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УВОДНА РЕЧ ПРИРЕЂИВАЧА
Чувени теоретичар, музеолог, проф. Петер ван Менш, нас
подсећа да се у историји музеја могу издвојити три велике и
важне промене парадигме које најчешће разумемо као музеј
ске револуције. Прва музејска револуција, по њему, догодила
се око 1900. године када је музејска професија канонизовала
основне принципе професионалног рада и понашања. Друга
се догодила око 1970, када је уведена нова парадигма на коју
се често реферира као на нову музеологију. Трећа музејска
револуција, чији смо сведоци, се догодила око 2000. године
када се појавила једна нова парадигма, која још увек „нема
име”, позната као „партиципација”. Но, морамо овде подсе
тити да се она сасвим угодно провлачи под плаштом нове
музеологије.
Нова музеологија је појам који означава нове идеје о музе
ју као институцији и његовој улози у ширим социјалним,
економским и политичким условима. Иако су пракса и по
јам нове музеологије сазревали током осме деценије дваде
сетог века, а теорија нове музеологије током његове девете
деценије, она није изгубила актуелност. Међу проблемима
музејске праксе који су отворени у новој музеологији, а  до
данас нису довољно јасно промишљени ни у теоријском ни
у практичном смислу, налази се и поменута „партиципаци
ја”, односно учешће публике, шире друштвене заједнице,
у креирању музејских садржаја, публике која се још увек
види као пасивни прималац информација које се пласирају
музејским изложбама. Ту је и проблем редефиниције појма
„наслеђа”, његовог значаја за креирање идентитета, њего
ве рањивости у временима конфликата и оружаних сукоба,
појам „дисонантног наслеђа”, музеја као медија, проблеми
дигитализације наслеђа у контексту, такозване, нове хумани
стике, и многа друга питања.
Идеја приређивача је била да у отвореном позиву стручној
јавности наведе на дијалог и представи актуелне тенденције
у новој музеологији и музеографији, у којима се преплићу
наведена, али и многа друга, важна питања очувања башти
не као сведочанства прошлости која тој прошлости гаранту
ју живот у садашњости. Музеј се великим делом данас још
увек сматра институцијом у којој делују стручњаци чији
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рад, његове резултате, прима и процењује, најчешће пасив
на широка публика која је, свакодневно откривамо, жељна
презентације музејских садржаја на непосреднији начин са
већим едукативним потенцијалом, у бекству од империјалне
и буржоаске уштогљености, наметнуте репрезентативности
музејског амбијента. При томе, стара, просветитељски кон
ципирана, институција музеја само је наизглед ствар про
шлости, јер су њени корени дубоко усађени у племенитој
сврси свеколиког образовања, сврси коју данас испуњава са
више ентузијазма и оштријим „слухом” за корпус наведе
них, комплексних, потреба.
Аутори чији су радови објављени у овом темату су дотакли
и појам нове музеологије, и филозофију баштињења и пре
познавања документарног, сведочанственог, потенцијала
предмета свакодневне употребе, филозофију заштите насле
ђа, и третмана дисонантног наслеђа, учешће шире публике
у креирању музејских садржаја, и отворили нова питања на
која у српској музеологији и музеографији тек треба наћи
одговарајуће одговоре.
Др Ангелина Милосављевић-Аулт
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Универзитет Сингидунум у Београду,
Факултет за медије и комуникације, Београд
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оригиналан научни рад

НОВА МУЗЕОЛОГИЈА КАО
ЧИЊЕНИЦА САВРЕМЕНОСТИ
Сажетак: У раду се бавимо појмом нова музеологија и његовим
темељним концептима. Најпре га представљамо као утопијски
пројекат, чији настанак се везује за критику традиционалне му
зејске делатности. Такође, скрећемо пажњу на чињеницу да је
он зачет већ средином 1970-их година и да је везан за шире дру
штвене и политичке покрете. Затим, нову музеологију и нови му
зеј посматрамо кроз призму неколико појмова који су објашњени
у публикацији „Кључни концепти музеологије”, из 2009. године, у
којима видимо, као актуелне, исте тежње нове музеологије узете
као историјске чињенице, које још увек нису нашле своје потпуно
остварење у савременој музејској пракси.
Кључне речи: музеологија, нова музеологија, наслеђе, архитекту
ра музеја, друштво, медијација

Сам помен1 појма нова музеологија имплицира спремност
да се одговори на питање: „Шта јe стара музеологија? Или,
шта је то музеј? Шта је институција, а шта наслеђе, на при
мер?”2 Музејски стручњаци су долазили до различитих од
говора на питања попут ових, која су од суштинског значаја
за њихов рад, одговора који вечито зависе од њиховог зна
ња и професионалног и општег искуства. На ова питања се
1 Реализовано у оквиру пројекта Министарства просвете, науке и техно
лошког развоја Србије „Модернизација западног Балкана”, евиденцио
ни број ОИ 177009, Филозофски факултет, Београд.
2 Музеј, као институција, је током историје непрестано пролазио кроз
промене које су биле резултат различитих фактора, који су се тицали
решавања практичних проблема до критике неког постојећег, затеченог
стања, тако да појам нови музеј никако није нов. На то нас подсећа и
Starn, R. (2005) A Historian’s Brief Guide to New Museum Studies, The
American Historical Review, Vol. 110, No. 1, p. 68-98.
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нужно одговара изнова, из генерације у генерацију, и то је
процес који се сам по себи обнавља из нужде коју доноси
стварност сваког историјског тренутка понаособ као и чи
њеница да су теоријски и практичан рад у музеју међусобно
испреплетени и да је неопходност свести о њиховом прожи
мању свакодневна чињеница музејског рада.
Музеологија, она стара, у традиционалном смислу речи, је
сте наука о музеју, његовој историји, деловању, задацима и
циљевима, његовој улози у друштву (образовној, политич
кој, широј друштвеној), о његовој публици, и слично. Тео
ријски оквир који пружа музеологија представља неопходан
додатак музејској пракси, такозваној музеографији, и ту
мачи читав низ појмова којима се оправдава постојање ове
институције баштине, и њене интерпретације. Музеји како
их данас знамо су релативно нова појава, иако је музеј као
институција стар готово исто колико и наша цивилизација, и
од самих почетака га краси образовна и научно-истраживач
ка улога, чак и када се истицао репрезентативношћу својих
збирки, јер је музеј био и остао идеја и место које човеку
треба да помогне да што потпуније разуме самог себе и свет
у коме живи, било да се радило о компендијумима знања,
односно књигама које су у свом наслову носиле реч „музеј”,
или о збиркама и институцијама.3
Нова музеологија је комплексан појам препун антагонистич
ких тонова који су последица реакције на традиционалну
музејску праксу за коју се тврдило да је на умору, превази
ђена и недостатна у савременом друштву (од 1970-их нада
ље), друштву коме је музеј потребан као место на/у коме се
огледају друштвене различитости, који има јасну социјалну
улогу и помаже едукацији најширих друштвених слојева.
Подсетимо, идеја о музеју као о институцији која игра еду
кативну улогу у животу заједнице и појединца никако није
нова и сеже у далеку прошлост, и можемо је пратити уна
траг барем до краја 18. или почетка 19. века.4 Успут приме
тимо, да се отуд ни концепт нове музеологије не може узети
без задршке. Ради се, наиме, о промени парадигме, на шта
желимо овде да укажемо.5 За стару музејску праксу се веро
3 Скренимо пажњу и на значајну чињеницу да је историја музеја поста
ла нешто привлачнија тема за истраживаче од половине 1980-их, баш
у јеку расправа о новој музеологији. За савремене дефиниције музеја
(ICOM, Асоцијација музеја Велике Британије и Америчка асоцијација
музеја) видети Ambrose, T. and Paine, C. (2006) Museum Basics, London:
Routledge, p. 8.
4 Poulot, D. and Wrigley, R. (1988) The Birth of Heritage: ‘le Moment Guizot’,
Oxford Art Journal, Vol. 11, No. 2, p. 40-56.
5 Anderson, G., ed. (2012) Reinventing the Museum: The Evolving Conversa
tion on the Paradigm Shift, Walnut Creek, CA: AltaMira Press.
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вало – радије: оптужена је – да је у центар пажње ставила
предмет, који је претворила у фетиш, док нова музеологија
и музеографија у средиште пажње стављају човека. Нарав
но, одмах се поставља и питање ко су људи који су доспели
у средиште пажње нове музеологије, каква је њихова улога,
њихов однос према баштини уопште, па тако и према музеј
ском предмету, и слично.6
Појава нове музеологије се може пратити уназад до 1970-их,
а свакако од 1980-их година, и њу је свакако подстакао низ
фактора, као што су значајни пораст броја музеја у свету;
шири контекст у коме раде музеји у савремено доба, доба
глобализације коју су омогућиле нове технологије инфор
мација и комуникације, нарочито продор дигиталних техно
логија које су донеле остварење маклуановског глобалног
села у неслућеном обиму; мултикултурне средине; јачање
покрета за еманципацију жена и домородачких заједница у
Африци и другде; социјализација и инклузија маргинализо
ваних група становништва; промене у уметничким пракса
ма (концептуална уметност, видео, на пример, који су зах
тевали нову врсту евалуације и презентације у музејском и
галеријском сетингу, и сл.); промене на макрополитичком
плану, нарочито у периоду непосредно после хладног рата,
са тенденцијом да се отворе горућа питања локалних зајед
ница и ревидира институционализована историја (нарочито
тзв. источноевропских земаља); све већи значај приватних
финансијских фондова за настанак и развој музеја; све ве
ћи ангажман локалних музеја, децентрализација музејских
служби у развијеним земљама; поготово нагли развој музеј
ских институција у земљама, такозваног, Трећег света, и пи
тање како и да ли уопште локални и регионални музеји могу
да допринесу побољшању услова живота; одрживи развој и
слично.7
Иако се настанак нове музеологије најчешће приписује Пи
теру Виргоу (Peter Vergo) који је приредио први зборник ра
дова посвећен овом феномену, објављен 1989. године,8 она
се у критичкој литератури појавила у Канади, Француској
и САД, већ крајем 1970-их, своју потпуну разраду добила

6 О још увек актуелним проблемима које је донела рецепција нове музе
ологије видети Ross, M. (2004) Interpreting the New Museology, Museum
and Society, Vol. 2, No. 2, p. 84-103.
7 Прва докторска дисертација која се тицала „нове музеологије” одбрање
на је 1988. године у Хамбургу: Hauenschild, A. (1988) Claims and Reality
of New Museology, Case Studies in Canada, the United States and Mexico,
доступна на: http://museumstudies.si.edu/claims2000.htm
8 Vergo, P. (1989) The New Museology, London: Reaktion Books.
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је до средине 1980-их.9 Нова музеологија је представљала
идеју о музеју у служби општег друштвеног развоја који
би требало да буде једно од најсавршенијих средстава које
друштво има на располагању да би припремило и спрове
ло своју сопствену трансформацију, и била је одговор на
општедруштвене тежње 1980-их. До почетка овог милени
јума, та идеја је већ постала стара, превазиђена и кренуло се
у одговоре на питања могућности укључивања већег броја
актера у раду музејских, на првом месту заштитарских и ба
штинарских установа, чиме се у најновије време дошло до
нешто прецизније, верујемо, варијанте познате као „социо
музеологија”,10 за коју се залажу новије генерације музеа
лаца и посленика у заштити баштине, настала под окриљем
појма интегралне и интегрисане баштине коју промовише
холандски теоретичар Петер ван Менш (Peter van Mensch).11
Свој опроштајни говор, дозволићемо мали екскурс који, чи
ни нам се, изванредно дочарава смисао појма интегрисане
заштите, па и социомузеологије, почео је исказом да је му
зеолошко „лично” и да сваког јутра не доручкује традицио
налне вафле, већ баш саму баштину.12
Чинило се, за тренутак, нарочито током ревизионистички
настројених, постмодерних, 1980-их, да је музеј мртва ин
ституција, чврстих зидова које успевају да прескоче само
коношери и љубитељи, на првом месту, уметности, чију ти
шину прекида само шкрипа старих паркета... Веровало се
да музеј више нема шта да саопшти новим генерацијама, те
да је информатичка ера13 укинула статус фетиша уметнич
ког предмета чија је – никада оспоравана – вишезначност
сада морала да се доведе у везу са ширим друштвеним и
9 Више у: Hauenschild, A. нав. дело, стр. 8 и даље.

10 Видети зборник радова о социомузеологији Assuncao dos Santos, P. ed.
(2010) Cadernos de Sociomuseologia – Sociomuseology III, No. 37, Lusofo
na. Социомузеологија је начин разумевања музеја и наслеђа са истражи
вањима његових могућности деловања у најширем могућем контексту.
11 Био-библиографија Петера ван Менша, данас пензионисаног, професо
ра историје културе и музеологије и херитологије на Reinwardt Akade
mie, Amsterdam се може наћи на http://www.ahk.nl/en/reinwardt.
12 Ово опроштајно предавање о интегрисаној и интрегралној баштини, као
легат самог професора Менша, се може видети на Интернет страници:  
http://www.youtube.com/watch?v=oXmIvGO2PCs
13 Средином и крајем 1980-их се појавило неколико докторских дисер
тација на тему информатизације у музејском сетингу; поменутог ван
Менша и Томислава Шоле, на пример. Видети Милосављевић-Ault, А.
Музејски предмет и његова речитост у pandechion-у ренесансне и савре
мене музејске праксе, у: Музеологија, нова музеологија и наука о башти
ни, приредила Милосављевић-Ault, А. (2013) Београд, Центар за музе
ологију и херитологију Филозофског факултета, стр. 133-148. Видети и
Vergo, P. нав. дело, стр. 41-59, а нарочито стр. 45-46.
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историјским контекстима. Ово наводи на размишљање о то
ме колико се музеј лако и брзо мења(о), у складу са датим
друштвеним околностима и потребама, упркос утиску који
одаје. Тако и у неповољним друштвеним околностима музеј
као институција прати општи тренд заустављености, таво
рења, затвара се према публици, и на неки начин враћа оно
ме од чега се у новој музеологији настојало одустати, што се
желело спречити – а то је мемљивост и тишина за које се ве
рује да су први одбрамбени бедем застарелог музеја којим је
успео да одбије публику.14 Не зна се број конференција, ску
пова, публикација музејских радника на тему застарелости
музеја, из друге половине 20. века, и питање је тренутка ка
да ће се музеј као институција „затворити” је постало једно
од најургентнијих, јер је сумња у неопходност постојања те
институције, као и у спремност музејских стручњака да се
позабаве горућим друштвеним питањима, била превелика.
Но – а овде нам није намера да улазимо дубље у проблем
– нису та тишина и мрак фактори који су довели до нео
пходности да се ствари промене, већ, понављамо, већином
недостатност и непримереност традиционалног музејског
сетинга потребама нових, углавном антрополошких, музеја
који су ницали на тлу земаља Трећег Света, у којима је било
мало места за уметничке или историјске концепте и контек
сте, узете у конвенционалном, европском, смислу речи.15 У
њима се поставило питање вредновања, очувања, презента
ције, тумачења материјалних сведочанстава којима физичка
старост, услед древности култура, није представљала вред
ност по себи. Ta вредност се неизмерно више остварује у ве
зи са традиционалним, са очувањем још увек живе немате
ријалне баштине, онога што је суштинско и примордијално
у човековом односу према самом себи и према свету, а што у
тим заједницама још увек, у време оснивања нових институ
ција заштите баштине, није било забележено неким конвен
ционалним писмом. Сусрет и спој древних култура у којима
није постојала потреба за технолошким развојем попут оног
„западњачког” и тог „западњачког” које је отишло далеко у
14 Нажалост, то је тренд присутан у локалном, србијанском, сетингу,
изазван тешком економском кризом у којој се музејски радници ла
вовски боре за опстанак. О овоме неком другом приликом.

