипремавећимградскимцентрима
уСрбијиштоједовелодотогадаихје1931.годинебило
свега136.ШтосетичепореклајеврејскезаједницеуПиро
туонајеупотпуностиприпадаласефардскојгрупиЈевреја
порекломизШпаније.ВећпотомеЈеврејисубиливрлоин
тересантнаетничкагрупаумеђуратномПироту, јерпоред
религијскихразликаврлојасносеиспољаваоњиховспеци
фичанначинговора, такозваниладино,који јебиокомби
нација јудеошпанског.Таособена комбинација два језика
међупиротскимЈеврејима једобијала још једнудимензи
јујерјесадржаламногобројнетурцизме.Узсветозасвоје
верскеслужбеЈеврејисукористилихебрејскијезиккојије
Пироћанцима био потпуно неразумљив. Генерални однос
Пироћанцапремајеврејскојзаједнициможесеописатикао
достарезервисаничестообојенразличитимпредрасудама
истереотипимакојеједодатноподгрејавалатрадиционално
присутна затвореност Јевреја. Већински православно, пи
ротскостановништвојенајвишеразликакодкомшијаЈевре
јауочавалоуправонапољурелигиозностигдесуверскири
туалибилистранаинеразумљивакатегоријакојојсечесто
придавала претеранамистичност.У том смислу, нарочите
реакцијекодПироћанацајеизазиваојеврејскиобичајриту
алног клањаживотиња којима је требало у једном потезу
пререзативратнуартеријудабисвакрвистеклаодједном
јерјепоњиховомверовањуукрвидушапајенетребајести
заједносамесом.Уопште,култураисхранеЈеврејачестоје
билапредметкоментаранарочитоокопитањазабранекон
зумирањасвињскогмесаимешањамлечнихимеснихпро
извода.Ипакнајмонструознијапредрасудакојајеколалапи
ротскомчаршијом,билајевезаназајеврејскиобичајмеше
њабесквасногхлебаповодом,Пасхејерсепронелапричада
Јеврејиутестододајукрвхришћанскогдететапајеувезис
тимувећинипородицабилобрањенодецидасеприближа
вајујеврејскојмали.15Недовољнопознавањејеврејскекул
туремеђуПироћанцимачестојерађалоувредљивеинепри
меренегласиненарачунЈеврејакојисуупиротскомкрају
погрдноназиваничивутима.Великибројизмишљотинабио

14Др жа во пис Ср би је,књига11,стр.56.
15О Јеврејима уПироту види више:Лебл,Ж. (1990) Је вре ји у Пи ро ту,

Београд.
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јевезанизајеврејскогробљекојесеналазилоназападним
падинамабрдаСарлахузпутпремаселуГњилан,штојеге
нералнонегативноутицалонаоднослокалнезаједницепре
ма јеврејском културном наслеђу у периоду наконДругог
светскограта.

Иакообележенмеђусобнимпредрасудама,суживотверских
заједницауПиротуипак јеизнедриопоштовањеразличи
тостииспремностнатолеранцијуиприлагођавање.Отоме
достасведочиподатакдасеуПиротуувремеизмеђудва
светскаратанереткодешавалодасезавремедржавнихпра
зниканаконлитургијеуСаборнојцрквиодлазилонаслужбу
у Синагогу.16 Још значајнија јесте чињеница да је велики
број пиротских породица гајио изузетно присне пословне
иприватнеодносесапородицамаЈевреја.Освемутоменај
бољеговореподацидасуПироћанциосталитолерантнии
мирољубиви према Јеврејима и током периода отвореног
антисемитизмаупредвечерјеДругогсветскограта.Садру
гестраневеликавећинапиротскихЈеврејабавиласетргови
ном,увозомпамукаитекстила,извозоммлечнихпроизво
да,житарицаикожепасунатајначинизузетнопозитивно
деловалинаразвојварошкепривреде.Затемуовогтекста
изузетнојебитнопоменутидајепостојаоприличанбројви
сокообразованихЈеврејакојисуутицалинаразвојкултуреу
Пиротуињеноприближавањемодернимевропскимтокови
ма.Самопримераради,првиитадајединиклавируПироту
1879.године,купљенуБечу,биојевласништвотадашњег
рабина.ПрвуштампаријууПиротуотвориоје1892.године
ИсакБераха,апрвујавнучесмууПазаруподиглисубраћа
НисимиЈаковПапо.17ЗаПироћанцејевеликизначајимала
и јеврејскатехникаградњекућанамочварномтеренуи,у
томсмислу,највећесу заслугеималиАронРабениРафа
елАхарон који су први почели градњу објеката техником
издизањаземљишта.Окаквомјеквалитетуградњеречнај
бољеговориподатакдаипослевишеодједногвекадеотих
зградаидаљепоносностојиуцентруПирота.

Штосетичејеврејскихсакралнихобјеката,изворипомињу
дајесинагогауПиротупостојалајошод16.векаалисене
знагдејебилањеналокација.ПоследњасинагогауПироту
тзв.Но ви Калјереновирана1932.годиненаиницијативуЛе
онаБохораАбраванелаибилајеусвакомсмислуимпозант
најерјепоседовалагалеријузаженекаоипросторзахор,
апремасведочењимабилајепрепунаљудисвакесуботе.У

16Ћирић,Д.М.(1979)Је вреј ска ма ла у Пи ро ту,Пирот,стр.14.
17Вербер, Е. (1988)Пин кас је вреј ских оп шти на Ју го сла ви је, Јерусалим,

стр.957.
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дворишту синагогеналазило се обреднокупатило (микве)
каоишкола.Цеотајкомплекссеналазиопоредданашње
ЈеврејскеулиценапросторуизанекадашњекафанеСр би
ја.Зградасинагогеје1941.годинепретворенауватрогасну
станицу.18 Дефинитивно затрпавање преосталог јеврејског
културногнаслеђазавршенојенаконДругогсветскограта
па једанас запросечногПироћанца јединитрагоживоту
ЈеврејауПиротусамоназивјеврејскеулице.

Накрајупрогутаниустрашномвихорунацистичкезлочи
начкемашинерије,пиротскиЈеврејисунесталиалисуоста
вилиизасебезначајанинажалостујавностислабовидљив
траг дајућиПиротумогућност да се поноси слојевитоми
богатомисторијомалиидасестидисклоностидабришеи
заборављаоноштојебилањеговаличнакарта.

Пи рот ске ка фа не као по ди ју ми  
кул тур них де ша ва ња

Недостатак културне инфраструктуре, у смислу наменски
грађених објеката, није био хендикепмеђуратногПирота.
Напротив, стиче се утисакда су тиме културнадешавања
била отворенија, ослобођена везаности за просторшто је
омогућавало њихову лакшу перцепцију и конзумацију од
страневарошкогстановништва.Великуулогуутомсмислу
одигралесуварошкекафанекаонеформалниинајчешћеје
диниподијумијавногикултурногживотаПирота.

Првиелементарниусловизаозбиљнијебављењекултуром
уПиротупочелисудасестварајунакон1920.годинекада
сеобнављарадаматерскихдруштаваиорганизацијакојесу
ипрератабиленосиоцикултурнихдешавања.Утомпро
цесувеликиутицајјеимаотекишчилели,свегагенерацију
или две стар, грађански слој који је тежио да сешто пре
вратисвојимпредратнимнавикамаиначинуживота.Усуђу
јемседаприметимдасеубрзањеисвојеврстанбумјавног,
нарочитоноћног,животапочињедаседешавапосле1922.
године, када је спроведена електрификација вароши.19 Тај
догађај је свакакоотворионову етапусвакодневногживо
таПироћанацанудећизначајнопобољшањењеговогквали
тета.Прваелектричнасијалица једонеламогућностдасе
забавни садржајии слободно време све вишепочну вези
вати закаснепоподневнеивечерњесатешто је тој врсти
активностидавалоједанпотпуноновквалитет.

18Вербер,Е.нав.дело,стр.959.
19Цветковић, М. и Алексић, М. (1977) 55 го ди на елек три фи ка ци је 

Пирота,Пирот,стр.23.
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Описанаконстелацијаоколностијеупрвипланкаоепицен
трејавнихдешавањаизбацилакафанекојепостајуоличење
варошкогживота,местагдесуциркулисалиљуди,информа
ције,азаједносањимаипојавниоблицитадашњекултуре.
Каоглавневарошкепозорницесрпскогдруштва,кафанесу
посталеместа где су се конзумирали сви битни елементи
друштвенихдешавања.Укафанисте,какосетадаговорило,
могли бистрити политику, уживати у квалитетној музици,
ослушнутисвежеградскеприче,одгледатикојупредставу
илипровестислободновремеузиће,пићеиосећајслободе
од свакодневних обавеза. Наравно, опруге патријархалног
друштвапружалесупобројанемогућностипонајвишему
шкомделупопулацијекојијекафанскикомодитеткористио
идоживљаваокаодеосвогприватногживота.Женамајесве
тонајчешћебилоускраћено,семуслучајевимаколективних
забава,игранкиисличнихдешавањакојимасукафанебиле
домаћинипаитадаборавакособаженскогполазакафан
скимстоломбезмушкепратњенијебиодруштвенопожељ
наособина.Звучипарадоксално,алипостојалесуикафане
укојимастемоглипронаћиженесумњивогморалаштоје
наилазилонаопштуосудуизгражавањеали јекаопојава
билоприсутноуготовосвимградскимиварошкимсреди
намамеђуратнеКраљевине.

ШтосетичемеђуратногПирота,већупрвојполовинидва
десетихгодинапрошлогвекаживотпиротскихкафанапо
стајесадржинскисвебогатијипатимедолазиидоподеле
наонекојесунудилекласичнукафанскуатмосферуионе
којесуодређенимданимаприређивалевечерњезабавеврло
шароликогкарактера.Чинисе,дајетихгодинанајвећиброј
посетилацапривлачилатијабарскакафана Па ризгдејесва
ког четвртка и суботе наступао тамбурашки оркестар, а у
међувременујерадилашколаиграњазадевојкеимладиће.20
Удостаизраженојконкуренцијисвакаодкафанајенасто
јаладапрвауочитенденцијекафанскогживотапрестонице
какобитоодмахпонудилаварошанимакојисусетрудили
дапратеактуелнетрендове.Захваљујућитаквомприступу
културниживотПирота јеиз годинеу годинубиосвебо
гатијипричемусенијемногозаостајалоуодносунавеће
центреудржави.

Међу седамдесетак кафана колико их је радило уПироту
тогадоба,крајемдвадесетихгодинасусеиздвојилекафа
неНа ци о нал,Еснаф,Кња же вациМа ке до ни јакојебисена
основу данашњих параметара могле назвати елитним. Те
четири кафанебиле суместоокупљањаинтелектуалацаи

20Панајотовић,Т.Г.(1982)Пи рот кроз ве ко ве,Пирот,стр.121.
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чиновника,амеђуњимајепредњачилакафанаНа ци о налко
јајеуживаланајвећиуглед.Њенположајтикузраскрсницу
главнихулицаивеликалетњабаштадавалисуовојкафа
нипосебанпечат,каоичињеницадасусеуњојдавалеи
првебиоскопскепредставе.Какобисекапацитетијошвише
прошириликафанаНа ци о налјепочеткомдвадесетихгоди
напрошлогвекареновиранаипроширенапајенасвечаном
отварању26.децембра1926.годинепромовисанакаоХо тел 
На ци о нал.21