15 Видети, на пример, Gimenez-Cassino, E. Who am I? An Identity in Crisis.
Identity in the New Museologies and the Role of the Museum Professional,
in: Cadernos de Sociomuseologia – Sociomuseology, Assuncao dos Santos,
P. ed. (2010) III, No. 37, Lusofona, p. 25-41; Lattanzi, V. (2008) ‘Teste par
lanti’ e finzioni interpretative: etnografia, audiovisivi, musei, La Ricerca Fol
klorica, No. 57, p. 93-99; Douglas Hurt, R. (1978) Agricultural Museums: A
New Frontier for the Social Sciences, The History Teacher, Vol. 11, No. 3, p.
367-375.
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својој потреби за технолошким иновацијама, створио је бaш
ту неопходност да се отворе и објасне могућности презен
тације и интерпретације материјала у вештачким музејским
условима који изискују одговоре на низ питања на која се, из
визуре традицион
 алне културе, ти одговори не могу дати.16
Последица протеста против традиционалног музеја и те
жњи да се у његово деловање унесу квалитативне промене
било је формирање Међународног покрета за нову музео
логију (MINOM), у Квебеку 1984. године, са циљем да се
истраже идеје „новог”, интегралног, музеја као демократске,
образовне институције у служби друштвеног развоја – на
рочито на локалном и регионалном нивоу. Затим је, успут
буди речено, на годишњој скупштини ICOM-а у Каракасу
1992. године усвојена декларација о признавању музеја као
средства комуникације у служби заједница, са предлогом
да музеји преузму улогу друштвених менаџера који активно
учествују у процесима трансформације актуелне стварно
сти, односно ту стварност обликују.17 Ta нова активна музе
ологија18 или социјална музеологија (која је данас прерасла у
социомузеологију) одлучно је довела у питање музеј као ин
ституцију, свемоћ и свезнање кустоса, доминацију ликовних
уметности над свим другим дисциплинама, естетско ужи
вање као суштински критеријум вредности једног предме
та, апсолутну превласт предмета над животом и владајућу
природу и вредности елите која се богати на рачун планете
и њених становника.19 Са напоменом, ипак: нови музеј није
требало да представља алтернативу установљеном порет
ку ствари, већ додатак који отвара нове димензије. Ново
у новом музеју јесу појединачни елементи, који одговарају
свакој локалној заједници понаособ, а не неки сасвим нови
целокупни концепт. Дискурс нове музеологије је у сушти
ни културни и политички – никако научни, и ова чињеница
16 На ове потребе је одговорио UNESCO, односно Међународни савет за
музеје, ICOM, и већ средином 1990-их су се појавили стандарди и упут
ства за документацију етнографских и афричких колекција, костима и
музичких инструмената. Они се могу наћи на Интернет страници ове
организације.
17 Assuncao dos Santos, P. (2010) Introduction. To Understand New Museo
logy in the 21st Century, Cadernos de Sociomuseologia – Sociomuseology III,
No. 37, p. 6-8.
18 Поменимо критику музејске праксе коју су изазвали практични про
блеми са којима су се сусретали кустоси савремене уметности током
1960-их и 1970-их година. Најгласнија је била Марша Такер (Tucker, М.
(1978) The New Museum: A Forum for Dialogue, Controversy, and Visual
Provocation, Art Journal, Vol. 37, No. 3, p. 241-244.)
19 Hauenschild, нав. дело, стр. 6, мада она не инсистира на улози маркси
стичке и феминистичке критике која се снажно одразила на музејски
сетинг.

16

АНГЕЛИНА МИЛОСАВЉЕВИЋ АУЛТ
представља темељ за најозбиљније критике нове музеоло
гије. Заиста, узета тако, нова музеологија не познаје нека
унапред установљена правила или моделе, већ само теорије
које се могу потврдити у пракси, чиме се подвлаче експери
мент и истраживање.20 Зачас се зауставимо на културном и
политичком дискурсу. Наиме, политичко деловање – ради
се, подвуцимо, о дневној политици – у новој музеологији
подразумева јасно заузимање става о текућим проблемима и
креирање јавног мњења. Традиционална музеологија подра
зумева (колико је то могуће, наравно) објективност односно
очување документарне вредности предмета per se, чиме се
избегава његова злоупотреба, а на коју се, као опасност у
музејском раду – подвуцимо – указује у стриктном језику
ICOM-овог „Етичког кодекса”.21 Исто тако, стари музеолози
воле да истакну да је знање крајњи производ музејског рада,
који се пласира и комуницира у јавности било на музејској
изложби, било у штампаној музејској публикацији.22
Неколико је елемената нове музеологије који се истичу као
циљеви њених заговорника: глобални поглед на стварност;
истраживање које задовољава општедруштвене захтеве; де
ловање које се непрестано прилагођава популацији и њеној
територији; и приступ, истраживање и деловање који допри
носе индивидуалном и друштвеном развоју. Истовремено,
идентификована су и средства којима треба да се служи нова
музеологија: сакупљање, чување, проучавање (интердисци
плинарност), излагање и музејска едукација, односно мак
симална партиципација публике у свим аспектима музејског
рада.23 Према новој музеологији, нови музеј је дефинисан
социјално релевантним циљевима и основним принципима,
и његов рад као едукативне институције је усмерен ка ства
рању свести популације о њеном идентитету, и то јачањем
тог идентитета, као и снажењем поверења у потенцијал те
исте популације за развој.24
20 Hauenschild, нав. дело, стр. 6-7, наводи чланке у рукопису. Нисмо успели
да дођемо до информације да ли су ти чланци објављени и где, те да их
консултујемо из прве руке.
21 ICOM Code of Professional Ethics, једна врста норматива за музесјку
праксу последњи пут ревидиран 2004. године, доступан на страници
http://archives.icom.museum/ethics.html.
22 Знак озбиљне забринутости због овог важећег тренда је објављивање
Етичког кодекса ICOM-а на страници мреже забринутих историчара,
археолога и архивиста који се боре против злоупотребе историјских из
вора: http://www.concernedhistorians.org/content_files/file/et/22.pdf. Виде
ти Милосављевић-Ault, А. Музејски предмет и његова речитост у pan
dechion-у ренесансне и савремене музејске праксе, стр. 133-148.
23 Згодно је сажела Hauenschild, A. нав. дело, стр. 8-15; видети и: Vergo, P.
нав. дело.
24 Према: Hauenschild, A. нав. дело, стр. 8.
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Улога новог музеја јесте да популацију стави у позицију да
замисли, визуелизује, да буде свесна представа које ствара
о себи и својој околини, да уме да их препозна; те слике се
манифестују и на физичком и на нематеријалном плану сва
кодневице, а њима се, уз посредство музеја као институције,
друштву може помоћи да дефинише своју текућу стварност,
сакупљајући слике које већ поседује и излажући их/комуни
цирајући их људима.
„Када музеј узима активно учешће у представљању и ди
скусији о стварности и локалним приликама ... он постаје
основно средство за помоћ људима да преузму контролу над
својим радом, да појасни текуће проблеме, да учествује у
расправи о њима ... позабави се социјалним и економским
условима ... али, први корак је замисао о њима. Музеј може
да укључи људе у замисао, не само прошлости већ и сада
шњости и будућности, замишљањем не само онога што је
лепо и традиционално, већ и социјалних проблема, текуће
егзистенције, економскe ситуацијe, друштва уопште.”25
Идеја је, дакле, да препознавањем и означавањем немате
ријалних елемената који представљају саставни део амби
јента у коме живе, људи остварују своје право на сопствени
локални и регионални идентитет, присвајају свој сопствени
свет и почињу да га, у извесној мери, контролишу.26 Дакле,
музеј је прихватио учешће у потрази за идентитетом, али
његови циљеви превазилазе пуко формирање идентитета,
јер својим деловањем нови музеј тежи да допринесе свако
дневици и решавању проблема које она доноси на конкретан
начин тако што ће указивати и на те проблеме и на њихо
ва могућа решења. Дневно-политички аспект, рекли бисмо,
деловања музеја у новој музејској пракси, јесте допринос
формирању свести популације о њеним суседима или ре
гиону уопште, нарочито у условима, већ током 1980-их
препознате, растуће мултикултурне Европе: и оне са ста
роседелачким, и оне са афричким, и азијским, и источно
европским залеђем. Не чуди, онда, идеја да је музеј место
које може и мора да буде огледало питања која појединци и
друштвене групе постављају сами себи, и то не да би дали
одговоре, већ да би открили и дефинисали проблеме, ука
зали на алтернативе и понудили материјал и информације

25 Према: Hauenschild, A. нав. дело, стр. 9. Ауторка наводи велики број
необјављених радова, памфлетског тона, аутора на које се позива.
26 Maure, M. A. (1985) Identité, écologie, participation: Noveaux musées, no
uvelle muséologie, Musées, Vol. 8, No. 1, p. 21; Autry, R. (2013) The politi
cal economy of memory: the challenges of representing national conflict at
‘identity-driven’ museums, Theory and Society, Vol. 42, No. 1, p. 57-80.
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који им могу бити од користи у том процесу.27 Тако, нови
музеј тежи да утиче на интегрални развој неког региона и
његове популације, што је, узгред, појам који фигурира у
документима које на увид стручне јавности даје ICOM-ов
комитет за музеје.28 Подразумева се да наведена улога ори
јентише нови музеј ка локалним условима и специфичним
интересима и потребама локалне заједнице, и та окренутост
локалној заједници је пред нови музеј поставила захтев за
идентификацију потенцијалне публике, при чему је у игру
ушао и основни принцип нове музеологије: принцип тери
торијалности. Нови музеј се, идеално, односи на јасно од
ређену територију и њену популацију, које су дефинисане
културним и природним границама – не административним;
баш тиме се обезбеђује значење и значај за локалну публи
ку. У овом контексту су нарочито занимљиве и, настанку
нове музеологије савремене, тенденције у хуманистичким
наукама, да се истраже проблеми и могућности интерпре
тације историје кроз призму историје приватног живота, на
пример. То је оставило трага и на делатности које се тичу
аквизиције предмета у традиционалним музејима, отвара
ње нових музеја у којима се сакупља и обрађује материјал
везан за историју нових технологија и слично, и приватног
колекционарства, све у циљу рекреације локалне историје
(приватног живота) која није добила своје тумачење у ин
ституцији музеја, већ у приватним збиркама љубитеља ста
рине.29 Оно што бисмо, такође, желели да истакнемо, још
једном, као једну од могућих тема за неки будући разговор,
јесте неравномерност у развоју музејских институција, чак
и на државном и регионалном нивоу, иако је глобализација
за коју се веровало да ће помоћи „униформисању” услова
живота и рада и поставити као стандарде примере „добре
музејске праксе”, како смо навели, био једна од премиса на
којој се градила филозофија новог музеја, заправо нове му
зеологије. Појам „добра музејска пракса”, који се често чује,
делује нејасно уколико се не разуме да иза тог појма и онога
27 Shannan Peckham, R. (2003) Rethinking Heritage: Cultures and Politics in
Europe, London, I. B. Tauris Publishers; Smith, L. (2006) Uses of Heritage,
London: Routledge.
28 Kao проширење овог појма се могу сагедати актуелни проблеми стра
тегија одрживог развоја и њихове комплексне улоге у музејској пракси,
одн. пракси заштите наслеђа уопште. Пре годину дана је у Галерији Ма
тице српске, Нови Сад, била одржана изванредно занимљива изложба:
„Хуманизам и ренесанса у централним Апенинима. Паралеле”, коју је
требало посматрати и из угла значаја наслеђа за локални сетинг, и из
регионалне и шире перспективе.
29 Код нас су још од познијих 1980-их активни као сакупљачи и коношери
ове врсте старина савремени уметници Александар Ракезић Зограф и
Владимир Перић Талент.
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што он означава као перфекцију у свим аспектима музејског
рада стоје огромна финансијска средства. Наравно, тај по
јам имплицира – а познаваоци музејских прилика то знају
веома добро – неговање принципа на којима почива појам
старог, традиционалног музеја.
Да би се очувао експериментални карактер и одржала најве
ћа могућа отвореност ка непрестано променљивој стварно
сти, сматра се да нови музеј треба да буде динамичан и да
тежи ниском степену институционализације, те нису фикси
ране ни његова просторна нити организациона структура.
Запослени се ангажују на бази уговора ограниченог траја
ња, тако да се особље може непрестано мењати, „обнавља
ти”. Наравно, да би се одржала та независност од институ
ције, буџет новог музеја зависи од локалних, регионалних,
не државних, административних ресурса. Та чињеница је са
собом донела зависност новог музеја од донација локалног
становништва и привредних субјеката, уз, ипак, све веће
ослањање и на помоћ државе, због растућих финансијских
проблема.30 Нижи степен традиционалне институционалне
организације новог музеја одразио се и на децентрализовану
просторну структуру, за разлику од традиционалног музеја,
у коме су активности ограничене зидовима музејске зграде.
Заправо, у новом музеју се територија „обележава” ствара
њем такозваних индентификационих маркера: потребно је
изаћи у амбијенте који не одговарају музејским условима,
дакле проширити музеј кроз целу једну географску област,
организовати излете у те не-музејске амбијенте, приређива
ти изложбе за публику која је била запостављана и марги
нализована, улазити у породичне домове и неке друге дру
штвене и производне ћелије (болнице, фабрике, породичне
куће, и сл.).31 У овоме, наравно, препознајемо опасност од
идеализације, као и изолације локалног, с једне стране, а са
друге неопходност да се укаже и на то да је од круцијалног
значаја локални амбијент баш кроз музејску, баштинарску,
праксу повезати са ширим националним, регионалним и
интернационалним окружењем, чиме тај локални амбијент
потврђује своје јединствено место у времену прошлом и са
дашњем у глобалним терминима.32 Кључни елемент, заиста,
30 Што се одражава и у знатном броју написа о музејском менаџменту, а о
хроничном раскораку између „струке” и „менаџмента” видети Ross, M.
нав. дело, стр. 84-103.
31 Услед тог просторног разграњавања и подељености, о новом музеју се
говори као о фрагментираном музеју. Видети Carr, D. (2006) A Place Not
a Place: Reflection and Possibility in Museums and Libraries, Walnut Creek,
CA: AltaMira Press.
32 На слична упозорења је указала у својој критици и Hauenschild, А. нав.
дело, стр. 9-10, 75-78.
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у структури и организацији новог музеја је што је становни
штву понуђена активна улога у обликовању и деловању му
зеја, учешће које се заснива на знању и „животној” енергији
популације. У најидеалнијем случају, музеј би издржавала
сама публика, а становништво би било у исти мах и актер
и предмет музејског рада.33 Јер, развијено и неговано колек
тивно памћење, друштвени субјекти и креативност сасвим
мењају концепт музејског посетиоца. На место контемпла
ције и интелектуалног задовољства, у тој динамичној струк
тури, долази ангажовање посетиоца који на овај начин по
стаје саставни део новог музеја уместо да буде пуки гост. Он
је позван да учествује било у самој музејској авантури, било
да се сам укључује у социокултурни, па и економски развој
своје територије својим знањем и енергијом. Он постаје до
носилац одлуке, учесник у процесу, музеограф и посредник
у преношењу поруке.34 Нови музеј, дакле, у идеалном случа
ју, има организациону структуру која је окренута највећој
могућој инклузији, одн. учешћу заједнице, те је повезан са
удружењем грађана који се састају на генералној скупштини
да би одобрили годишњи програм музеја, и одговоран је том
удружењу. Локално становништво бира своје представнике
у борду директора који служи као саветодавно тело музеј
ског особља. Наравно, шира јавност има могућност да ак
тивно учествује у раду музеја улажењем у различите радне
групе. Тим музејских радника, који су на плати или волон
тирају, састоји се колико је год могуће од грађана из саме
заједнице или из региона. Они стичу неопходне вештине
кроз практични музејски рад, похађањем посебних курсева
и практичном обуком у другим новим музејима. Научно и
техничко особље и активна публика учествују као једнаки
у концепцији, програмирању, продукцији и евалуацији му
зејских изложби. Нема хијерархијског односа у доношењу
одлука у оквиру музеја. Изван ових специфичних елемената
структуре и организације, нови музеј – за разлику од спе
цијализованих традиционалних музеја – се одликује инте
грисаним и интегралним приступом стварности: човекове
активности се посматрају као део једне комплексне целине.
Традиционална специјализација у различитим дисципли
нама, попут уметности, етнологије, историје, природних
наука и сл., у новом музеју је уступила место интердисци
33 Rivard, R. (1984) Redéfinir la Muséologie, Continuité, No. 23, p. 19-22.
34 Да је овај концепт још увек жив и да представља непресушан извор тема
за дискусију сведочи и скорашњи темат Engaging Visitors to Create Posi
tive Futures, Journal of Museum Education, Vol. 38, No. 3, November 2013.
Видети и Karp, I. аnd Lavine, S. D. eds. (1991), Exhibiting Cultures: The
Poetics and Politics of Museum Display, Washington, D. C.: Smithsonian
Institution Press.
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плинарном приступу у коме се акценат ставља на односе из
међу човека и његове околине. У кустоском раду, односно
тумачењу и презентацији прошлости, огледају се професи
оналци и коношери из различитих научних и друштвених
сфера којима су се отворила – а отварају се још увек са све
више жара – врата музеја и различитих историјских амби
јената у који они уносе нова, животнија и стварнија, чини
се, тумачења и доживљаје прошлости и садашњости, пам
флетски удаљени од вештачке стварности традиционалног
музеја. Ипак, дозволићемо себи да подсетимо да је сваки
музејски или галеријски, или било који други, кустоским
намерама обликован (нека нам буде дозвољено да унесемо
нову одредницу), сетинг увек артифицијелан.35
Истраживања у новом музеју се одвијају око теме, за раз
лику од предоминантне усредсређености на предмет у тра
диционалном музеју, а теме се тичу колективне меморије и
савремених потреба заједнице. Тиме се постиже да музеј бу
де користан у решавању проблема садашњице – упућујући,
на темељу историјског искуства (које се, дакле, не одбацује,
већ интегрише у стварност), на могуће стратегије одгово
ра на текућа питања (расне или националне нетрпељиво
сти, економске кризе, и сл.). Очување и развој се не посма
трају као антитетичке већ интегралне компоненте процеса
еволуције.
Оно што је заиста било ново у концепцији новог музеја, у
односу на стари, био је појам „континуалне едукације”,36 ко
ја се великим делом, заузврат, неспорно базира на концепту
колективне меморије чиме се препознају, сакупљају и чу
вају она материјална добра која поседују информацијску и
комуникацијску вредност  у односу на колективну меморију.
Само предмети који имају значење за колективну мемори
ју се сматрају делом наслеђа. Њихово препознавање више
није делатност научника, као у традиционалном музеју, већ
становништва једног региона чија меморија детерминише
наслеђе које треба очувати.37