ПоредНа ци о на латребапоменутијошједножариштеваро
шкихзбивањакојесеналазилоунепосреднојблизини,ато
је свакако био комплексРабеновог здања, подигнут давне
1883. године, захваљујући новцу Арона Рабена, угледног
пиротскогЈеврејина.22Запаланачкеусловеитипичноори
јенталну архитектуру са претежно малим и ниским стам
бенимзградама,Рабеновоздање јеморалобитиатракција
како по габариту самог објекта, а још више по модерном
стилуиспратунакојемсудоминиралачетирибалконаса
којихсепружаопогледпремаНишави.Уцентралномделу
здањапреПрвогсветскограта,радила јегостионицаСрп
ски краљ,међустановништвомпознатакаоРабеновамеха
начијисугостипоредкраљаМиланаОбреновићабилии
чувениСтојанНоваковићиЛазаЛазаревић,а1901.године,
краљАлександарикраљицаДрага.Самоздањејезбогсво
јихбалконачестослужилоикаоговорничкатрибиназапо
литичкемитингеиразнедемонстрације,аузападномделу
зграде (где једанаскафанаСрбија)извођена јенаставаза
пиротскегимназијалцеупериодуод1889.до1907.године.
НаконПрвогсветскогратаРабеновинаследницисупрода
лиздањечетворицикупацапајеононаставилопарцијално
дафункционише.Узападномделујеумеђуратномпериоду
наставиладарадикафанаСрп ски краљподстаримименом
алисановимвласникомибилајестециштесељака,ситних
занатлијаиварошанаузпокојегчиновникаилипрофесора.
Извесновремеовакафанајебилабазаокупљањапристали
цаДемократскестранке.

ЗанашутемумногојеинтересантнијицентралнидеоРабе
новогздањакојијеупериодуизмеђудвасветскаратабио
седиштеЗанатлијскогеснафауоквирукојег је1925.годи
непочеладарадикафанаЕснафкојајепоседовалавелику
салусабином.Акобисмокористилитерминологијукому
нистичког периода, кафануЕснаф можемо назвати домом

21Петровић,С.(1996)Исто ри ја Пи ро та,Пирот,стр.96.
22Ћирић,Д.М. (1972)Ра бе но во зда ње, Пи рот ски збор ник бр. 4,Пирот,

стр.219.
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културемеђуратногПирота.Такватврдњазаистаниједале
коодистинејерјепростортекафанебионајискоришћенији
усмислуодржавањазабава,матинеа,игранки,маскенбала,
приредбимађионичара,сокола,позоришнихибиоскопских
представа.Скоросвапутујућапозориштакојабисенашла
уПиротусвојепредставесудавалаусалиЕсна фа,анису
биларетканигостовањатадавеликанасрпскогглумишта,
попут ДобрицеМилутиновића,Жанке Стокић иЉубинке
Бобић.23НарочитоинтересовањеПироћанацаизазиваласу
гостовањамађионичараихипнотизера.

Поред тогашто је била домаћинмногимпрегаоцима кул
туреиздругихместа,кафанаЕснафјеотвараласвојаврата
многобројним варошкимудружењима која су ради ефика
сностиприкоришћењусалеималараспореднаступанапра
вљен годину дана унапред. Пиротска трговачка омладина
јеотвараласезонуорганизацијомБожићнезабаве,анакон
тогасусеређалисвиосталипрекоПевачкогдруштваМом
чи ло које је традиоционалнонаступало засрпскунову го
дину, ученици основних школа за Светог Саву, ученици
Гимназије и Учитељске школе на Сретење, и тако редом
сведодецембракадајесезонузатвараопиротскигарнизон
обележавањемгодишњицеослобођењаПирота.Узсвепо
менутокафанаЕснафјеималаисвојуобразовнудимензију
јер је сала коришћена и замногобројна предавањанарод
ногуниверзитетакојасунајчешћеорганизовалистуденти.
СудбинакафанеЕснафнаконДругогсветскогрататакођеје
осталавезаназакултурујерјенаконнационализацијепро
сторнекадашњекафанеуступљеннакоришћењепиротском
народномпозоришту.

Већнаосновудосадаизнетихподатакапостајејаснодасу
кафанебилесвојеврснеинституцијесрпскогдуховногпро
стораприлагођенестремљењимаидометимаграђанствау
повојуалиисвимварошанимакојисубилиспремнизаин
теракцију са друштвеном климоммеђуратног времена ко
ја се полако ослобађала патријархалних оквира. Данас је
тешкоразуметиулогукафана јероношто јеодњихоста
ло само је лепауспомена, а њиховопомињањеу контек
стукултуреиобразовањанемадодира сареалношћу.Ако
из тог угла посматрамо проблематику сигурно ће звучати
претенциозно кафанамамеђуратног доба доделити епитет
општеобразовнихелеменатадруштваалијетопоприлично
оправданоакоузмемоуобзирконтекствремена,невероват
нонизакобразовнинивостановништваиширокиспектар
друштвенихактивностикојесусеунутаркафанадешавале.

23Ћирић,Д.М.нав.дело,стр.230.
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УприлогтаквојтврдњиидесвакодневицакакоПиротатако
ивећихсрединаукојој јемалинеписменичовекпаметне
разговореизмеђугимназијскихпрофесорамогаочутиједи
ноукафани.Иститакавчовечуљаксамаргинедруштвених
дешавања једино је у кафанимогао да сенађе у друштву
елитемакакваонабила.Акоништадруго,кафанесунудиле
амбијенткојиједозвољаваомешањеикомуникацијуљуди
честоразличитогпореклаиваспитања,неупоредивогмате
ријалногилиобразовногнивоа.Посвојојсуштиниипома
лонадреалан,кафанскиживоттихвременанекаконајвише
подсећа на улогу и значај који у савременом свету имају
друштвенемрежеиуопштеинтернет.Мождапоређењеиз
гледанесрећноодабраноалијезапросечногПироћанцаиз
првеполовинепрошлогвеканајефикаснијеумрежавањеса
околиномисавременошћусвакакобиоодлазакукафану.