35 Како је потврђено и недавно у: Catching the Spirit. Theatrical Assets of
Historic Houses and their Approaches in Reinventing the Past, Proceedings
of the ICOM/demhist International Conference, edited by Hoof, W. van, Ant
werpen.
36 Иначе, поменути часопис Journal of Museum Education је посвећен улози
музеја у континуалној едукацији.
37 Дефинитивно о овоме видети сажетак идеја и литературу од које је мно
га и данас недоступна у: Hauenschild, A. нав. дело, стр. 8-15; Stevenson,
S. (1987) Balancing the Scales: Old Views and a New Muse, Muse, Vol. 5,
No. 1, p. 30-33.
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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 смемо да се изразимо оп
сег могућег наслеђа којег се нека заједница не мора сећати,
као у случајевима елиминације читавих култура, етничких
заједница, и слично, при чему се може јавити идеолошка,
интересна, матрица по којој се сећање брише у складу са
оним што заједница жели да памти; искуство земаља бив
ше Југославије може послужити као метафора. Та опасност
затирања сећања није била препозната у утопији нове музе
ологије (и новог музеја, консеквентно) која је настала из ну
жде да се очува наслеђе малих, локалних, заједница за које
се разумело да губи идентитет у миграцијама, које се пре
пуштало вихору времена, променљивих обичаја и потреба
у потрошачком друштву. Наравно, овај утопијски пројекат
није заживео у својој чистоти, а послужио је као покретачка
снага и инспирација за нове моделе музејске делатности и
нове идеје и принципе на којима дела савремени музеј као
институција.38

Кључни концепти музеологије. 
Старе чињенице у новом оделу
Нове идеје и нови принципи савремене музеологије пред
стављени су у публикацији под насловом Кључни концепти
музеологије (Key Concepts of Museology), у издању ICOM-а,
из 2009. године, публикацији коју су уредили музеолози Ан
дре Девале (André Desvallées) и Франсоа Марес (François
Mairesse),39 као избор једног броја музеолошких и музео
графских термина који би требало да се нађу у једној ен
циклопедији музеологије која се пише од 1993. године, а на
којој раде ова два аутора. И Кључни концепти музеологи
је су сачињени у форми речника неких основних термина
који су интерпретирани у складу са тенденцијама нове или
социомузеологије коју смо покушали да представимо на
претходним страницама. Ти термини су интерпретирани и
у складу са тенденцијама које, током последњих двадесетак
година, снажно диктирају савремени економски услови који
су довели до преиспитивања музеја као институције и нео
пходности – заправо, исплативости – његовог постојања и
38 Наравно, нагомилали су се проблеми нових социјалних, финансијских,
едукацијских и других изазова са којима се суочавају музејски радни
ци у времену корпоративне економије. О хроничном раскораку између
„струке” и “менаџмента”, Ross, M. нав. дело, стр.  87-99.
39 Desvallées, A. and Mairesse, F. eds. (2010) Key Concepts of Museology,
ICOM, Paris. Издање на француском језику се појавило 2009. године.
Оба су доступна на Интернет страници ICOM-а: http://icom.museum/pro
fessional-standards/key-concepts-of-museology/
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нове валоризације улоге музеја (којом се његово постојање
оправдава или не) у терминима (узетим из студија и теорија
менаџмента) опште корисности, којом се утврђује његова
културна вредност, и самоодрживости.40
Један од основних циљева ICOM-а јесте развој стандарда
музејске праксе, унапређење и размена знања, процес у ко
ме учествује цела, глобално схваћена, музејска заједница у
коју не спадају само музејски радници узети у ужем сми
слу речи, већ и они који се баве менаџментом и друштвеним
аспектима музејске делатности, као и произвођачи и промо
тери различитих политичких и идеолошких матрица, те кон
зументи музејских производа – посетиоци. Овај документ је
настао са свешћу да су се улога, развој и управљање музеји
ма знатно променили и да су садржаји и природа музејских
изложби, у складу са принципима нове музеологије, сада
много више усмерени ка посетиоцу, и да се многим музе
јима данас управља по моделу корпоративног менаџмента.
Али и са свешћу о томе да су још увек неразјашњена питања
значаја музеја за друштво и његове грађане и да се у савре
меном друштву осећа изванредна потреба да се у дефини
сање филозофских основа музејског рада укључи најшира
могућа, на првом месту стручна и научна, јавност. Дакле,
идеје нове музеологије нису у потпуности остварене иако
је већ деценијама присутна тежња, као и да потреба да се
преиспита још увек постојећи модел традиционалног музеја
није изгубила на снази. То је и због тога што се идеја глоба
лизације, како смо је разумели на претходним страницама,
није у потпуности остварила и због неравномерног развоја
музеја у различитим земљама, зависно од културних, еко
номских, политичких фактора, и др. Основним теоријским
претпоставкама музеологије као науке се у овој публика
цији пришло са интегралног и плуралистичког становишта
које данас имплицира концептуална вишезначност и богат
ство сваког од изабраних појмова понаособ, ма колико да су
они “древни” и наизглед, кроз своју историју, много пута
дефинисани.
Укажимо и на значајну чињеницу да су Кључни концепти
музеологије публикација настала на француском језику, са
уредништвом које долази из француског говорног подруч
ја. Необично, са становишта овде много пута поновљене
идеје о глобализацији, звучи исказ аутора, у уводном делу
текста, да су они свесни „да је идеја о интернационалном и
40 Ови термини су примењени на студије музеологије и музеографије у но
вом зборнику радова о музејима и њиховој корисности за друштво Scott,
C. A. ed. (2013) Museums and Public Value. Creating Sustainable Futures,
Surrey, England-Burlington, VT, Ashgate Publ. Ltd.
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савршено хармоничном колективном раду утопијска визија
када сви не говоре истим језиком”.41 Концептуалне разлике
између музеолошких „школа” се одражавају у језику којим
се изражавају идеје о музеју, како се догодило са разуме
вањем дефиниција музеја које је ICOM дао 1974. године и
2007. године – прва је писана на француском, друга на ен
глеском – и одражавају упадљиву теоријску поларизацију.
Водичи и упутства за практичан рад у музејима, примећују
аутори, су писани већином на енглеском језику, а изразито
су ретки на француском и на источноевропским језицима на
којима настају радови који су углавном есејистичког типа, а
у којима се развија теорија музеја и музеологије.42
Из незнано дугог списка појмова који би требало да се нађу
у енциклопедији, или речнику, музеологије, изабран је скро
ман број 21 не би ли се означио континуитет мисли о музеју,
чиме се, донекле парадоксално у односу на професионалну
оријентацију аутора и уредништва, следи једна прилично
конзервативна лествица. Циљ аутора је да представе нај
шири могући преглед „света музеја” у који су ушле и неке,
некада, мање очекиване праксе које ће, према њиховој про
цени, играти све значајнију улогу у будућности (виртуелни
музеји, на пример) и они предлажу преиспитивање музеј
ског рада у најширем могућем смислу, који се удаљава од
традиционалног музеја – који, још једном, никако да преми
не. И то онај музеј у служби друштва и његовог развоја, како
то стоји у дефиницији коју је давних дана 1974. године, дао
ICOM, и у коју се могу упаковати, а да им притом не буде
претесно, сви остали појмови музеологије и музеографије,
теорије и праксе.43
Сам избор појмова и њихов алфабетски след, ненадано, је
логичан и може нас лако одвести у контексте у којима се
развијала историја музеја, и концепте који су постепено
41 Desvallées, A. and Mairesse, F. нав. дело, стр. 16-17. Иначе, ово је изван
редна чињеница и могла би бити предмет једног озбиљнијег дискурса.
Филозофија баштињења као тема, често нам се чини, развијенија је у
оним земљама и културама у којима је однос према наслеђу, услед исто
ријског искуства, комплексан. У земљама чија, барем новија историја,
није доносила превише бурних превирања – поготово у смислу очувања
националног идентитета – много су присутнији практични, музеограф
ски, интереси. Но, ово је само један могући поглед на ствар.
42 Desvallées, A. and Mairesse, F. нав. дело, стр. 18. Источноевропски језици
се помињу због великог утицаја чешког музеолога Збињека Странског
(Zbynek Stransky) коме се приписује прва теорија музеологије коју је
развила чешка школа, а наставила пољска.
43 Будући да се овде не бавимо стриктно дефиницијама музеја које су речи
те на свој начин, упућујемо на преглед историјског развоја дефиниције
музеја као институције од 1946. до 2007. године на Интернет страни
ICOM-а: http://archives.icom.museum/hist_def_eng.html.
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улазили у употребу, а који су се мање или више очигледно
садржавали у, најпре, музеолошкој делатности музеја. То су,
онако како се јављају у Кључним концептима музеологије:
архитектура, збирка (колекција), комуникација, едукација,
етика, изложба, наслеђе, институција, менаџмент, медија
ција (интерпретација, тумачење), музеално, музеализација,
музеографија (музејска пракса), музеологија (студије музе
ологије), музеј, предмет (музејски) или музеалија, очување,
професија, публика (јавност), истраживање, друштво. Ми
ћемо се овде кратко осврнути на тумачење неколико појмо
ва који се, према нашој тренутној процени, природно надо
везују на неке од теза изнетих у првом делу рада, не одба
цујући могућност, притом, да нам се замери на избору. Но,
ово и није покушај исцрпне анализе ниједног од понуђених
појмова, већ радије предлог за даљу дискусију.44 Појмови
које смо изабрали 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 то може разумети из
претходно представљених идеја, око музеја као архитектон
ског, физичког, здања које нужно ограничава музејско иску
ство. Жељом да се изађе из затворене архитектуре музејске
зграде, она је поништена у својој репрезентативној и пре
зентативној вредности и снази. Но, то препознато нужно
ограничено искуство музејског архитектонског амбијента је
изазвало бројне дебате које су се тицале архитектуре музеј
ских зграда које су у једном тренутку морале да прилагоде
вишеструке, једнако важне, потребе очувања и презентације
музејске грађе, растућем броју посетилаца привучених но
вим садржајима које је та музејска архитектура морала да
испрати. Не морамо да наглашавамо да се та потреба сна
жно осетила појавом нове музеологије.45 Аутори Појмов
ника објашњавају да су од самог настанка модерног музеја,
44 О појму кустоса смо говорили на скупу „Кустос или куратор за 21. век”,
Друга национална годишња конференција музеологије и херотологије,
Филозофски факултет, Београд, 12-15. децембар 2012. године. Рад је об
јављен под насловом Милосављевић, А. (2013) Кустос или куратор за
21. век. Један поглед полемичког тона, Крушевачки зборник 17, Народни
музеј Крушевац, у штампи.
45 Desvallées, A. and Mairesse, F. нав. дело, стр. 23-25; овде дајемо само
опште одреднице и суму написа о архитектури у овом документу. О
архитектури музејских зграда, њеној историји, дебатама видети: Hen
derson, J. (1998) Museum Architecture, New York, Rockport Publishers. Уз
гред, један од најзанимљивијих примера архитектонских интервенција,
који је изазвао бројне критичке коментаре и оставио снажан печат, јесте
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од краја 18. века, стара историјска здања била претварана у
музејске зграде, али се појавила и нова архитектура која је
требало да задовољи захтеве очувања, истраживања и пред
стављања (излагања, комуницирања) збирки на сталним
или повременим изложбама, какву препознајемо и у савре
меним музејима. Сам архитектонски вокабулар је утицао на
развој идеје о музеју, они примећују, те је форма античког
храма са куполом и портиком са стубовима постала један
од основних модела за зграде уметничких музеја. Иако је
пројектовање музејске зграде често било вођено првенстве
но безбедношћу музејских збирки, оно се развијало упоре
до са новим функцијама музејског рада, па се од проблема
осветљења с краја 18. века у музејима који су се отворили за
ширу публику, прешло на решавање изложбеног простора и
боље прегледности изложеног материјала почетком 19. века,
да би почетком 20. века музејски посленици дошли до за
кључка да се непроменљивост сталне музејске поставке мо
ра напустити и да се обим изложеног материјала мора сма
њити и похранити у трезоре (ускладиштити): жртвовањем
галеријског, изложбеног простора, или изградњом додатака,
и слично. То жртвовање изложбеног простора, његово сма
њење, омогућило је (или боље: захтевало је) променљивост
изложби, али и размишљање о простору посвећеном посе
тиоцима, радионицама за едукацију, ресторанима, продав
ницама, али и радионицама за конзервацију и лаборатори
јама за испитивање материјала, те посебним врстама музеј
ских трезора. Архитектура музејске зграде је, заправо, јасно
пратила промене у свим сферама музејског рада и његовог
деловања, али је њу пратила једна и данас врло важна чиње
ница да она „чува” репрезентативност физичког музејског
здања. То је присуство ауторске личности архитекте, који
свој пројекат прилагођава специфичностима установе, али
са снажним личним, уметничким печатом. Оно што аутори
Девале и Марес истичу јесте да музеј данас има потешко
ћа за архитектуром баш услед конфликта између амбиција
архитекте, који се налази у средишту пажње због видљиво
сти свог ауторског здања, и музејских посленика којима је
најважнији циљ заштита и излагање збирки, као и комфор
који треба обезбедити посетиоцу. Но, ако се сетимо обзира и
идеја нове музеологије које се тичу децентрализације музеј
ског рада и амбијента са циљем да се у музејско и сазнајно
искуство увуку шире масе, онда долази до парадокса. Ако
се музејски посетилац ставља у средиште пажње савремене
музејске праксе, онда се тенденција у архитектури музејске
стаклена пирамида испред Лувра, америчког архитекте Иеа Минга Пеиа
(Ieoh Ming Pei), 1983-89. године.
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зграде којом завршавају осврт на архитектуру Девале и Ма
рес, може видети као парадоксална: аутори, наиме, истичу
да, упркос томе што највећи број архитеката у обзир узима
захтеве музејског програма, они настављају да фаворизују
лепи објекат на уштрб изванредног средства, одн. функци
је. Тиме се, да још закључимо, никако није затворило оно
поглавље естетике музејског здања, које толико критикују
заговорници нове музеологије који су репрезентативну ар
хитектуру музејских зграда видели као елемент који уводи
застрашујући тон у доживљај институције музеја.

Наслеђе
Наслеђе (његово постојање) је категорија од одлучујућег
значаја за постојање институција заштите, па тако и музеја.
Заправо, јасно је да се око овог појма и ломе копља у доме
ну о коме говоримо јер би, према редоследу који уважава
„величину” категорије и природан поредак ствари, наслеђе
морало доћи на прво место било ког херитолошког, музео
лошког или музеографског, речника као камен темељац. Ау
тори Кључних концепата музеологије крећу од дефиниције
наслеђа у античком римском праву, према коме је оно, као
patrimonium, означавало сав посед који су потомци насле
ђивали од својих родитеља, и које се разликовало од оног
имања које се стицало брачном везом. Девале и Марес ов
де уводе две аналогије, две метафоре, које су се родиле из
појма патримонијума: 1. израз „генетско наслеђе”, које се
односи на особине и квалитете који се преносе генетски; 2.
концепт „културно наслеђе”, који се може пратити унатраг
до 17. века и речит је сам по себи. Но, сам термин „културно
наслеђе” добијао је током времена многа значења. Због сво
је етимологије, овај појам је – овде се поново уводи разлика
између романског (франкофоног) и англосаксонског говор
ног подручја – опстао и у свом изворном значењу (фило
зофскијем, у романским језицима), а добио је и значење фи
зичког поседа (практично, у англосаксонским културама).
Данас су у употреби и појам патримонијума, одн. наслеђа,
и појам културног добра, али било како било, подсећају нас
аутори, концепт наслеђа је неизбежно везан за могући губи
так или нестанак и вољу и спремност да се наслеђе зашти
ти и очува.
Од краја 18. века, са Француском револуцијом, и током 19.
века, наслеђе се односило на непокретна добра, и често се
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. Да сумирамо, ради аргумента, речиту Риглову кла
сификацију споменика: они који настају с намером да обез
беде сећање на неко одређено време или догађај у прошло
сти; они који су изабрани у складу са субјективним скло
ностима; све што је створила човекова рука, без обзира на
његов значај или изворни смисао и садржај. Ова основна
подела трајала је, грубо речено, до 1970-их, па и даље, упот
пуњена дефиницијом једне друге врсте наслеђа: природног.
Оно што је, ипак, све до друге половине 20. века, важило као
готово искључив концепт везан за наслеђе јесте материјал
ност, физичка присутност и опипљивост предмета башти
не, да би лагано и споро на позорницу дефиниције наслеђа
ступали и сви материјални докази човековог постојања и
делања, и његова околина. Тако се традиционална култура,
фолклор, научно-техничко наслеђе, потом и индустријско,
интегрисало у концепт наслеђа. Поново се, на француском
говорном подручју, оном опредељеном за теорију, у Квебеку
2000. године открила та општа тенденција увођења нових
категорија наслеђа: сви предмети или групе предмета, ма
теријалних или нематеријалних, чија се вредност прихвата
као доказ и историјско памћење, и који заслужују да буду
заштићени, сачувани и пренети у наслеђе новим генераци
јама, без обзира на место и време настанка и трајања. На
слеђе47 је јавно добро и његова заштита је посао заједнице,
ако је појединци не могу спроводити. Индивидуалне локал
не природне и културне карактеристике наслеђа доприно
се концепцији и изградњи његовог универзалног карактера.
Појам нематеријалне баштине који је, дакле, био дефинисан
на темељу западњачког концепта трансмисије, је настао у
азијским земљама и заснива се на идеји да трансмисија, да
би била делотворна, мора да се преноси с колена на колено,
с човека на човека, директно, из чега се родила идеја живог
људског блага (living human treasures). Живо људско благо је
појам који се односи на личност која се истиче својом извр
сношћу у извођењу музике, плеса, игара, представа и ритуа
ла, који су од изванредне уметничке и историјске вредности
у земљи у којој живи, како је предвиђено УНЕСКО-вомпре
поруком за очување традиционалних култура и фолклора из

46 Riegl, A. (1903) Der moderne Denkmalkultus, sein Wesen, seine Entstehung,
Vienna.
47 Наслеђе није исто што и наследство, јер се, за разлику од наследства,
оно односи на сва добра која су старије генерације добиле или сакупиле
и сачувале да би их пренеле потомству.
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1993. године.48 Нематеријална културна баштина подразу
мева праксу, представе, знања, вештине, као и инструмен
те, предмете, артефакте, амбијенте који су везани за њих,
које заједнице, групе или појединци препознају као своје
културно наслеђе. То наслеђе, недодириво, нематеријално,
се преноси са колена на колено и непрестано се обнавља
у свакодневном животу, чиме заједници обезбеђује осећање
идентитета и континуитета, а чиме се промовише идеја о
културној различитости и човековој креативности.
Наслеђе, баштина, дакле појам је који покрива једну изван
редно комплексну област. У последње време се, услед не
извесности у погледу преношења знања и вештина, почело
размишљати и о механизмима за градњу и наставак, него
вање, баштине. Шта ово значи, ако не желимо да назовемо
ову праксу „грађења” баштине вештачком, онаквом каквом
се видео (и) музеј у својој традиционалној артифицијелно
сти? Да ли је могуће неговати баштину као испражњену од
свакодневног живог и животног садржаја, поготово немате
ријалну? Да ли ће музеј као традиционална, строга, затворе
на и замандаљена институција поново, макар у ком облику,
да покаже своје безвремено лице? Безвремено попут његове
саме суштине – трезора око кога се исплео. Појам баштине
је, упозоравају Девале и Марес,49 као и музејски предмет,
уосталом, такође погођен критиком оних који доводе у пита
ње његову фетишистичку вредност која је придата формама
сваке културе понаособ, а у име западњачког хуманизма –
формама, додајмо, без којих се не може, макар и да су саста
вљене од љуштура идеја које су сила која покреће инстру
менте за њихово обликовање. Наслеђе, као концепт, а овим
завршавамо, поготово интернационализација овог појма у
глобалној економији, претрпело је марксистички оријенти
сану критику да намеће један читав низ сазнања и предра
суда чији су критеријуми израз вредности које почивају на
естетским, моралним, и идејама о култури оних друштава
у којима влада идеологија класних разлика чија структура
није у складу са друштвеним односима који владају у не
развијеним, традиционалним, друштвима, попут афричких.
Разлика у ставовима, интересима, идеологијама, захтева по
себну пажњу и представља неизбежну тему за размишљање
музејских стручњака и осталих актера у музејској делатно
сти који се листом јављају у улози медијатора.

48 Овај принцип је усвојен на УНЕСКО-војконвенцији за очување немате
ријалног културног наслеђа 2003. године. Сви документи се могу наћи
на УНЕСКО-војИнтернет страници.
49 Desvallées, A. and Mairesse, F. нав. дело, стр. 42.
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Медијација (посредовање, тумачење)
Медијација је појам који у себи садржи неколико важних
аспеката музејског рада, нарочито тумачење (никада у пот
пуности исцрпљених) значења музејских предмета у кон
тексту изложбе, музејске збирке, и сл. Аутори Кључних кон
цепата музеологије дефинишу медијацију као делатност
усмерену на „измирење страна у неком спору, или прибли
жавање њихових позиција”.50 У контексту музеја, ради се о
медијацији, посредовању, између музејске публике и онога
што јој се у музеју нуди на увид, чиме се у однос музеј –
публика уводи и трећи члан, који стаје између њих као по
средник, фактор приближавања и спајања. То је најчешће
– додајмо још – особа која је данас преузела улогу кустоса,
један нови професионалац, community менаџер, или онај, у
преводу, који разуме бизнис и инвестиције које се тичу дру
штвене платформе. Community менаџери су личности које
руководе једном заједницом и поседују умеће, вештину, да
је обликују према захтевима датог тренутка.51 Општи појам
медијације доводи у смисао саму институцију културе као
преношења наслеђа као целине, која уједињује чланове не
ког друштва и у коме се ти чланови препознају. У овом сми
слу речи, баш кроз медијацију културе, појединац сагледава
и разуме свет и свој сопствени идентитет. На пољу културе,
ипак, подсећају Девале и Марес, медијација има за циљ да
анализира „објављивање” (публиковање) идеја и производа
културе у медијима, и да опише њихову циркулацију у сфери
друштвеног живота узетој као целине. Сфера културе види
се као један динамичан и нејасан простор у коме се произво
ди међусобно мешају и оплођују, у коме се форме медијске
продукције међусобно преплићу и преводе. Тако, заправо,
медијацију покрећу комплексни низови различитих учесни
ка који су одговорни за садржаје у сфери културе и који се
старају да ти садржаји буду доступни широј публици. У кон
тексту музеја, медијација подразумева читаву скалу акција
које су усмерене ка „изградњи мостова” између оног што се
излаже (што се види) и значења које изложено може да носи
(односно, знања). Медијација понекад фаворизује дељење
искуства и интеракцију између посетилаца, као и истицање
уобичајених и свима разумљивих референци. Она се може
назвати едукацијско-комуникацијском стратегијом која око
изложених колекција мобилише различите технологије не
би ли посетиоцима дала могућност да боље разумеју неке
њихове аспекте и учествују у процесу њиховог присвајања,
50 Desvallées, A. and Mairesse, F. нав. дело, стр. 46.
51 О појму професије и community менаџера видети: Desvallées, A. and Mai
resse, F. нав. дело, кроз које се провлачи овај појам, а посебно стр. 67-70.
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барем оних аспеката значења музејских предмета који су им
понуђени као садржај.
Овај термин се, заправо, „наслања” на блиске музеолошке
концепте комуникације и односа са јавношћу, а посебно на
интерпретацију – нарочито, истичу франкофони аутори Де
вале и Марес, у англосаксонском свету, и то северноамерич
ком, где се овај термин у великој мери преклапа са појмом
медијације. Интерпретација, попут медијације, претпоста
вља извесну дивергенцију (која се мора превазићи) између
онога што се непосредно опажа и темељних знања о при
родним, културним или историјским феноменима и дога
ђајима. Интерпретација се материјализује у међуљудским
односима и деловању и у оним помагалима која доприно
се јасном и директном излагању предмета да би сугерисали
њихово значење и важност. Појам интерпретације се развио
до тога да значи херменеутичку природу искуства посете
музејима и музејски третираним амбијентима.52 Он се може
дефинисати и као откровење или откривање које посетиоце
води ка разумевању, а затим и поштовању и заштити насле
ђа које посетиоцима, јавности, друштву постаје циљ, потре
ба и обавеза. Медијација, напокон, заузима фундаменталну
улогу у потрази за самоспознајом сваког музејског посетио
ца, знање које музеј олакшава. Када посетилац стоји лицем
у лице са делима која су произвели други људи, он путем
медијације може да дође до посебне врсте субјективности
која може да надахне самоспознају и разумевање сопстве
ног живота. Овај став чини, парадоксално рекло би се (опет
са становишта нове музеологије и критике традиционалног
музеја) музеј чуварем сведочанства и знакова које оставља
човечанство, једно од најбољих места за ову неизоставну
медијацију која, нудећи контакт са светом производа кул
туре, води сваког појединца на пут бољег разумевања себе
самог и стварности уопште. Ово је један аспект оне тради
ционалне, конзервативне, институције музеја који се, веру
јемо, не сме жртвовати новим социјалним и финансијским
евалуацијама, чије вредновање не трпи деловање и рад на
„дуге стазе”.

Друштво
Иако у свом општем значењу појам друштва означава мање
или више кохерентну групу људи са установљеним систе
мима односа и размене, како га тумаче Девале и Марес,53
52 Видети и изузетно комплексан рад Булатовић, Д. (2005-2006), „Му
зеологија и/као херменеутика”, Гласник Народног музеја Црне Горе,
стр. 2, 111-120.
53 Desvallées, A. and Mairesse, F. нав. дело, стр. 75.
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„друштво” коме се обраћа у контексту музеја јесте друштво
појединаца који се налазе на неком специфичном месту у
одређеном тренутку, који су се „окупили”54 око заједничких
политичких, економских, правних и институција културе, у
које спадају и музеји који помажу и подржавају активности
музеја као институције. Музеј је дефинитивно од 1974. го
дине дефинисан као институција „у служби друштва и ње
говог развоја”, што је – а у овом раду смо неколико пута
експлицитно или имплицитно указали на ту чињеницу – био
резултат рођења појма и израза „друштво у развоју” који се
односио на земље Трећег света, између Западних и Источ
них, чиме се музеј сагледао као један од важних фактора
у развоју друштва, било да се радило о његовој културнообразовној, било туристичкој или економској (која је данас
истакнута у први план) улози. У овом смислу, друштво мо
гу чинити становници једне или више земаља, односно цео
свет (како то промовише Унеско и сви његови комитети).
Но, појам друштва се често поистовећује са заједницом, и
оно што их може јасно раздвојити није само њихова вели
чина, јер је заједница мања од друштва (иако то данас не
мора бити случај уколико се у обзир узме развијена комуни
кација преко друштвених мрежа које рачунају на заједничке
вредности и циљеве појединаца који им прилазе), већ њихо
ва институционална структура и организација, при чему их
друштво подразумева. Заједница је група људи који живе
заједно или стварају неку врсту везе, деле један број карак
теристика, попут језика, обичаја, религије, без потребе да се
институционално организују.55 Још једном Девале и Марес
указују на разлике између франкофоних и англосаксонских
термина, чиме истичу „заједницу” (collectivité, population
locale, communauté) у европском и франкофоном подручју,
за разлику од англосаксонског инсистирања на јасној ди
ференцијацији између друштва и заједнице. Као последи
ца овог стриктног раздвајања појмова друштво и заједница,
током последњих неколико деценија појавио се један број,
такозваних, друштвених (social) – односно, комплексних,
и локалних (community) музеја – што би било еквивалент
но нашим регионалним, градским, итд. музејима који имају
ограниченију јурисдикцију.  Али, они су настали, говорећи
у глобалнијим терминима, да би се у њима нагласио специ
фичан однос који желе да изграде са својом публиком. Ови,
најчешће, етнографски музеји, представљају се као устано
54 Наравно, никако баш сви у исто време, јер изложбе трају, макар неко
лико сати као током светске музејске атракције „Ноћ музеја”, која ове
године у Србији није мобилисала љубитеље музејских изложби услед
елементарне непогоде која је погодила регион.
55 Desvallées– Mairesse, нав. дело, стр. 76.
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ве које имају веома снажну везу са својом публиком која се
налази у центру њихове пажње и њиховог деловања. Оно
што је значајно, ипак, у потреби да се дефинише друштво у
контексту музеологије и новог музеја, јесте, а то се директ
но ослања на идеје нове музеологије од њеног настанка на
даље, јесте да је музеј интердисциплинарни простор у коме
се могу производити изложбе које се тичу тема и проблема
од имиграције, екологије, политичких криза, расизма, сагле
даваним и у ширем глобалном оквиру и у локалном оквиру
који спада у домен деловања локалних музеја којима је циљ
откривање, неговање и очување идентитета једне заједнице
као и њен одрживи развој.