Ама тер ска дру штва као до ми нант ни  
пре зен те ри кул тур них са др жа ја

Акопосматрамо свеукупни културни амбијентПирота, не
можемосеотетиутискудајемеђуратнипериодпрошлогве
каизнедриовеликибројаматерскихудружењакојасубила
главни носиоци културноуметничких дешавања. Својевр
снибумаматерскихдружинакојесуосниванеширомКра
љевинебиојепоследицаиницијативевећстасалогграђан
скогслојаиактивнекултурнеполитикеодстранедржаве.
Конципиранакаодобровољна,поменутадруштвасуглавну
снагузасвојрадцрпилаизнепресушнеенергијеиентузи
јазмасвојихчлановакојису,безикаквематеријалненакна
де, удовољавали апетитима публике подстакнуте набуја
лим културнимпотребама. Један од разлога за својеврсну
културнусимфонијуаматеризматогадобавероватнолежи
учињеницидајевећинаприпадникадруштвабиласвесна
колико је култура важнаи да свакона томпољу треба да
допринесенасебисвојственначин.Утомсмислује,изда
нашњеперспективе,фасцинантанподатакдасусеаматер
скадруштвафинансиралапутемчланаринаидобровољних
прилогакојисусекреталиодпардинараизџепаобичних
варошанападонеколикостотинакојесуодвајалиимућни
трговци,занатлијеибанкари.Вођениидејамаопштегдобра
икултурнесолидарностиондашњиљудисуформиралимо
делпозитивногпонашањазаједницекадасуупитањуиден
тичнидруштвенипаикултурниинтереси.

Највећи број аматерских удружењамеђуратне Југославије
биојемузичкосценскогкарактераштосеможерећиикада
говоримоокултурномамбијентуПирота.Ограничениоби
момовоградазадржаћемосесамонаудружењимакојасу
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постиглависокерезултатеуобластисвогкултурногделова
њаикојасуосликавалавећописануконфесионалнушаро
ликостпиротскевароши.Акотакопоставимоствари,причу
требапочетиодПиротскогпевачкогдруштваМом чи локоје
је имало најдужу традицију, најшири спектар деловања и
препознатљивостнанивоуцеледржаве.Каоједноодпрвих
аматерскихдруштавауПироту,Мом чи лојепочелосарадом
априла1888.године,наиницијативукројачкоградникаЂо
кеПоповића.24Основаносациљемданегујесрпскеисло
венскепесме,оводруштвојеупочеткуокупљалозанатлије
и трговце.Време афирмације и успона дружинеМом чи ло
почињесадоласкомчешкогмузичараКарлаМаћејкенаме
стохоровође1890. године.25Каоизузетнимузичкизналац
КарлоМаћејка јеуспеодазанепунедведеценијеоформи
изузетанчетворогласнихоркојијемогаодасемерисата
данајугледнијимпевачкимдруштвимаКраљевинеСрбије.26
ДасеоПевачкомдруштвуМом чи лочулоширомтадашње
државенајбољеговориподатакдајеонобиломеђуретки
макојисуималичастдаучествујуусвечанојцеремонији
крунисања краља Петра Карађорђевића у Београду 1904.
године.27 За изузетне заслуге на пољу уметности и култу
редружинаМом чи ло јеодстранединастијеКарађорђевић
одликованаОрденомСветогСавепетогстепена.

Свој успешан рад друштво Мом чи ло наставља и након
Првогсветскограта,анаместухоровођеистичусеКрста
Љубеновић,ГригоријеКошевој,ВиљемБемидругиодко
јих је понајвише зависио квалитет рада самог друштва.28
МеђуратнипериодурадудруштваМом чи ло обележило је
увећањебројаактивнихчланова,побољшањерепертоараи
врлочестинаступикакобисештобољепариралотадавећ
свеизраженијојконкуренцији.Требадодатијошитодаје
дружинапоредхораималадрамскуимузичкусекцијупасу
јавнинаступиМом чи лачестобиликолажногкарактерашто
језаПироћанцебилаправапосластица.Највећибројсвојих
наступа ово друштво је имало на сцени кафанеНа ци о нал 
којајепосталасинонимзаактивностиМом чи ла.

Уз Певачко друштвоМом чи ло музичку сцену међуратног
Пиротакрасилојејошједноаматерскоудружење,Црквено

24Лилић, Б. (1994)  Исто ри ја Пи ро та и око ли не (18781918), Пирот,
стр.408.

25АрхивСрбије,МПс,ф.31,р.95/1890,ПБр.10785.
26ОделатностиКарлаМаћејкеиПевачкогдруштваМом чи ловиди:Лаза

ревић,Д.(2013)125 го ди на хор ског пе ва ња у Пи ро ту,Пирот.
27Аноним, (8.септембар1904),По ли ти ка,насловнастрана.
28ИсторијскиархивПирот,ф.Пи рот ска пе вач ка дру штва 19181941,Пе

вачкодруштвоМом чи ло,Списакхоровођадруштва.
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певачкодруштвоУс пе ни је Св. Бо го ро ди цекојејепочелоса
радом 1919. године.29 Оснивач и први хоровођа овог дру
штвабиојеслепигосподинМиланЏунићсаидејомдаоно
будепресвегаангажованоприСаборномхрамуиданегује
духовнирепертоар.МожесерећидајеоснивањемУс пе ни ја 
Св. Бо го ро ди цеПиротзаправодобиосвојпрвицрквенихор
штојеотворилоепохупостепеногупознавањаПироћанаца
садуховноммузиком.Тајпроцесиданастрајеусвомзано
вљеномобликујерјенакон1945.годинесвештојеимало
везесацрквомидуховношћуупилановаполитичкаидео
логијакојајекултуруангажоваланасебисвојственначин.