Закључак
Није необично што се Кључни појмови музеологије заврша
вају појмом друштво. Пошли смо, и ми у свом избору, од
првог појма наведеног у овом приручнику, од архитектуре
која игра и репрезентативну и строго функционалну улогу, и
која је била један од првих елемената музејског сетинга који
је био критикован. Критикован, од 1980-их надаље, у тре
нутку када се за архитектуру нових музејских зграда издва
јао огроман државни капитал, док су мали локални музеји
најчешће таворили и бивали све више принуђени да се окре
ћу приватном капиталу коме су постајали све одговорнији,
без обзира да ли се радило о инвестицијама које су потицале
од индустријских магната или од локалне заједнице. Тада је
нова музеологија, нови музеј, у средиште пажње, како смо
навели на почетку овог рада, поставила посетиоца. Запра
во, човека који је данас на првом месту конзумент музејског
производа, али и извор информација – и оних културних
које спадају у домен нематеријалне баштине, и оних који
се тичу свакодневних потреба и интересовања, проблема са
којима се суочава заједница, друштво, назовимо скуп инди
видуа како год желимо, који се у процесу индустријализа
ције отуђио не само од свог рада, већ и од своје традиције, о
чијем значају много више имају да кажу антрополози. Тиме
се у фокусу нашло и питање наслеђа, односно баштине, ко
ја је позвана да уђе у процес одбране идентитета тако што је
рекреирана, оживљена путем различитих врста медијације
(посредовања, интерпретације) која тражи спону са одређе
ним друштвеним заједницама и њиховим конвенцијама.
Покушали смо да наговестимо да је појам нова музеологи
ја перманентна чињеница у историји музеја, да се мисао о
деловању, смислу, улози музеја у друштву – јер је настао на
темељима друштвене корисности, макар и да су за њиховим
збиркама потребу имали само ретки чланови друштва – не
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престано преиспитивала и да је, када год је музеј као инсти
туција био подвргаван критици (позитивној или не), та ми
сао рађала увек нове и све богатије одговоре и садржаје. Из
понуђених дилема и утопија јасно је да су специфичности
послератног света изобиља које је кулминирало током 1980их у музеј донеле нове погледе на ствар и изнеле нове аспек
те деловања који су развили постојећи дискурс о музеју, не
напуштајући кључне појмове музеологије и музеографије,
као темеље институције у потребу за којом не смемо посум
њати и која још увек није, упркос својој старости, сазрела да
и сама буде музеализована.
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NEW MUSEOLOGY AS A FACT OF CONTEMPORANEITY
Abstract
This essay is on new museology and its essential concepts. The
discourse is based on the concept of new museology as a utopian
project that emerged as criticism of the, so-called, traditional museum.
Although its foundation is usually dated back to 1989, in Peter Vergo’s
seminal The New Museology, we are more inclined to date it in the
mid-1970s, linking it to broader artistic, social, economic and political
movements of the post-1968 world. The idea expressed in this paper
is that “the new museology” has not lost its currency, as we believe is
shown in Key Concepts of Museology, published by ICOM in French
in 2009, and in English 2010.
Key words: museology, new museology, heritage, museum architeture,
society, mediation
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ИЗАЗОВИ НОВЕ
МУЗЕОЛОГИЈЕ У
ПРЕЗЕНТАЦИЈИ И
ИНТЕРПРЕТАЦИЈИ
ДИСОНАНТНОГ НАСЛЕЂА
Сажетак: Свега је неколико држава у модерном свету које ни
су настале као последица насиља и из сукоба. Иза тих догађаја
остала су материјална сведочанства и усмена предања, али у на
уци још није постигнут консензус око тога треба ли их уопште
сачувати, а камоли на који начин презентовaти и тумачити. Овај
рад се бави изазовима и препрекама које пред нову музеологију
ставља управљање оваквом баштином. Акценат на личном дожи
вљају и партиципацији, бављење актуелним, животним темама и
недаћама, деинституционализација, излазак у простор, популари
зација садржаја, децентрализација, ангажовање заинтересова
них локалних заједница и самим тим друштва у целини – све су то
елементи на којима се нова музеологија базира већ безмало пола
века. Но наћи праву меру и обезбедити системску, методолошку
примену увођењем одређених стандарда – ту је изазов. Досада
шњи принцип – све може, а ништа не мора - није дао резултате.
Зато је на музеолозима да буду, у неку руку, арбитри и да мотиви
шу, координирају и воде локалне заједнице у напорима да се сваки
слој дисонантног наслеђа сачува од заборава.
Кључне речи: нова музеологија, интерпретација, презентација,
дисонантно наслеђе, памћење, наслеђе рата
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Шта је „ново” у новој музеологији?
„At the simplest level, I would define it as a state of widespread
dissatisfaction with the ‘old’ museology, both within and outside
the museum profession; and though the reader may object that
such a definition is not merely negative, but circular, I would re
tort that what is wrong with the ‘old’ museology is that it is too
much about museum methods, and too little about the purposes
of museums; that museology has in the past only infrequently
been seen, if it has been seen at all, as a theoretical or humani
stic discipline, and that the kinds of questions raised above have
been all too rarely articulated, let alone discussed.”1
Још од оснивања Лувра 1793. па до данашњих дана, кусто
си, музеолози, херитолози и сви други укључени у рад му
зеја неминовно прате и учествују у трансформацији односа
између уметничких дела и посетилаца, наслеђа и оних који
њиме управљају. Тај тренд је дакако постојао и много пре
Француске револуције и у другим земљама, но формирање
овог првог, јавног, модерног музеја у који је улаз био бес
платан и самим тим свима доступан, представља својеврсну
прекретницу, не само зато што се од тог времена све више
пише и контемплира о судбини ових баштинских установа,
већ и због тога што ће тај догађај омогућити повољну климу
за даље реформе у домену организоване бриге о културним
добрима, коју ће, у годинама које следе, спроводити Фран
соа Гизо (Francois Guizot).2
Улога и задаци музеја у контексту материјала који баштини
– да селектује, чува, обрађује и презентује уметнине – веко
вима за нама пролазили су једино кроз „козметичке” про
мене. Оно што је, ипак, почело да се мења средином седам
десетих година прошлог века, а под утицајем општих дру
штвено-економских превирања, јесте премештање акцента
са колекција на посетиоце. Како нова музеологија препору
чује партиципативно сакупљање које инволвира заједницу
у тај процес, у тим стидљивим покушајима да се централно
1 The New Museology, ed. Vergo, P. (1989), London: Reakiton Books, p. 3 (На
најједноставнијем нивоу, дефинисао бих је као стање широко распро
страњеног незадовољства „старом” музеологијом, како унутар, тако
и изван музејске струке; и иако читалац може приговорити да таква
дефиниција није само негативна, већ и затворена, ја бих им одговорио
да оно што не ваља у вези са „старом” музеологијом је то што се пре
више бави музејском методологијом, а премало оним што је сврха музе
ја; да је музеологија у прошлости ретко била, ако и уопште, виђена као
теоријска или хуманистичка дисциплина и да су се  горе наведена пита
ња превише ретко постављала, а камоли да се о њима дискутовало).
2 Више о формирању организоване бриге о наслеђу код Француза у: The
birth of heritage: le moment Guizot, Poulot, D. (1989) Oxford Art Journal,
volume 11, No. 2, pp. 40-57.
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место истраживања са феномена институција3 пребаци на
људе, можемо назрети корене нове музеологије. Промена од
носа моћи између музеја и друштва кључна је за све што ће
се даље спроводити. Док је музеј раније контролисао зна
чење и вредност заоставштине, па тако и идентитет и про
шлост, ексклузивно право да се бави људским наслеђем ви
ше неће бити само у надлежности институције. Идеја која
се крила иза тога није била сведена на жељу да се повећа
посећеност самих установа, већ је циљ музејских посленика
из различитих земаља света био да им се помогне да буду
интегрални део свакодневице и да, као инструменти важни
за друштвени развој, допринесу квалитету живота у локал
ним заједницама. Управо у том односу према друштвеним
променама разликујемо и две школе нове музеологије – бри
танску (англо-саксонску) и латинску.4 Даља, финија дифе
ренцијација налази се у одговору на питање ко одлучује шта
треба да се памти, и, логично, шта се препушта забораву. На
наредном нивоу налази се дилема како перципирамо иден
титет, да ли треба да га схватимо као нешто што је форми
рано и заокружено спољашњим факторима или је то више
однос појединца према одређеним предметима. Англо-сак
сонски новомузеолошки одговор подразумева да музеји и
заједнице заједно раде као партнери и на тај начин прева
зилазе савремене проблеме. Насупрот томе стоји латинска
перцепција, која је више идеолошка и која заједницу изјед
начава са музејем. 5
Мањкавости читавог покрета леже у чињеници да је дискурс
нове музеологије пре свега културни и политички, а не науч
ни. Упркос различитим покушајима дефинисања елемената
и средстава нове музеологије, озбиљан теоријски оквир је
изостао, а уместо критичког осврта, углавном наилазимо на
опште прегледе и генезу овог феномена. Уколико бисмо по
кушали да их набројимо, они би се свели на партиципацију
(усмереност ка публици) и локалну оријентацију, као нај
важније. Уз њих неминовно иду и динамичност у којој ор
ганизациона структура не подразумева фиксну институцију
3 Само име музеологија, у слободнијем и веома општем промишљању мо
же да се поједностави на науку о музејима, то јест науку о институција
ма.
4 Лисабонски универзитет ULHT последњих неколико година објављује
зборнике о социомузеологији, односно латинској верзији нове музеоло
гије. Детаљније о њиховим истраживањима у: Sociomuseology 3: To Un
derstand New Museology in the XXI Century, eds. Assunção, P. and Primo, J.
(2010), Lisboa: ULHT.
5 Lamas, М. (2010) Lost in the supermarket –The Traditional Museums Chal
lenges in: Sociomuseology 3: To Understand New Museology in the XXI Cen
tury, eds. Assunção, P. and Primo, J. (2010), Lisboa: ULHT, pp.43-57.
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(која пак доводи до децентрализације простора и изласка
напоље) и умањивање улоге конкретних предмета и исти
цање значаја теме (која је у вези са савременим потреба
ма). Слику о новој музеологији употпуњују и инсистирање
на оригиналности контекста (in situ), истицање недодир
љиве баштине и материјални предмети који задовољавају
и колективно памћење. Сведени на „лајт мотиве“, не одају
утисак да су традиционални музеји у супротности са оним
што се нуди као нова музеологија. Разлика, дакле, није толи
ко у „поштовању” изложених артефаката, колико у томе ко
одређује њихову вредност и с чије тачке гледишта.6 У новој
музеологији заједница је та која одређује с чиме се иденти
фикује и шта вреди сачувати. Заједницу је Зигмунт Бауман
(Zygmunt Bauman) дефинисао као сигурно, удобно и топло
место где никада нисмо једни другима странци и где нас во
ди иста жеља да побољшамо заједнички живот. 7 Међутим,
још увек трагамо за одговорима која је то заједница са којом
музеј треба да сарађује и по којим критеријумима, те да ли
се избором једне искључују све друге заједнице.

Ново старо наслеђе
„To avoid being eaten up by a museum is definitely a universal
problem, since we live in a world in which virtually anything
can be staged or exhibited in a museum or in which virtually
anything can serve or be classified as a museum”.8
Традиционални или, прецизније, уобичајени дискурс о на
слеђу углавном је једнодимензионалан и претежно усмерен
на бригу о материјалним остацима прошлости.9 Па ипак,
очигледно је да је културна баштина много више од физич
ке репрезентације, будући да она у себи садржи приче на
другачијим нивоима и у различитим временским периоди
ма, те као такве и треба да их пренесе. Јер наслеђе према
6 Hauenschild, A. (1998) Claims and Reality of New Museology: case studies
in Canada, the United States and Mexico, Washington, D. C.: Center for Mu
seum Studies, Smithsonian Institution, p. 144.
7 Lamas, М. (2010) Lost in the supermarket –The Traditional Museums Chal
lenges in: Sociomuseology 3: To Understand New Museology in the XXI
Century, eds. Assunção, P. and Primo, J. (2010), Lisboa: ULHT, p. 245
8 Preziosi, D. Avioding museocannibalism in XXIV Bienal de São Paulo:
núcleo histórico: antropofagia e histórias de canibalismo. V, 1, ed. Herken
hoff, P. and Pedrosa, A. (1998) São Paulo: A Fundação, p. 57 (Избегавати да
нас музеј прогута је дефинитивно универзални проблем, пошто живимо
у свету у којем буквално све може бити постављено и изложено у музеју
или у којем буквално све може да служи или буде класификовано као
музеј).
9 Више о употребама наслеђа у: Smith, L. (2006) Uses of Heritage, London:
Routledge.
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мишљењу Пата Кукија (Pat Cookе) не представља толико
концепт, колико неку врсту тешко објашњивих осећања. То
се негде надовезује на ставове Сузан Пирс (Susan Pearce),
која је увек инсистирала на субјективној природи баштине.10
Да вишеслојност значења не сме да се игнорише пише и
Питер ван Менш (Peter van Mensch).11 Он користи термин
идентитет да изрази бивствовање предмета. Структурни,
функционални и контекстуални идентитет делују синхроно
и садрже одређене податке о физичким карактеристикама
предмета, али и информације које се односе на његову упо
требу и окружење. Ван Менш овај модел употпуњује осо
бинама које рефлектују (при)давање, али и губљење инфор
мација током процеса инвенције, реализације и употребе.12
Све се ово лако (или се тако барем чини) примењује до тре
нутка док не дођемо до негативног, односно нежељеног,
наслеђа прошлости. Дисонантност наслеђа је готово увек
присутна, али шта када је она окосница и када су тумачења
антиподна? Постоји ли баштина која може да повећа разу
мевање међу различитим групама? Постоје ли универзални
мотиви или тумачења? Која је ту улога нове музеологије?
Сведоци смо све већег интересовања за очување нежељеног
наслеђа прошлости, односно места са тешком прошлошћу.
С једне стране, оно је проузроковано модерним сукобима с
краја ХХ века, а с друге временском дистанцом која је про
текла од великих ратова. Проблем њихове презентације и
тумачења постао је све очитији, с упливом економског фак
тора који се налазио у основи туристичких потенцијала. Код
писаца о овој тематици искристалисало се више термина,
који се делимично чак и преплићу. Било да говоримо о та
натуризму, црном или холокауст туризму, сви они у основи
полазе од посетилаца и њихове мотивације да посете одре
ђени меморијал, споменик, место и слично. С друге стра
не, појам дисонантног наслеђа, који су дефинисали Грегори
Ешворт (Gregory Ashworth) и Танбриџ (J. E. Tunbridge) озна
чава оно што се чува, било да је реч о материјалној или недо
дирљивој баштини, у свим њеним слојевитостима и значе
њима. Реч је о аналитичком приступу који су двојица аутора
првобитно употребили за анализу комплексне урбанистичке
10 Cooke, P. (2003) The containment of heritage: setting limits to the growth of
heritage in Ireland, Dublin:The Policy Institute Trinity College, pp. 4-5.
11 Van Mensch, P. (1984) Museology and the object as data carrier, Leiden:
Reinwardt Academy
12 Heijnen, W. (2010) The new professional: Underdog or Expert? New Mu
seology in the 21th century in: Sociomuseology 3: To Understand New Mu
seology in the XXI Century, eds. Assunção, P. and Primo, J. (2010), Lisboa:
ULHT, pp. 19-20.
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ситуације у историјским градовима у централној и западној
Европи. Анализирајући развој баштине, а посебно комоди
фикацију13 историјских извора, они покушавају да установе
ко креира наслеђе и за кога.14 Танбриџ и Ешворт кажу да
уколико интерпретацију наслеђа схватимо као селективно
разумевање прошлих догађаја за тренутне комеморативне
или комодификацијске процесе, онда је сво наслеђе дисо
нантно. Дисонантност постоји у самом процесу комодифи
кације, али и у порукама које наслеђе (пре)носи. Оно што
је за нас интересантније, а у светлу новонасталог наслеђа
неславне прошлости деведесетих на територији бивше Ју
гославије, јесте чињеница да они образлажу стратегије и
управљање местима злочина и насиља, посебно имајући на
уму мотиве жртава, починиоца и посматрача.15

Улога интерпретације у новој музеологији
„Ваља признати да то и није намера оних који уобличавају
музеје, куратора и историчара, који покушавају да усидре
широку јавну свест или некакву грађанску педагогику. Они
би хтели да васпитавају или да у јавности заснују историј
ску свест и осећање одговорности. Они би хтели да понуде
како објашњење и анализу, тако и спомен, утемељено исто
ријско сећање на стваран догађај, не само сећање као епи
фанију.”16
Иго де Варин (Hugues de Varine) je 1985. године нову музео
логију видео као покрет у којем је музеј образовно средство
друштвеног развоја. Иако је описује као нову идеју, мора
се приметити да она заправо прати традицију музеалаца из
19. века, који су музеј посматрали пре свега као образовну
установу у служби друштва. Варин је и раније анализирао
модернизацију музејске архитектуре, технологије излага
13 Комодификацијом се нечему што није имало економску вредност прида
је одређена тржишна вредност, па се тако на пример, културна обележја,
језик или идентитет претварају у потрошачку робу. (прим.аут.).
14 Hartmann, R. (2009) Tourism to Places with a Difficult Past: A Discussion
Paper on Recent Research Trends and Concepts: Heritage Tourism, Disso
nant Heritage Tourism, Thanatourism, Dark Tourism, Holocaust Tourism,
Department of Geography & Environmental Sciences University of Colorado
Denver, p. 2
15 Lemelin, H. and Powys Whyte, P. Battlefields, repatriation, and Indigenous
Peoples Addressing dissonant heritage in warfare tourism in Australia and
North America in the 21st Century, http://cts.som.surrey.ac.uk/publication/
battlefields-repatriation-and-indigenous-peoples-addressing-dissonant-heri
tage-in-warfare-tourism-in-australia-and-north-america-in-the-21st-century/
wppa_open, 10.05.2014.
16 Мајер, Ч. (2011) Одсјај Бухенвалда у: Подсећање на злочине, пр. Кинге,
Ф. и Фрај, Н. (2011) Нови Сад – Београд: Платонеум – Савез јеврејских
општина Србије, стр. 333.
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ња и истраживање циљних група и истицао да, иако су ти
елементи довели до значајних подизања трошкова и комер
цијализације, нису променили квалитет музејске посете и
мотивацију становништва.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
повезују бригу о наслеђу. Како наслеђе није конзервирано и
статично, презентација и интерпретација су својеврстан чин
очувања. Будући да проширују знање о датој баштини, тиме
јој додељују и нове вредности, а њиховим укључивањем
се мултиплицирају и разлози да се сачува нешто што смо
наследили из прошлости.
Мењање управо тог сегмента у оквиру бриге о траговима
минулих времена су заговорници нове музеологије видели
као изазов и простор за деловање. Адекватним тумачењем,
културна добра се претварају од статичних и стерилних спо
меника у места и изворе изучавања и размишљања о про
шлости. Успешна интерпретација подразумева веома добру
припрему, приликом које је неопходно да се дају одговори
на питања зашто се нешто интерпретира, ко треба да буде
укључен у тај процес, потом шта се и за кога тумачи, које се
поруке шаљу и са којим циљевима, како ће се обавити ева
луација и, коначно, како ће се даље одржавати. Фримен Тил
ден (Freeman Tilden) је још 1957. навео шест кључних тача
ка добре интерпретације. Према његовом мишљењу, свака
интерпретација која у себи не садржи искуства посетилаца
је стерилна. Информација сама по себи није интерпрета
ција, јер је интерпретација вештина која у себи комбинује
различите уметности. Интерпретација полази од целине, а
затим представља делове, а све у циљу провокације. Интер
претација за децу није скраћена верзија оне за одрасле.19
Овако детаљан поступак је посебно значајан када је реч о
регионима који су у недавној историји претрпели грађанске
17 Hauenschild, A. (1998) Claims and Reality of New Museology: case studies
in Canada, the United States and Mexico, Washington, D.C.: Center for Mu
seum Studies, Smithsonian Institution, p. 4.
18 Heijnen, N. J. The new professional: Underdog or Expert? New Museology
in the 21th century in Sociomuseology 3: To Understand New Museology
in the XXI Century, eds. Assunção, P. and Primo, J. (2010), Lisboa: ULHT,
p. 13.
19 Tilden, F. (2008) Interpreting our heritage, The University of North Carolina
Press; 4th Revised & enlarged edition (Kindle Edition).
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ратове и у којима су остали трагови нежељеног наслеђа про
шлих времена. Да ли и како уопште треба те остатке сачу
вати, како та места треба интерпретирати, чију перспективу
заузети и да ли је реално очекивати да споменици доведу до
међуетничког помирења, само су неке од тема за даљу раз
раду. Досадашња искуства из праксе су показала да је за ин
терпретацију наслеђа ратних сукоба потребно организовати
консултативне процесе у које ће бити укључени представ
ници свих заједница. У оквиру њих треба инсистирати на
истицању позитивних примера међуетничког ангажовања.
Окосница тумачења не би требало да буде неки догађај или
датум или место, јер не постоји ниједан који је у позитивном
сећању свих некада сукобљених страна. Консензус је лакше
постићи избором „универзалне” теме.
У свом последњем извештају, специјална известитељка Ује
дињених нација на пољу културних права Фарида Шахид
(Farida Shaheed) написала је да сва пост-конфликтна и по
дељена друштва морају да нађу праву меру између сећања
и заборављања. Њен извештај се фокусира на друштва која
су имала интерни или међународни конфликт, пост-колони
јална друштва, она која су етнички, политички подељена и
слично.
Круцијално је да процес меморијализације не функциони
ше као празна реторика којом се комеморишу мртви, јер се
тако губи увид у разлог и контекст трагедија из прошлости.
Меморијализација би требало да се разуме као процес који
осигурава потребан простор за оне који су погођени, у којем
би могли да артикулишу различите наративе на начин који
је смислен и у контексту културе.
Држава и друге заинтересоване стране треба да осигурају да
меморијалне праксе и политике доприносе превазилажењу
негирања које потпирује мржњу и насиље, затим да обезбе
де симболичке репарације и јавно признање жртава, разви
јају политике помирења међу групама које су биле у сукобу
током конфликта и да редефинишу национални идентитет
кроз плурализам идеја.
Такође, Шахид препоручује спречавање даљег насиља и не
разумевања између супротстављених група промовисањем
грађанског ангажовања, критичког размишљања и подсти
цањем дискусије о протеклим и предстојећим изазовима ис
кључености и насиља.
Када говоримо о дисонантном, а пре свега о ратном наслеђу,
могућности злоупотребе интерпретације су огромне. Струч
на јавност је зато инсистирала и на законском уређењу и де
финисању тумачења, а те иницијативе су новијег датума.
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Што се тиче саме интерпретације, незаобилазна је Деклара
ција донета у Чарлстону 2005. године. У њој је интерпрета
ција представљена као средство које олакшава разумевање и
доприноси већем поштовању културног наслеђа, те подиже
јавну свест о потреби за конзервацијом. Ефективна интер
претација великог броја баштинских локалитета може да
буде важан посредник за међукултурну и међугенерацијску
размену и међусобно разумевање. Тумачење подразумева и
комуницирање значења кроз пажљиво, документовано пре
познавање њиховог значаја, укључујући и материјалне и не
додирљиве вредности, природно и културно окружење, дру
штвени контекст, физичке карактеристике. У том смислу су
поштовање аутентичности (кроз заштиту њихових природ
них и културних вредности од физичких промена или на
метнуте интерпретативне инфраструктуре), затим допринос
одрживој конзервацији културног наслеђа (кроз финансиј
ско планирање и охрабривање економских активности које
чувају конзерваторске напоре, повећавају квалитет живо
та домаће заједнице и осигуравају дугорочно одржавање и
ажурирање интерпретативне инфраструктуре), потом обез
беђивање инклузивности укључивањем свих заинтересова
них страна и заједница у програме интерпретације), као и
развијање техничких и професионалних стандарда за интер
претацију баштине, укључујући технологије, истраживање
и обуку, такође, фактори који морају да се узму у обзир.
Ова декларација појашњава и разлику између интерпрета
ције и презентације, при чему потоња означава пажљиво
планиран распоред информација и физички приступ култур
ној баштини, најчешће од стране неког професионалца или
фирме. Као таква, она представља једносмеран вид кому
никације. Интерпретацију, то јест тумачење, са друге стра
не чини укупност активности, размишљања, истраживања
и креативности које стимулише културна баштина. Кључну
улогу играју посетиоци, али су актери и друге заинтересо
ване стране.
Оно на чему још треба радити у оквиру ове проблематике
јесу области у вези са начинима укључивања перцепције и
вредности „стејкхолдера” и улози окружења на интерпрета
цију, затим концепта аутентичности, тумачење религиозних
и светих места, и коначно места буђења савести, односно
негативног/дисонантног наслеђа прошлости.

Музеализација дисонантног наслеђа на примеру
Музеја Дистрикта шест
„Не знам да ли споменици помажу, не знам, па не знам.
Код нас, у мојој бившој Југославији, у сваком селу је стајао
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споменик народноослободилачке борбе и биста понеког ме
сног народног хероја, па нам то није помогло да се после
међусобно не закрвимо као иначе нико у Европи.”20
Све је више реализованих случајева где су постулати нове
музеологије примењени на очување дисонантног наслеђа.
Изабрали смо успешан пример који, иако из нама далеког
поднебља, може да послужи као инспирација за решења која
ћемо једног дана остварити на територији Балкана.
Дистрикт шест је назив некадашњег мултиетничког кварта у
ужем градском језгру Кејптауна, једног од три главна града
Јужноафричке Републике. Из њега је седамдесетих година
прошлог века, за време апартхејда, насилно протерано ви
ше од 60.000 становника. Државни званичници су тада да
ли неколико разлога за исељење. Наиме, према филозофији
апартхејда, међурасна интеракција је подстицала сукобе,
због чега су се оне морале одвојити. Сматрали су тај кварт
сламом у којем цветају криминал, коцка и проституција. С
друге стране, становништво је узроке исељења видело у
близини самог центра града и луке. Дана 11. фебруара 1966.
Дистрикт шест су прогласили белачким квартом, а расеља
вања су почела већ 1968. године. До 1982. године старосе
деоце су преселили око 25 километара даље од својих домо
ва. Старе куће су сравнили са земљом, преживеле су једино
богомоље. У наредним годинама изградили су универзитет
и неке полицијске зграде, али је, осим тога, некадашњи Ди
стрикт остао суштински неразвијен. Након пада апартхејда
1994. године, Влада Јужноафричке Републике је признала
потраживања старих житеља и обећала им надокнаду ште
те. До 2003. сазидали су 24 зграде за бивше станаре, данас
махом људе старије од 80 година.21
Фондација Дистрикт шест је основана 1989, а музеј 1994.
године, с намером да служи као сећање на догађаје из доба
апартхејда и на културу и историју пре исељења. Стручна
јавност Музеј Дистрикт шест често описује као „форум”
и као „храм”. Храм је јер има предмете које поштујемо и
који нам откривају мистерију постојања, чувајући искуства
људи који су успели да преживе веома разорну дислокацију.

20 Ивањи, И. Моћ сећања и немоћ речи у Подсећање на злочине, пр. Кинге,
Ф. и Фрај, Н. (2011) Нови Сад – Београд: Платонеум – Савез јеврејских
општина Србије стр. 25
21 District Six Museum. International Coalition of Historic Sites of Conscien
ce, http://www.sitesofconscience.org/members/district-six-museum, 10. 05.
2014.
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Форум је јер ангажује у очувању прошлости, у расправи, у
прављењу и постављању захтева пред будућност.22
Користећи овај метафорички оквир као полазну тачку, ау
тори концепта су желели да прошире деловање музеја и да
укину дистанцу коју репрезентовање трауматичне прошло
сти може да креира. Имајући на уму постулате нове музео
логије, укључили су читав низ поступака и метода који су на
хармоничан, али и дисонантан, начин формирали мемори
јализацијске праксе музеја. На првом месту, реч је о укљу
чивању посетилаца у причу, који својим искуствима и рани
јим сазнањима критички доприносе поставци. Јасно је да
дистанцирани гледалац, који експонате види као нешто што
представља „другост” или као опсервацију нечијег туђег
истраживања, не може да добије потпуни доживљај понуде
Музеја. Да би то избегли, почели су са сусретима бивших
становника. Тада су могли да виде на који начин они при
чају о својим сећањима и како желе да се њихова историја
презентује. Други корак је био аквизиција предмета, али и
прикупљање оралних историја које их прате. Ово такозвано
живо сећање је предмете довело у корелацију. Након тога су
организовали и меморијске шетње и у оквиру њих мапира
ње памћења. Индивидуалне и заједничке мапе памћења су
биле начин да се бившим становницима омогући да поново
направе везу са топографијом. Користећи мапе Дистрикта
шест на којима су неке важне и препознатљиве тачке би
ле убележене, резидентима је било омогућено да исцртају
различите путање којима су се често кретали, док су тамо
живели, симулирајући на тај начин њихово власништво над
улицама и јавним простором, и индиректно – управљање
сопственом судбином.23 Такође, охрабривани су да уцртају
нека места која нису већ била на карти.
Приповедање бивших становника, међугенерацијски дија
лози, играње улога, читање поезије, музички перформанси
– то су само неки од начина на које се посетиоци и данас
укључују у рад музеја. На интимни улазак у физички, а по
том и метафорички, простор позивају их фотографије, фраг
менти живота и домова људи, гласови... Према спроведе
ним анкетама о утисцима, у први мах то доводи до осећања

22 Bennett, B. (2010) Representing traumatic pasts at the District Six Muse
um in Sociomuseology IV, Cadernos de Sociomuseologia, Vol 38-2010 eds.
Assunção, P. and Primo, J. (2010), Lisboa: ULHT, p. 271.
23 Досад најпотпунији доступни извор о меморијским праксама у Ди
стрикту шест је: Bezzoli, M. and Kruger, M. (2002) Texture and Memory
The Urbanism of District Six, Cape Town: Cape Technikon.
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шока, ужаса, саучесништва, неверице, самоспознаје, а затим
почиње и исцељење.24
Централна мапа на поду Музеја је један од њених најпозна
тијих експоната. Иако избледела и оштећена након много
година коришћења, карта је и даље моћан алат који привла
чи људе и симболично их уводи у причу. Бивши становници
који су живели у Дистрикту шест пре његовог уништења,
увек прво потраже улицу где су се налазиле њихове куће.
Иако је на почетку било планирано да мапа буде на поду са
мо неколико месеци након отварања, много година касније,
она наставља изнова да стимулише. Чак и сам назив сталне
поставке Продубљивање (Digging Deeper) томе доприноси.
Означавајући незавршеност презентације, он изнова и изно
ва омогућава нова тумачења.
У последњих неколико година, фокус истраживања је поме
рен са „производње” меморије и комеморације на она која
су тесно повезана са реституцијом земљишта и опоравком.25
То је довело до многих методолошких питања. Како ће об
нова места утицати на постојеће меморијализацијске прак
се? Треба ли редефинисати памћење у односу на промене?
Можемо ли и како сачувати све слојеве? С тим у вези је ре
ализована серија радионица, али ће се потпунији одговори
добити тек са будућом временском дистанцом.

Закључак
„Историја човечанства почиње легендом да је Каин убио
свог брата Авеља и наставља се крваво све до најновијих
догађаја у Источном Тимору или Дарфуру, у Авганистану и
Ираку – непрекидно морамо да учимо нове географске пој
мове, јер се негде далеко од нас опет убијају – сва историја
заправо се састоји од сећања на злочине и поморе.”26
У модерном свету, свега је неколико држава које нису на
стале као последица насиља и из сукоба. Иза тих догађа
ја неминовно су остала материјална сведочанства и усмена
предања, али у науци још увек није постигнут консензус око
тога треба ли их уопште сачувати, а камоли на који начин
презентовти и тумачити.
Када је 1985. председавајући британског меморијалног
фонда за национално наслеђе (National Heritage Memorial
Fund) Лорд Чартијерис (Lord Charteris) говорио о културним

24 Bennet, B. нав. дело, стр. 272.
25 Исто, стр. 274.
26 Ивањи, И. нав. дело, стр. 3.
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добрима, рекао је да је „баштина све што пожелимо”.27 Ка
да томе додамо горе наведен став Ешворта и Танбриџа да је
свако наслеђе дисонантно, можемо да изведемо закључак да
је дисонантно наслеђе све што пожелимо. Ако ствари поста
вимо на тај начин, није ли онда боље да признамо и посто
јање непријатног наслеђа прошлости, уместо што га свесно
запостављамо, креирајући лош изговор за поновно писање
историје у име мира и помирења?28
Улога музеја и споменика, као и других места сећања у кон
струисањима националних историја добро је позната. С тим
у вези Ешворт и Танбриџ истичу како није случајно што су
се националне државе формирале практично истовреме
но са порастом интересовања за историјске, археолошке и
уметничке артефакте којима може да се истка прича о на
цији.29 Да ли су онда каснија запостављања националне ба
штине довела до сукоба? Када је реч о територији Балкана,
тешко је дати тачан одговор. Можда је више проблем у њи
ховом тумачењу и неразрешеним узроцима и последицама
ранијих несугласица. Јер, ако јасна сазнања о националној
прошлости и различитим културним традицијама могу да
уједине народ у смислу заједничког идентитета, онда је бли
зу памети да је могућ и супротан поступак.30
Модел нове музеологије погодан је за презентацију и интер
претацију дисонантног наслеђа, пошто дозвољава шира ту
мачења и није стриктно теоријски устројен. То је, нажалост,
мач са две оштрице, с обзиром на то да толика слобода често
доводи до разводњавања суштине и банализације приказане
и анализиране грађе.
Акценат на личном доживљају и партиципацији, бављење
актуелним, животним темама и недаћама, деинституциона
лизација, излазак у простор, популаризација садржаја, де
централизација, ангажовање заинтересованих локалних за
једница и самим тим друштва у целини – све су то елементи
на којима се нова музеологија базира већ безмало пола века.
Но наћи праву меру и обезбедити системску, методолошку
примену увођењем одређених стандарда – ту је изазов. До
садашњи принцип – све може, а ништа не мора – није дао
резултате. На музеолозима је да буду у неку руку арбитри и
да мотивишу, координирају и воде локалне заједнице у на
27 Hewison, R. (1987) The Heritage Industry: Britain in a climate of decline,
London: Methuen, p. 32.
28 Исто, стр. 246.
29 Basu, P. Confronting the past? Negotiating a heritage of conflict in Sierra Le
one, Journal of material culture, vol. 13(2), p. 234.
30 Исто, стр. 235.
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порима да се сваки слој дисонантног наслеђа сачува од за
борава.
Нова музеологија и пред историју ставља нове, критичке
изазове. Суштинско питање истраживача не би требало да
буде како је то било некада, већ како је дошло до тога да са
да имамо тај проблем који имамо, које одлуке леже иза тога,
ко их је донео, какве су нам могућности данас да одредимо
будућност и како она треба да изгледа. Тек када „нови музеј”
буде базиран на садашњици, тек ћемо тада имати шансе да
направимо проактивну институцију која ће моћи да утиче и
на будућност.
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CHALLENGES OF NEW MUSEOLOGY IN
PRESENTATION AND INTERPRETATION OF
DISSONANT HERITAGE
Abstract
There are only a few countries in the modern world that have not been
established as a result of violence and conflict. Material evidence and oral
traditions remained after these events, but science has not yet reached a
consensus on whether they should be kept, let alone on how to present
and interpret them. This paper deals with the challenges and obstacles
that management of such heritage puts in front of the new museology.
The emphasis on the personal experience and participation, addressing
current, existential issues and hardships, deinstitutionalization, stepping
out to open spaces, popularization of the content, decentralization,
involvement of the local communities and therefore society as a whole
–   all of these are elements on which the new museology has been
based for nearly half a century. The challenge lies in finding the right
balance and ensuring systematic, methodological applications with the
introduction of certain standards. So far, the principle - all is possible
and nothing is a must -  has failed to achieve results. It is up to the
museologists to be arbitrators of sorts and to motivate, coordinate and
lead local communities in the efforts to preserve each layer of dissonant
heritage from oblivion.
Key words: new museology, interpretation, presentation, dissonant
heritage, memory, war legacy
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МАЛРО И ДЕЛОШ –
ЈЕДАН РАЗГОВОР О МУЗЕЈУ
Сажетак: Овај рад је посвећен постављању питања која се наме
ћу као последица промишљања појмова имагинарног и виртуелног
музеја. Како виртуелни музеј у Делошовој интерпретацији пред
ставља у првом реду један имагинарни музеј (у оном смислу који је
назначио Малро), потребно је успоставити однос између та два
сродна појма и указати на њихов потенцијални значај за разуме
вање музеја као таквог. Имплицитним одбацивањем дистинкције
музеологија – нова музеологија као неплодне за разрешавање музеј
ских антиномија, у овом раду је дисциплинарно одређење у потпу
ности подређено промишљању онога шта музеј јесте из позиције
Делошове интерпретације музеологије као једне ‘’филозофске ди
сциплине’’.
Кључне речи: имагинарни музеј, виртуелни музеј, Бернар Делош,
Андре Малро