АктивностидруштваУс пе ни јесуупочеткубилескопчанеи
отежаневеликимбројемпрактичнихпроблемакојисуубрзо
превазиђенипа јевећкрајемдеведесетихгодинапрошлог
векацрквенопевачкодруштвопосталовеомазапажендео
варошкогкултурногпавиљона.Мождаинајвећуулогуура
дупоменутогдруштваималисудиригентимеђукојиматре
бапоменутичувеногмузичкогзналцаСтепанаГеоргиевича
Гушчинакојијенековремерадиосахором,анаконДругог
светскогратајесвојумузичкукаријерунаставиоуНишу.30
ПоредГушчинавеликидоприносдруштвудаојепрофесор
ГеоргијеОбермоккојиједостадугобионаместухоровође.
Радећисвеквалитетнијеиувећавајућибројсвојихчланова,
временомједруштвоУс пе ни ја Св. Бо го ро ди цепроширило
својрепертоаризводећивеликибројсветовнихпопуларних
композицијачимејепостајалосвеозбиљнијаконкуренција
ПевачкомдруштвуМом чи локојеједотадабиломалтенене
прикосновено.УрелативнократкомрокудружинаУс пе ни
јајеуспеладапоредхрамовногзапоседнејошједанвеома
важанпросторзатадашњуварошкукултурнутопографију,
атојебилакафанаЕснафкојапостајесталнидомаћинцр
квенопевачкомдруштву.Наступиначувенојсценикафане
Еснаф зачлановеУс пе ни јаморали суиматипосебан зна
чајусмислупотврдеквалитетаиширокејавнеафирмације.
Каопоследицауспехаобапевачкадруштватридесетихго
динапрошлогвека јавиосе занимљиви заукусеПироћа
нацанесвакидашњиривалитетизмеђуМом чи лаиУс пе ни ја,
спортскиречено,вечитидербинакултурнојсцениПирота.
Какосусеиједниидругиотималиоварошкупубликуна
послеткусусвојенаступепочелидазаказујуистогданаиу
истовремекакобивиделикоћевишепосетилацапривући.31
ПоштоваоцидруштваМом чи лосусеокупљалиуНа ци о на

29Аноним,(1932) Глас на шег ис то ка, бр.1,стр.2.
30Тошић,Н. (2012)Основ на шко ла за му зич ко обра зо ва ње др Дра гу тин 

Го сту шки,Пирот,стр.18.
31Аноним,(1932)Глас на шег ис то ка, бр.18,стр.2.
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лу, адруштваУс пе ни је уЕсна фу.Инспирисани такмичар
скимзаносом,члановиобадруштвасусесвојскитрудили
дабудубаремкоракиспредсвојихривалаштојеималопо
зитивнеефектенаквалитетњиховоградаатимеинакул
турнесадржајекојисусенудиливарошкојпублици.

БогатствокултурногживотамеђуратногПиротанијебило
условљеносаморадомпоменутадвапевачкадруштва, јер
јемузичкасценатогвременаималајошједногактера,ато
јеМуслиманскопевачкодруштвоБрат ствокојејеостало
упамћенокаоЦиганскопевачкодруштво.Разлогзанастало
преименовање,вероватнолежиучињенициштосуоснива
чиивећиначлановадружинебилиромскенационалности.
Каоплодизузетногбујањааматеризма,какоуцелојдржави
такоиуПиротудруштвоБрат ствојезваничнопочелоса
радом6.октобра1926.године,ањеговоснивачбиојепо
знатиромскимузичарМилеРеџеповић.32Потребазаједним
таквим певачким друштвом са изразитим националним и
верскимобележјимавероватнојепроизашлаиздискрими
нисаноститадашњеромскенационалнезаједницекојани
јебилаадекватноукљученауактуелнакултурнаиварошка
дешавања.Поредтогатујебилаичинисеодувекизраже
намузикалност Рома па је певачко друштво било свакако
логичнапоследицапоменутихоколности.Интересантанје
податакдасевећ1927.годинедруштвоБрат ствоодлично
представилоширој пиротској публицинаступима уНа ци
о на луиЕсна фу, сценамакојесудотадабилемалтенере
зервисанезадруштвапопутМом чи лаилиУс пе ни ја.Појава
Ци ган ског пе вач ког дру штванајавнојсцениПиротаимала
јеврлопозитивнеодјекеисасобомјеносилаједанпотпуно
новквалитетиенергијуобојенуспецифичностимаромске
интерпретацијештојезапубликубилоправоосвежење.За
само четири године колико је постојалоМуслиманско пе
вачкодруштвоБрат ствојеуспелодаостваризапаженере
зултатечинећикултурниамбијентПиротајошкомплексни
јимиквалитетнијим.

Насамомкрајупричеоаматерскимдруштвимакојасуути
цаланакултурнадешавањауПиротуизмеђудвасветскара
тасвакакотребапоменутииЈеврејскитамбурашкиоркестар
који јебиоврлоактиванпочеткомдвадесетихгодинапро
шлогвекакаоиПиротскотамбурашкодруштвоБран ко Ра
ди че вићкојејеоснованомарта1932.године.33Сасличним
амбицијама као и певачка друштва поменуто тамбурашко

32ИсторијскиархивПирот,ф. Пи рот ска пе вач ка дру штва 19181941,Му
сли ман ско пе вач ко дру штво Брат ство,Оснивачкиакти.

33ИсторијскиархивПирот,ф. Пи рот ска пе вач ка дру штва,Пиротскотам
бурашкодру штво Бран ко Ра ди че вић, Статутдруштва.
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друштвојеоснованоодстранезанатлијаВладимираТодо
ровића,ДушанаМилијића иПетраМитића, а свињегови
члановибилисуаматери.Иакотамбурицакаомузичкиин
струментнијетипичназапиротскикрајморасепризнатида
јемеђуратникафанскиживотПиротабиоузнакутамбура
шкихоркестара.

Акобисмонакрајуовоградапокушалидаизведемоодре
ђенезакључкемоглобисерећидакрозпризмукултурних
дешавања ми заправо назиремо слику једног другачијег
Пиротаодоноганакојисмонавикли.Скородавидимова
рошкојазрачисвојомбогатоммултикултуралношћу,можда
последњипут у својој историји.Период који је био наша
темајошувекнудивећбледуњавусликуминаретаСтроше
неџамијеиДавидовузвезду јеврејскесинагоге.И једнои
другоубрзоћенестати.Утаквомокружењукултурнидух
Пирота буја и излази ван крутихпаланачких граница, по
стављастандардетоликовисокедасуиданастешкодости
жни.Оснаженоинфузијомграђанскогелементатосвакако
полетновремеизнедрилојеплодовенаготовосвимпољи
макултуре,причемумузичкауметносткрозхорскопева
њеибројнеинструменталнесаставедостижесвојенајвеће
дометебаремштосетичедвадесетогвека.Притометреба
издвојитииглавникултурнизачинтогавременаатојеен
тузијазамаматера,чијисуосновнипокретачибилиопојна
емоцијастварањаиосећајзаопштедобро,анебилокаква
материјалнакорист.Наравно,уцелојпричинетребазабора
витиневероватноплодоноснекафанскепросторекојисуод
игралиулогудасакакојеживотзначезаготовосвекултурне
прегаоцетогвремена.Можесерећида јеувремеизмеђу
двасветскаратаПиротимаосрећедапроживиједнуспеци
фичнукомбинацијуисторијскиреткоспојивихелеменатаод
којихкултуранајвишепрофитирајербиваослобођенасте
гаидобијакриладанадлетипостојећедруштвенеоквире.
Нажалост,таквистимулативнипериодипоправилукратко
трају.УпламенуДругогсветскогратаипратећереволуције
распршићесенесамопостигнутадуховнанадградња,већи
грађанствокаоњентемељ.
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PIECESOFTHEPIROTCULTURALMOSAIC
BETWEENTHETWOWORLDWARS