Данас се чини готово илузорним писати о музеју. О музеју
као да је све речено и као да је напуштање појма музеологи
је довољан разлог за напуштање појма музеја. Измештање
музеја – које се догађа сваки пут када одређење музеоло
гије као науке о музеју напустимо као саморазумљиво – у
просторе наслеђа и баштине, односно одрон ка херитоло
гији као исходишту, једнако као и одрон ка музеографији
као озбиљењу, имплицитно упућује на домишљеност појма
музеја. Дакле, музеј као такав је уобличен и јасан, те је једи
но потребно изнаћи модалитете асимилације могућих про
мена које се пред њега постављају. Бернар Делош (Bernard
Deloche) је један од оних аутора који музеј мисле у кате
горијама ослобођеним од строгих дисциплинарних оквира,
проширујући посланство и значај музеологије дајући јој
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статус „филозофске дисциплине’’. Делош је као свој задатак
узео промишљање виртуелног музеја који он замишља као
контраран тзв. институционалном музеју. Свестан појмов
не сродности с Малроовим (André Malraux) имагинарним
музејом, Делош поклања нарочиту пажњу Малроовој тво
ревини. Треба имати на уму да, за разлику од Делоша, Мал
ро није тематизовао музеј као такав, то јест његов интерес
није лежао у системском промишљању институције музеја,
већ је његов приступ пре свега производ једног нагона за
рецепцијом уметности у једном не-институционалном виду.
Малроов имагинарни музеј по консеквенцама које из њега
исходе умногоме премашује његове интенције, јер он није
имао на уму рефлексију музеја коју обавља музеологија као
наука или неко слично систематско промишљање музеја.
Овом приликом ћемо ставити нагласак на појмове виртуел
ног и имагинарног музеја уважавајући њихове разлике, али
имајући на уму њихово заједничко порекло у мишљењу јед
ног не-институционалног музеја. Само на тај начин је мо
гуће понешто рећи и о тзв. институционалном музеју који
– што због наводне домишљености, што због замора интер
претације – измиче истинском разумевању. О музеју је зби
ља готово све речено. Ипак, оно што није речено се испоста
вља драгоценијим. Шта је, дакле, оно што Малро и Делош
нису рекли о музеју? Да ли је реч о забораву или пропусту?
Да ли нам ћутање о природи музеја говори о музеју више
од свих лутања на путу његовог превазилажења? Коначно,
да ли је могуће напустити појам институционалног музеја
без последица по свет који је својим постојањем генерисао?
У циљу задобијања одговора на ова питања, послушајмо
Делоша и Малроа у њиховим стремљењима ка напуштању
институције музеја.
Бернар Делош своју концепцију заснива на вези између му
зеја, естетике и медија, која је по њему „суштинска и пресуд
на’’.1 Чини се јасним одабир проматрања везе музеја и меди
ја имајући на уму његов интерес за тему виртуелног музеја.
Оно што пак његов приступ одваја од сличних је указивање
на важност естетике (а не уметности), коју он проглашава
за „темељ односа музеја и нових медија’’2. Уметност Де
лош схвата као „процес емотивног доживљаја који је иза
зван артефактом’’.3 Даље, „доживљај је оно што настаје у
пољу естетике, што се нуди чулима, било да је то искуство
изазвано уметношћу, или застарелим средствима као што су
1 Делош, Б. (2006) Виртуелни музеј, Београд: Clio, Народни музеј, стр. 17.
2 Исто.
3 Исто, стр. 19.
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штампа или реклама’’.4 Уметност има предност у односу на
друге медије, јер код ње постоји жеља да се изазове емотив
на реакција и доживе нова искуства. Улога уметности је, ка
ко верује Делош, у томе да успостави везу између естетике и
области „приказивања’’ музејског, као медија над медијима.
На овом месту Делош уводи појам виртуелног, преко проце
са замене, односно деконтекстуализације или манипулације
артефактима.5
Делош у својој књизи анализира појмове естетике, уметно
сти, музеја и виртуелног. Под естетиком он подразумева по
вратак на изворно Баумгартеново (Alexander Gottlieb Baum
garten) одређење естетике као „науке о емотивном начину
спознаје објеката’’, то јест напуштање Кантове (Immanuel
Kant), како он наводи, не-естетике. Делош разум
 е да је Баум
гартенова естетика у првом реду једна епистемологија (код
њега је естетика наука о чулном сазнању6), дакле не пре
васходно филозофија лепог (као код Канта) или филозофија
уметности (као код Хегела [Georg Wilhelm Friedrich Hegel]).7
Уз Баумгартена, Делош као аутора прве теорије естетског
ефекта наводи Јохана Георга Сулцера (Johann Georg Sul
zer), који је, по њему, предложио прву теорију медија. Том
приликом, он износи следећу Сулцерову тезу: „Измислили
смо уметност да бисмо у слике обукли мисли и појмове, ко
ји немају ничег материјалног; у том новом облику они се