Abstract

Thepaperdealswithcultural trends inPirotbetween the twoWorld
Warsfromtheaspectofamateurchoirsandmusicsocieties,atmosphere
infamousinnsasstagesofthePirotciviclifeandthemulticonfessional
structureof thequotidienne.Initsessenceandcontent, thetextaims
toshedlightonthecornersofhistoricalrealitiesofPirot inbetween
the twoWorldWars, reserved for culturalworkers often anonymous
andsometimesquiteforgotten.Thepaperisbasedonyetunpublished
originalmaterialdepositedattheHistoricArchivesofPirot,andbased
on the facts found in monograph publications dedicated to certain
periodsinthehistoryofPirotanditssurroundingarea.Itcanalsobe
treatedasacontributiontothehistoryofcultureinPirotbetweenthe

twoWorldWars.

Кey words:Pirot culture, choirs and music societies, famous inns,  
religious communities
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ПРЕД МАЛИМ ЕКРАНОМ
ДУШАНЧ.ЈОВАНОВИЋ,ПРЕД МАЛИМ 

ЕКРАНОМ,БЕОГРАД2013.ГОДИНЕ

Док смо имали само два телевизијска канала, било је ви
шекритичаракојисупратилипрограмиписалиоњему,не
годанасипореднеколиконационалнихканала,узсијасет
кабловских ТВ станица.Штампа, углавном, доноси члан
кеоживотуглумацаипевача,разнихестраднихличности
у таблоидној форми, а о телевизији се говори само кроз
програме– кад сештаприказујеипрепричавање садржа
јафилмоваи серија.Уз часнеизузеткепојединихновина,
појавиласекритикателевизијскогпрограмаитонаРадио
Београду (Другипрограм) коју већнеколико годинапише
драматургДушанЧ.Јовановић.Недавнојеизштампеиза
шлакњигаПред ма лим екра номовогаутораукојојјесаку
пиоиштампаосвојеемитованеосврте.

Душан Ч. Јовановић дипломирао је драматургију на Фа
култетудрамскихуметностиуБеоградуукласипрофесора
СлободанаСеленића.Престудијабиојеуметничкидирек
тораматерскогпозориштаДадов,оснивачаматерског теа
тарскогфестивалаБАП, а у току студија уредникпозори
шногифилмскогпрограмаДомакултуреСтудентскиград.
УсвојствусталногиповременогсарадникапишезаСусрет,
Младост,Омладинскеновине,Политику,ЕкспресПолитику
идоданашњихдана сталносарађује саРадиоБеоградом.
БиојезапосленуМузејупозоришнеуметности,затимдра
матург и једно време уметнички директор Југословенског
драмскогпозоришта.ТакођејебиоселекторфестивалаДа
ни комедије у Јагодини и директор Завода за проучавање
културногразвиткаСрбије.Магистрираојетеатрологијуна
ФакултетудрамскихуметностиуБеограду.

На самом почетку књиге,ДушанЧ. Јовановић пише уме
стоувода:„ГрађаниземљеСрбијицесу,барунечемупрвиу
свету,атоједисциплиназванагледањетелевизијскогпро
грама.Етонамаутехадасмобарунечемупрвинапланети.
Далијетозапохвалу–просудитесами.Светоувремекада
суамеричкинаучнициустановилидапрекомерногледање
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телевизијскогпрограмаизазивамногоболештинатипаде
пресије,болестизависности,потомдапрекомернозурење
у‘малеекраненашихтелевизијскихпријемника’,којидо
душевишенисумали,проузрокујусрчанеударе,потомту
мореразнихврстаитакодаљеитакоближе.Речју,скраћује
животономекомејетајнашјединиживоткојиимамомио”.
Јовановићчестопишеусвојимкритикамаоријалитипро
грамимананашимТВстаницама: „ИБогуи слушаоцима
смодосадилиписанијаматипадасенашетелевизијеутрку
јукојаћеимативишеемисијажанразваногријалитишоу.
Далијепосредимодаилипраћењесветскихтрендоваили
недостатакинвенцијеикреативностикоднашихтелевизиј
скихпосленикаврагбигазнао,нашемишљењеједајепо
средионопоследњеалицелокупнинаштелевизијскипро
грамличинамкаодајеискључивосастављенодпродукције
овогжанра.Чаксмоишлитоликодалекодасмоутврдили
данамцелаземља,којузовемоСрбија,наликујенавелики
илималиријалитишоу,узависностиодтогакакотозами
шљавеличинусвојеземље.”ОкњизиДушанаЧ.Јовановића
Пред ма лим екра номнапромоцијиуРадиоБеоградугово
риојеглавниуредникДругогпрограмаЂорђеМалавразић.
Он је, измеђуосталог, истакао: „Коднас већдуго опстају
свеврстетелевизијскекритике.Једнуједосјајадовеолу
цидниБогданТирнанић,којемсувиђенеемисијебилеповод
заширекултурнеидруштвенекоментаре,писанесдухоми
блескомвртоглавихасоцијација.Другу,претежноокренуту
самоммедијуињеговимостварењима,истрајнонегујеана
литичнаитемељнаБранкаОташевић.ДраматургДушанЧ.
Јовановић ближи је овом другом критичарскоммоделу.У
рубрици телевизијске критике у оквиру емисијеНо ви дан
РадиоБеограда2,онредовноизлажеивреднујерезултате
својихпасиониранихгледања,абитноједавидивишеиду
бљеодобичнихгледалаца,којисебезопирањапрепуштају
бескрајномтокуслика.”

Ђорђев Малавразић још додаје: „Његова збирка текстова
Пред ма лим екра номпоказуједагајезанелапојаваполитич
ких‘токшоуа’,даклекратковекихукрштањаречи,закојесе
лепитренутнапажњавећинскогделапублике.Међутим,на
чиннакојијеанализираоунутрашњимеханизамједнепри
видномаргиналне,алиистинскиоригиналнерубрике,кола
жаписанихизјава,визуелнихилустрацијаисатиричнопла
сиранемузике–‘Штакажете,бре’–указујенамогућност
Јовановићевогкритичкогприступаидругомтипуемисија,
онимаодмакнутимодврелинедневнихполитичкихборби.
Верујемодаћегатајдобропромишљениначинвратитиви
шесветутелевизијскекултуре,којемонпосвојојпримарној
вокацијиприпада.”
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РАДОВИ  
ЗА ЧАСОПИС КУЛТУРА 

УПУТСТВО
Култура је научни часопис који је на предлог Матичног 
научног одбора категоризован од стране Министарства 
просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије 
као водећи национални часопис са ознаком М 51.

1. Рад се предаје у следећем облику: 
1.1. путем УСБ уређаја; 

1.2. слањем на е-mail адресу часописа: kultura@zaprokul.org.
rs

2. Сваки текст треба да садржи:
2.1. Wоrd документ са основним текстом, напоменама, 
кључним речима (4 до 7 речи на српском и 4 до 7 речи на 
енглеском језику) и сажетком на српском језику (до 150 
речи). 

2.2. Wоrd документ са насловом текста и резимеом на 
енглеском језику (до 300 речи). 

2.3. Wоrd документ са списком илустрација (ако их има) са 
назначеним местима на која би требало да дођу илустрације. 
Примају се само црно-беле илустрације или које су 
препознатљиве када се одштампају у црно-белом формату 
(до 7). Обавезно навести порекло илустрација. 

2.4. Податке о аутору текста. Име и презиме аутора, година 
рођења (потребно ради увида у научни рад одређеног аутора 
у централној бази података Народне библиотеке Србије и у 
складу са тим одређивања УДК броја чланка у часопису), 
поштанска адреса, број мобилног телефона, е-mail адреса, 
афилијација (наводи се пун, званични  назив и седиште 
установе у којој је аутор запослен или назив установе у којој 
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је аутор обавио истраживање. У сложеним организацијама 
наводи се укупна хијерархија; на пример: Универзитет у 
Београду, Филозофски факултет – Одељење за социологију, 
Београд).

3. Опште одреднице
3.1. Текст чланка са списком литературе не треба да прелази 
обим од 10 до највише 15 описаних компјутерских страница, 
укључујући графиконе и илустрације.

3.2. Текст приказа не треба да прелази обим од 5 описаних 
страница.

3.3. Текст научне полемике треба да буде опремљен као и 
остали чланци у часопису и не може прелазити њихов обим. 
Он треба да буде ослобођен напада на личност опонента 
и да се фокусира на саму аргументацију. Редакција 
задржава право да после објављивања полемичког текста и 
одговора, без посебног образложења, опонентима ускрати 
објављивање следећег круга полемике.

4. Техничка упутства:
4.1. Текст писан ћирилицом се предаје у doc формату 
програма Мicrosoft Word програмског пакета 97 или новијег. 
Фонт треба да буде Times New Roman, величине 12, прореда 
Single. 

4.2. На средини ставити наслов, потом сажетак на српском и 
кључне речи на српском.

4.3. Уколико постоји институционална финансијска помоћ 
при писању рада, у првој фусноти треба навести назив и 
број пројекта, односно назив програма, у оквиру кога је 
чланак настао, као и назив институције која је финансирала 
пројекат или програм.

4.4. Када се први пут наводи страно име у тексту у загради 
треба да се стави име исписано у оригиналу; када се 
следећи пут помиње исто име у наставку текста треба да 
буде доследно, истоветно транскрибовано без помињања 
оригинала.

5. Напомене
Напомене (фусноте) се дају на дну сваке стране. Нумерација 
континуирано иде арапским бројевима од 1 па надаље и иде 
иза знака интерпункције. Напомене треба да се користе мање 
за коментаре, а више за навођење литературе; најобимнија 
напомена (фуснота) не би требaло да буде дужа од 100 речи.
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Систем навођења:
5.1. Монографије:

Презиме, Иницијал имена. (година издања) Назив 
монографије (курзив), Место издања: Назив издавача, 
страна.

Пример: Адорно, Т. (1968) Филозофија нове музике, Београд: 
Нолит, стр. 45.

5.2 Периодика:

Презиме, Иницијал имена. (година издања) Наслов чланка, 
Назив часописа (курзив) број часописа, Место издања: 
Назив издавача, страна.

Пример: Бугарски, Р. (1973) Семиотички приступ музици, 
Култура бр. 23, Београд: Завод за проучавање културног 
развитка, стр. 146.

5.3. Зборници, акта са конгреса, лексикони, речници и 
слично:

Презиме, Иницијал. Наслов чланка, у: Наслов (курзив), 
приредио-ла-ли Презиме, Иницијал имена. (година издања), 
Место издања: Назив издавача, страна.

Пример: Парк, Р. Е. Град: предлози за истраживање људског 
понашања у градској средини, у: Социологија града, 
приредио Вујовић, С. (1988), Београд: Завод за уџбенике и 
наставна средства, стр. 150.

5.4. У случају издања на страним језицима:

Уместо везника ,,и” користи се енглески термин and, уместо 
предлога „у” користи се енглески термин in, уместо  глагола 
„приредио-ла-ли” користе се енглески термини ed. или еds. 
(од editor-s) ако је више приређивача, уместо скраћенице 
,,стр.” користи се енглески термин p.

Пример: Brunet, R. and Ferras, R. Identité, in: Les mots de la 
géographie. Dictionnaire critique, eds. Brunet, R. Ferras, R. and 
Théry, H. (1992) Paris: Monpellier, p. 30.

5.5. Необјављене магистарске тезе и докторске дисертације:

Презиме, Иницијал имена. (година на насловној страни 
тезе или дисертације) Назив тезе или дисертације (курзив), 
врста рада (магистарска теза или докторска дисертација), 
назив факултета где је одбрањена, назив одговарајућег 
универзитета, Место издања, страна.
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Пример: Црнобрња, А. Н. (2005) Lux perpetua – светлост 
и светиљке у култовима на просторима Горње Мезије, 
магистарски рад, Филозофски факултет, Универзитет у 
Београду, Београд, стр. 120.

5.6. Текстови из дневних листова:

Презиме, Иницијал имена. (датум издања) Наслов текста, 
Назив дневног листа (курзив), страна.

Пример: Татић, Д. (18. јул 1998) Истина о неимарима, 
Политика, стр. 15.

*Ако је аутор текста непознат ставити аноним.

Пример: Аноним, (13. IX 1938) Шта мисле наши архитекти 
о савременој архитектури, Време.

5.7. Исти се рад у поновном непосредном цитирању скраћује 
српском речи Исто.

Пример: 33Бугарски, Р. (1973) Семиотички приступ музици, 
Култура бр. 23, Београд: Завод за проучавање културног 
развитка, стр. 147.
34Исто, стр. 148.

5.8. Исти рад се у поновном цитирању на неком другом 
месту у тексту (до две стране удаљеном од претходне 
фусноте) скраћује са нав. дело.

Пример: 40Бугарски, Р. нав. дело, стр. 149.

5.9. Интернет издања цитирати на следећи начин: аутор 
текста на горе описан начин (ако је наведен), назив интернет 
издања, датум постављања или последње измене (update) 
сајта (ако је наведен), датум коришћења сајта, пуна путања 
до цитиране стране.

Пример: Rose, M. More on Bosnian „Pyramids“, 27. june 2004., 
18. july 2006., http://www.archaeolgy.org/online/features/
osmanagic/update.html

5.9a Библиографске референце у фуснотама и у литератури 
наводе се без транскрибовања у оригиналном писму. Цитати 
и позивање на литературу у фуснотама треба да потпуно 
одговарају списку литературе на крају текста.



349

NEW MUSEOLOGY BETWEEN  
THEORY AND PRACTICE 

Editor Angelina Milosavljević Ault PhD

Аngelina Milosavljević Ault
EDITOR’S NOTE

9
Angelina Milosavljević Ault

NEW MUSEOLOGY AS A FACT  
OF CONTEMPORANEITY

11
Milica Božić Marojević

CHALLENGES OF NEW MUSEOLOGY IN  
PRESENTATION AND INTERPRETATION OF  

DISSONANT HERITAGE
38

Bojana Spasojević
MALRAUX AND DELOCHE –  

A CONVERSATION ON THE MUSEUM
55

Dragana Martinović
NEW STANDING EXHIBITIONS IN THE FUNCTION OF 

TRANSFORMATION OF SERBIAN MUSEUMS
69

Jelena Pavličić
HERITAGE AND THEORETICAL COMPREHENSION 

MODELS:THE WEALTH OF ACCUMULATION –  
THE POWER OF IMAGINATION

92
Višnja Kisić

CREATOR, COLLABORATOR,  
CRITIQUE OR CONSUMER

106
Milan Popadić

OUTCOMES OF NEW MUSEOLOGY OR  
HOW A NOVELIST BECAME A MUSEOLOGIST

128
Aleksandra Nikolić

BALANCING CONSERVATION FOR THE NEW MUSEUM
144

Marija Pavlović
DEVELOPMENT OF THE OLYMPIC MUSEUM IN THE LIGHT 

OF THE CENTENNIAL ANNIVERSARY OF  
OLYMPISM IN SERBIA 

154

CONTENTS



350

CONTENTS

MAPPING OF THE SPACE POLICIES 
Editor Mariela Cvetić PhD

Mariela Cvetić
EDITOR’S NOTE

175
Аndrija Filipović

POLITICITY OF CONTEMPORARY INSTALLATIONS
178

Branka Kuzmanović
SPACE INTERACTIVE INSTALLATIONS –  

TRAN(SPO)SITIONS
194

Jasmina Čubrilo
POLICY OF CULTURE AND POLICY OF DISPLAY:  

THE OCTOBER SALON
203

Mladen Pešić
EXHIBITORY POTENTIAL OF NATIONAL PAVILIONS 

IN THE VENICE BIENNALE AND OTHER WORLD FAIRS
231

Mariela Cvetić
EFFECTS OF ART PRACTICE SUBVERSION IN SPACES: 

DAS UNHEIMLICHE FOCUS
247

Srđan Atanasovski
NATIONALISM STUDIES AND THE SPATIAL TURN: 

THE CONCEPT OF NATIONAL TERRITORY
259

STUDIES

Zdravko Peno
A CRISIS OF CHRISTIAN IDENTITY  

AND A CRISIS OF CULTURE
279

Aleksandar Dobrijević
STOJANOVIĆ’S INTERPRETATION OF RICHARD HARE

295
Aco Divac

ART ATTACK – CURATING VIOLENCE IN ART
302

Davor Lazarević
PIECES O THE PIROT CULTURAL MOSAIC  

BETWEEN THE TWO WORLD WARS
319



351

CONTENTS

CRITIQUES

Milan Jelić
IN FRONT OF TV SCREEN

343

CONTENTS
349



352

 CIP -  Каталогизација у публикацији 
Народна библиотека Србије, Београд 
 
008 
316.7 
 
    КУЛТУРА : часопис за теорију и 
социологију културе и културну политику / 
главни уредник Александар Прњат ; одговорни 
уредник Марина Лукић Цветић. - 1968, бр. 1- 
  . - Београд (Риге од Фере 4) : Завод за 
проучавање културног развитка, 1968- 
(Београд : Retro Print). - 26 cm 
 
Тромесечно 
ISSN 0023-5164 = Култура (Београд) 
COBISS.SR-ID 8472066 