4 Исто.
5 Исто, стр. 20.
6 Школован у традицији рационализма који се везује у првом реду за Вол
фа (Christian Wolff) и Лајбница (Gottfried Wilhelm Leibniz), а који је раз
ликовао поделу на вишу (појмовну, интелектуалну) и нижу (чулну) са
знајну способност, Баумгартен је чулној сфери доделио самозаконитост
(то јест несводивост чулног, естетског на разумско, рационално, као код
Лајбница) и тиме естетику као науку одвојио од логике. У „Филозоф
ским медитацијама’’ Баумгартен наводи: „А шта ако би се логика самом
дефиницијом затворила у оне границе у којима се стварно и креће, од
ређена као наука којом се нешто филозофски спознаје, или наука која
усмерава вишу сазнајну способност у спознавању истине? Тада би фи
лозофима била пружена прилика да са великим успехом истражују и оне
вештине у којима се ниже сазнајне способности могу усавршавати, из
оштравати и, на корист свету, срећније примењивати. Како психологија
пружа чврсте основе, не сумњамо да може постојати наука која управља
нижом сазнајном способношћу или наука о сензитивној спознаји’’. Реч
је, дакако, о естетици. Упoредити: Баумгартен, А. Г. (1985) Филозофске
медитације о неким аспектима песничког дела, Београд: БИГЗ, стр. 85.
7 Реч је о три традиционалне дефиниције естетике, с обзиром на предмет
естетичких истраживања. О адекватности и (само)довољности сваке од
њих расправља Марија Рајхер (Maria Reicher) у свом „Уводу у филозоф
ску естетику’’, а репродукцију њене интерпретације нуди Небојша Гру
бор. Уп. Грубор, Н. (2012) Лепо, надахнуће и уметност подражавања,
Београд: Плато, стр. 47–52.
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увлаче у чула и прелазе у душе других’’.8 Делошу овај навод
сугерише да је Сулцер био свестан чињенице да слика не
преноси само идеје већ да представља и моћно оруђе кому
никације. Теорија естетског ефекта је била бачена у заборав
све док је Ханс Роберт Јаус (Hans Robert Jaus) и Волфганг
Изер (Wolfgang Iser) својим радом у области књижевности
нису рехабилитовали, износећи тим поводом различите кон
цепције. Док је Јаус сконцентрисан на проучавање свесног
субјективног рецептивног односа спрам текста, Изер своју
пажњу усмерава на објективни део деловања на читаоца,
наглашавајући потентност самог текста који „предодређује
рецепцију и тако ослобађа потенцијал дејства, чије струк
туре покрећу и до одређене тачке контролишу сам процес
рецепције’’.9 Делош Изерову концепцију разумева као об
ухватање „интеракције текста и читаоца пре било каквог
облика ‘приписивања значења делу’ ’’10, односно стављање
у заграду семантике текста да би се дошло до његовог ефек
та.11 За одређење Делошове естетичке позиције ови наводи
су пресудни. Они су својеврстан увод у његову даљу разра
ду „покретачко-осећајног’’ дејства слике, пре било какве ин
терпретације. Делош свесно оставља по страни семантички
аспект дела, апострофирајући деловање које, следећи Деле
за (Gilles Deleuze), може бити и хистерија. Њему је, стога, у
првом реду значајно да прати улазак доживљаја у естетско
поље (који се догађа с модерном уметношћу) и његово под
ређивање дискурсу (које се догађа са савременом уметно
шћу). Догађај је у модерној уметности самодовољан, док је
у савременој уметности, сматра Делош, он мање или више у
функцији „потпоре сложеном и имплицитном излагању’’.12
Поље рекламе је такође могуће пропустити кроз ову мрежу
ослобођену семантике, а посвећену испитивању емотивнопокретачког деловања. Ипак, уколико бисмо желели да ре
кламу посматрамо у оквиру уметничког поља (што Делош
сугерише), поклекли бисмо пред страхом од стварне снаге
слике и препустили се ономе што мислимо да најбоље може
мо контролисати – њен смисао.13 Како је уметност покретач,
Делош у свом делу нарочиту пажњу посвећује ономе што то
покретање генерише, нпр. промена структуре простора која
је кадра да изнедри концепте и произведе смисао. Потрага
за смислом у уметности, премда метафизичког карактера,
8 Делош, Б. нав. дело, стр. 27.
9 Подвукао Б. Д., исто, стр. 29.
10 Исто, стр. 30.
11 Исто.
12 Исто, стр. 54.
13 Исто, стр. 59.
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код Делоша је изврнута у уважавање претпоставке бесми
сла уметности, то јест прихватање да у уметности постоји
нешто што чини бесмисао, што је „незначеће’’ (Делезово
одређење онога што он назива дијаграм). Уметност делује
на људску интуиц
 ију посредством простора, а „то се не мо
же озбиљно изједначити с језиком чак ни у расправи’’.14 На
овај начин, Делош одбацује наслеђе семиологије слике, ко
ја је покушавала да премости јаз између слике и дискурса,
„јер врло вероватно само сликарство заснива и објашњава
семиологију’’.15 Слика је вероватно темељ наше способно
сти говора, а уметнички производ не треба да буде ни деши
фрован, ни тумачен, јер се нуди само емотивном искуству.16
Ово своје становиште Делош поткрепљује увидима до којих
је дошао поменути Волфганг Изер, а који је преокренуо уче
ње семиолога, који су прибегавали тексту да би дешифрова
ли слику. Изер је тежио „скицирању модела за истраживање
емпиријске реакције читалаца’’,17 то јест обухватању фено
мена који „укључује истовремено сам текст, поглед аутора,
чин читања и интеракцију између текста и читаоца’’.18 Сми
сао је замишљен као слика унутар текста – она је несводи
ва на дискурс јер не представља постојећу реалност. Стога
слика заиста функционише као посредник уз чију помоћ се
скицира семантичко уобличавање текста.19
Суштина уметности је презентација, коју музеј као посред
ник доживљеног потврђује. Презентовати доживљај арте
фактом – ова дефиниција уметности, по Делошу, укључује и
музеј као процес презентације.20 Када говори о улози музеја,
Делош понавља општа места музеологије, наглашавајући
улогу емотивно-покретачког (опажајног) искуства. Тради
ционални музеј је био чувар слике човека, односно био је
чувар идентитета и баштине истовремено. Строгом селек
цијом предмета задужених за одражавање људског постао
је предмет култа, речју постао је храм. Када говори о тзв.
институционалном музеју, Делош никада не пренебрега
ва његово одређење као храма. Ипак, музеј функционише
на два различита принципа – издвајања (оно што улази у
музеј се као сакрално разграничава с профаним) и при
пајања (све може ући у музеј, отуда детронизација музеја
14 Исто, стр. 71.
15 Исто, стр. 70.
16 Исто, стр. 70–71.
17 Према: исто, стр. 72.
18 Исто.
19 Исто.
20 Исто, стр. 77.
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уметности постојањем музеја мора или ваздуха).21 Музеј је,
дакле, отворио своја врата профаним предметима, али, како
верује Делош, то нас не удаљава од тематике идентитета и
нарцизма, јер музеј не престаје да манипулише сликама. Да
ли је стога потребно укинути институцију музеја? Не, јер
је најважнија функција музеја, оно што институцију чини
легитимном, „показати или омогућити да се доживи’’.22 Му
зеј има предност да је „институција интуитивног схватања’’,
верује Делош, а посетилац улази у музеј да би примио емо
тивне опажаје и „ако је стварно рецептиван, открива нешто
друго, а не оно што је дошао да тражи’’.23 Свој радикалан
отклон од Кантове концепције Делош још једном потврђу
је речима: „Субјекат емотивно искуство никад не доживља
ва потпуно свесно и не треба га мешати с врло површним
уживањем или некористољубивом естетском радошћу, ко
јима нам пробијају уши од Канта; нити с мистичном кон
темплацијом, плодом сумњивог скретања које непрестано
избија из религиозне екстазе’’.24 Овај навод је од пресудне
важности за разумевање Делошове концепције музеја као
медијума посредованог естетиком. Јасно је да он одбацује
„површно уживање’’ (ма шта оно значило), али Кантов мо
мент суда укуса, по коме је он одређен као тзв. безинтересно
допадање, у Делошовој интерпретацији постаје изврнут, јер
Кант има на уму постављање питања о томе да ли је нешто
лепо независно од мог интересовања, то јест од „оног допа
дања које ми повезујемо с представом о егзистенцији неког
предмета’’.25 Делош сецира Кантову аналитику лепог иако
је свестан да Кант не оставља довољно простора за једну
филозофију уметности и да је Кантов допринос историји
естетике управо у промишљању категорије лепог, то јест у
домену филозофије лепог. Наравно да би Хегел са својом
естетиком као филозофијом уметности Делошу био много
прикладнији саговорник, али тај изнуђени дијалог изоста
је управо због Делошовог инсистирања на емотивном де
ловању, на његовој произвољности (коју он не именује, али
која је имплицитна његовој концепцији). Тај наглашавани
ефекат који није ни површно уживање ни мистична контем
плација не пружа довољно разлога за отклон од таквих од
ређења. Чуђење над Делошовим изборима у погледу есте
тике релевантне за разумевање музеја кулминира његовом
свешћу о специфичности функције презентације/примања,
21 Исто, стр. 87–-92.
22 Исто, стр. 97.
23 Исто.
24 Исто.
25 Kant, I. (2001) Kritik der Urteilkraft, Hamburg: Felix Meiner, str. 49.
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која делује као искључиво власништво музеја (за разлику од
бриге сакупљања и анализирања, коју је замисливо повери
ти другим установама, лабораторији на пример).26 Другим
речима, како сам Делош исправно наводи: „Преко музеја се
уметност обраћа мени’’.27 Нажалост, то обраћање нам, након
његове интервенције, не постаје ни мало јасније. Делошова
концепција, лишена семантике, не узима у разматрање мо
гућност по којој се у музеју догађаја тумачење онога што
је претходно разумевано. Он не напушта причу о естетском
доживљају, премда је не излаже убедљиво. Његови сагово
рници су претежно теоретичари књижевности, чиме је ин
систирање на омнипотентности слике (а не језика, дискур
са, писма или текста), карактеристично за целокупан његов
рад, у великој мери ослабљено. Оно што остаје нејасно је
и Делошово опредељење за естетски доживљај, који је то
ком историје имао различита одређења која се чак нису увек
односила на иста питања, те је као такав, како Татаркјевич
(Władysław Tatarkiewicz) закључује, у бити непрецизан по
јам.28 Естетски доживљај и музеј повезује на једном месту и
сам Татаркјевич када наводи: „Посетиоци музеја и путни
ци подлежу на изглед естетској емоцији, но то је ипак, пре
специјална туристичка емоција’’.29 Позивајући се на Мола
(Abraham André Moles) и његов пример скупљача разглед
ница, Татаркјевич тврди да они парадоксално доживљавају
осећања која су више „естетска’’. На овај начин бива још
једном потврђено да се појам естетског доживљаја неретко
употребљава широко и непрецизно ‘’тако да не једном обу
хвата све што није ни сазнавање ни деловање’’.30
Вратимо се сада музеологији, за коју је издејствован статус
„регионалне филозофије’’ (Gaston Bachelard). Говорећи о
односу музеј – музејско (уместо појма музеалности који је
увео Страњски (Zbynek Z. Stransky), Делош бира помирљи
ве тонове. Дакле, не негира улогу музејског (као оног што
претходи) у заснивању музеја, али ни значај искуства музеја
за мишљење специфичности музејског.31 Зашто музеологија
није наука и зашто музеј не би требало да поседује сопстве
ну дисциплину, попут школе, затвора или болнице којима
се баве само оне дисциплине које се односе на функције
(нпр. педагогија, криминологија), а не на саму институцију?
26 Делош, Б. нав. дело, стр. 97.
27 Исто.
28 Татаркјевич, В. (1976) Историја шест појмова, Београд: Нолит,
стр. 299–325.
29 Исто, стр. 323.
30 Исто.
31 Делош, Б. нав. дело, стр. 108.
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Превасходно, јер не задовољава дефиниције које приписује
мо науци (методе моделизације, сврсисходности и објектив
ности).32 Није неопходно реконструисати аргументацију ко
ју Делош износи и која одриче могућност музеологији да
буде једна логија, као ни елаборацију тезе по којој је музео
логија као филозофија музејског једна „метатеорија интуи
тивне науке о документацији’’.33
Као последњи и несумњиво најзначајнији елемент релације
коју је Делош на почетку задао јавља се појам виртуелног.
Он се не односи само на парадигму виртуелног музеја (ко
ме је читава студија и посвећена) већ и на појам уметно
сти као виртуелизације доживљеног (садржано у формули
– представити доживљено преко артефакта). „Виртуелно се
не супротставља реалности као оно што је могуће, већ акту
елном: то је стање онога што још није актуелизовано’’.34 Ви
ртуелизација је прелажење с једног артефакта на друге који
су замене или, другачије речено, измештање објекта из ње
говог матичног контекста у неки нови контекст (Делош овде
наводи Дишана као парадигму) јесте савршена илустраци
ја виртуелног.35 На овом месту се у причу о виртуелизаци
ји уводи појам имагинарног музеја наводом: „Имагинарни
музеј је, у ствари, виртуелни музеј у правом смислу речи не
зато што предлаже копије уместо правих дела, већ зато што
премешта и теоретизује премештање’’.36 Музеј је, дакле, као
и уметност, закључује Делош, потпуно виртуелан, а то зна
чи у првом реду да када говоримо о виртуелном музеју, ре
ферирамо на музеј замена, музеј који, као и имагинарни пре
њега, нема зидове и одређено место и који није ништа мање
реалан од тзв. институционалног музеја. Увођењем музеја
замена у поље говора о музеју чини се да смо избегли фети
шизацију и сакрализацију, односно да смо довели у питање
одређење музеја као храма. Делош одаје признање Малроу
да управо њему дугујемо теорију неопходну процесу вирту
елизације коју је он формулисао елаборирајући сродан фе
номен имагинарног музеја. Два се питања постављају пред
онога ко промишља музеј из позиције његове наводне дру
гости. Прво је сугерисано самом јукстапозицијом и донекле
поистовећивањем имагинарног и виртуелног музеја и гла
си: која је принципијелна разлика између та два музеја, то
јест уколико та разлика изостаје, који је разлог за увођење
појма виртуелног музеја? Друго и најважније питање које
32 Исто, стр. 110.
33 Исто, стр. 114.
34 Исто, стр. 127.
35 Исто, стр. 137–138.
36 Исто, стр. 138.
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нам изнуђени дијалог између Малроа и Делоша сугерише
је: шта нам понуђени појмови сковани у сврху надилаже
ња проблематике институционалног музеја говоре о самом
музеју? Да ли превазилажење значи једино напуштање или
и обухватање? Вратимо се најпре имагинарном музеју. Као
што је познато, Малро је имагинарни музеј формулисао по
лазећи од фотографије као репродукције уметничког дела
(оригинала). Историја уметности, откада је предмет изуча
вања специјалиста, јесте историја онога што се може фото
графисати.37 Могућности које нам пружа фотографија, када
нам недоступна уметничка дела ставља у руке, основ је има
гинарног музеја који може постојати само у нашем памће
њу.38 Он би могао постојати и у стварности, али превасходно
обитава у нашем духу и сваки човек може да мења властити
имагинарни музеј.
Малроов кључни допринос промишљању музеја пребива у
његовој употреби појма метаморфозе. Музеј разликује сли
ку ствари од самих ствари и из те специфичне разлике из
влачи разлог њиховог постојања, односно музеј из те рела
ције бива одређен као сучељавање метаморфоза.39 Метамор
фоза препозната као „душа имагинарног музеја’’40 означава,
како је то Делош исправно уочио, процес реконтекстуализа
ције (којој претходи деконтекстуализација). Овај механизам
који представља опште место музеологије и чије је непро
ценљиве улоге и Малро био свестан, навео је Делоша на за
кључак да је сваки музеј у бити имагинарни музеј, „упркос
материјалности својих збирки и својих зграда, јер је сам
процес музеја процес показивања, изложбе’’.41 То претвара
ње свега у слику (Делош с правом наглашава Малроов инте
рес за рам, оквир слике), односно излагање, приказивање,
говори у прилог тези да имагинарни музеј није некаква дру
гост институционалног музеја, већ је његова инхеренција.
Имагинарни музеј се састоји од репродукција, фотографија
уметничких дела (Делош би рекао замена), дакле не-ориги
нала. Изостајање „материјалног присуства објекта’’ је, како
верује Делош, „спознајно – чак можда и интуитивно – неко
рисно, јер открива оно што јесте у суштини: фетиш сакрали
зоване уметности’’.42 Опасности пред којима се нашао Де
лош покушава да избегне диференцирањем замена, то јест
разликовањем аналогне и аналитичке замене. Аналогне суп
37 Malraux, A. (1951) Les voix du silence, Paris: Gallimard, p. 28.
38 Malraux, A. (1974) La tête d’obsidienne, Paris: Gallimard, p. 104.
39 Malraux, A. (1951) Les voix du silence, Paris: Gallimard, p. 12.
40 Malraux, A. (1974) La tête d’obsidienne, Paris: Gallimard, p. 104.
41 Делош, Б. нав. дело, стр. 157.
42 Исто, стр. 163.
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ституције, премда „функционишу за осећајну интуицију’’,
не дају никакав допринос сазнању, оне су „с музеолошке
тачке гледишта, скоро само прости двојник оригинала, речју
оригинал који себе не познаје’’.43 Оне се, дакле, од оригина
ла принципијелно разликују у степену несавршености увек
непотпуног понављања, или неубедљивости заваравања или
у простој симулацији ефекта. Аналитичка супституција
(структурална или изворна) представља „скицу анализе
оригинала’’ и сврха јој не пребива у обнављању изгледа, већ
откривању склопа и логике оригинала. Сам Делош види два
проблема који произлазе из употребе замена. Први се одно
си на примедбу по којој замена не може бити кадра да доча
ра оригинал који нам је, и поред фетишизације, као објекат
истраживања и даље неопходан. У замени губимо од ориги
нала у најгорем случају његову материју, а за само истражи
вање важно је једино постављање у простор. Друга примед
ба је озбиљнија, верује Делош, јер доводи у питање емотив
но дејство аналитичке замене за коју он пледира. Ова при
медба убедљивије од прве сугерише неопходност повратка
на аналогне замене, те је из тог разлога потребно довести у
питање њену ваљаност. У ту сврху Делош наводи музеј од
ливака и нумеричку слику као примере интересантне и
успешне синтезе аналогне и аналитичке замене и тиме, како
верује, превазилази недостатак „интуитивне емотивне ди
мензије’’ који се јавља када се ослонимо само на аналитичку
замену на рачун аналогне. Делош је, дакле, свестан учинко
витости аналогне замене која нашој интуицији „казује мно
го више од табеле бројева или кодираног редоследа’’.44 За
концепцију виртуелног музеја је ова друга примедба, како
Делош исправно уочава, умногоме озбиљнија од прве. Али
уколико апстрахујемо тенденцију испитивања сврсисходно
сти виртуелног музеја, однос оригинала и замене (на који
упућује прва примедба) је вишеструко проблематичан. Њим
се индиректно доводи у питање и Малроова концепција
имагинарног музеја. Делош је свестан да аналогна замена
(фотографија уметничког дела, на пример) не доприноси са
знању. Ипак, он је не одбацује због њеног интуитивног по
тенцијала постизања емотивног ефекта, чиме потврђује по
четно инсистирање на концепцији музеја као медијума чија
сврха пребива у презентовању доживљаја артефактом. Дру
ги разлог тог неодбацивања аналогне замене би се могао
пронаћи у Делошовој перманентној негацији концепције
музеја као храма. Отуда је Малроов имагинарни музеј архе
тип Делошовог виртуелног музеја с којим дели заједничку
43 Исто, стр. 166.
44 Исто, стр. 175.
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претпоставку десакрализације уметности, иако за Малроа
„фотографска репродукција нимало не укида светост
уметничког дела, већ га пре оснажује доприносећи истовре
мено начелу већег ширења демократичности и као средство
симболичког присвајања уз помоћ слике’’.45 Бравурозност
Делошове интерпретације Малроа се огледа у његовом бо
љем разумевању импликација које имагинарни музеј за со
бом повлачи. Премда богато илустровани примерима, Мал
роови написи о имагинарном музеју су недомишљени. Они
имају карактер скице коју је потребно уобличити. Делошова
заслуга је у томе што је раскринкао дуализам музеј – имаги
нарни музеј као илузоран. Сваки је музеј имагинарни музеј
јер оперише сликом и своју сврховитост црпи из излагања.
Али да ли се Делошови закључци темеље на ваљаним прет
поставкама? Да ли је сваки музеј у бити имагинарни јер му
у основи лежи принцип излагања? Да ли је могуће свођење
онога излаганог? Нису ли оригинали и замене (фотографи
је) као диспаратни својом материјалношћу бачени у поље
говора о аутентичности? Ако усвојимо славне Бењаминове
(Walter Benjamin) увиде као сувисле и третирамо пропадање
ауре уметничког дела у ери техничке репродуктивности
(новe естетичкe категоријe коју уводи Бењамин46) као неми
лу неминовност, шта нам остаје од музеја замена који сво
јим темељним одређењем негира „овде и сада оригинала’’?
Када говори о јединствености и аутентичности (овде и са
да), Бењамин уводи појам ритуала (сакрализованог) и стату
са вечите недоступности (даљине) онога што је можда и
близу (појам ауре). Аутентичност неке ствари је отелотворе
ње свега што је у њој (традицијом) преносиво – почевши од
њеног порекла, од њеног материјалног трајања, до онога
што је чини историјским сведочанством.47 Репродуковање,
дакле, лишава човека суштинског јер „уздрмава ауторитет
ствари’’ и тиме доводи до пропадања ауре. Уколико занема
римо егземпларну компоненту Бењаминовог есеја, која се
превасходно односи на судбину филма, као драгоцена остаје
његова брига за јединственост, ауратичност уметничког де
ла, које је, упркос својој сакралности, увек укорењено у кон
текст традиције. Традиција је жива и склона изображавању
и, како Бењамин верује, утемељена на ритуалу. Техничка ре
45 Исто, стр. 163.
46 Lindner, B. Das Kunstwerk im Zeitalter seiner technischen Reproduzierbar
keit, in: Benjamin Handbuch: Leben, Werk, Wirkung, herausgegeben von
Lindner, B. (2006) Stuttgart, Weimar: J. B. Metzler, p. 236.
47 Benjamin, W. Das Kunstwerk im Zeitalter seiner technischen Reprodu
zierbarkeit (dritte Fassung), in: Gesammelte Schriften, I 2, herausgegeben
Von Tiedemann, R. und Schweppenhäuser, H. (1974) Frankfurt am Main:
Suhrkamp, p. 477.
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продуктивност је та која доводи до еманципације умет
ничког дела од његовог „паразитског постојања у ритуа
лу’’.48 Култна вредност о којој Бењамин говори секуларизо
вањем уметности бива смењена аутентичношћу и то је оно
што појам аутентичног чини једнозначним у разматрању
уметности.49 Уметничко дело своју рецепцију заснива упра
во на култној вредности, али не само на њој већ и на својој
изложбеној вредности. Бењамин указује на првобитно од
ређење уметничког дела као инструмента у оквиру магиј
ског ритуала истицањем његове култне вредности (када оно,
дакле, није било уметничко), али и на његове нове функције
које призива изложбена вредност. Једна од њих је поменута
уметничка, која ће касније можда бити схваћена као според
на (овде Бењамин упућује на Брехтове речи о могућем напу
штању појма уметничког дела услед његовог робног карак
тера).50 У фотографији култна вредност бива у потпуности
потиснута изложбеном вредношћу (дакле, у ери техничке
репродуктивности).
Уколико занемаримо политичке конотације Бењаминовог
есеја (које нису неважне), за разговор о музеју се испоста
вљају драгоценим његови увиди о природи и статусу умет
ничког дела. Малроова концепција имагинарног музеја,
као уосталом и Делошова концепција виртуелног музеја,
не нагриза само ауру уметничког дела већ се ругајући ње
говој аутентичности – руга и његовом онтолошком статусу
уметничког дела. То што уметничко дело може бити и роба,
текст, слика или ствар (да наведемо само нека од могућих
одређења) не разрешава га природе и баласта уметничког.
Делош је указао на корисност замена, али и на њихову недо
вољност. Уметничко дело као такво нам је и даље неопходно
са свим проблемима које собом носи. Јер „овде и сада ори
гинала’’ не алудира на стање непомичне првобитности, које
је увек потребно реконструисати, већ напротив на историју
његове материјалности, на оно што је дело за нас. Основни
проблем Делошове концепције пребива у његовом отклону
од семантике. Истина је да уметничка дела побуђују афекте,
али да ли је то одређење довољно за разумевање процеса ре
контекстуализације? О томе шта дела значе за нас и у каквом
смо ми односу спрам њихове музејске и пред-музејске егзи
стенције Делош ништа не говори. Инсистирање на неоспор
ној важности излагања (презентације) уметничког дела код
Делоша је праћено ћутањем о селекцији која јој претходи.
Сваки је музеј, како је то Делош (за разлику од Малроа) до
48 Исто, стр. 481.
49 Исто.
50 Исто, стр. 484.
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бро разумео, у бити имагинарни, али не чином презентације
већ селекцијом онога што подлеже реконтекстуализацији;
он је један од могућих светова, да употребимо Лајбницову
синтагму коју иначе и сам Делош радо користи. Као један од
могућих светова који својим озбиљењем прикрива властиту
сврховитост, музеј је увек храм јер овде и сада уметничког
дела није доведено у питање масивним музејским зидови
ма. Напротив, ти зидови (селекција) много више него врата
(презентација) представљају стално упућивање на свет из
ван музеја, свет који му је комплементаран, свет из ког он
црпи властити смисао. Из те спољашњости музеја која му
увек претходи могуће је увидети да поред ауре уметничког
дела постоји и аура уметничког музеја, која не може бити
доведена у питање конструисањем неког њему претпоста
вљеног, алтернативног музеја замена који би исправљао ње
гове недостатке. Речју, потребно је напустити амбицију пре
вазилажења музеја-храма као нежељене судбине и окренути
се разумевању онога што је тим одређењем и, упркос њему,
оцртано као трајни допринос нашем саморазумевању.
Истичући значај естетике и појма медијума за одређење
виртуелног музеја, те бољим разумевањем Малроовог кон
цепта имагинарног музеја (од онога што је понудио сам ау
тор), Делош је, уз све редукције којима је изабрао да прибег
не, својом интерпретацијом допринео постављању питања
о природи музеја, односно о ономе шта музеј јесте мимо
захтева за његовим превазилажењем. Тешкоће с којима се
његова интерпретација суочила могу бити превладане обо
гаћивањем његовог поступка семантичко-херменеутичком
парадигмом, која је својим послањем увек била заинтере
сована за пропитивање судбине уметничког дела (у овом
случају посредованог медијумом музеја), које је увек оно
овде и сада за нас. Уосталом није ли већ Малро прогласив
ши неспознатљиво (којим су „обухваћени смрт, смисао и
порекло живота, жртва, окрутност’’) за „бога имагинарног
музеја’’ пред њега поставио више пута понављани захтев за
постављањем питања, „без кога имагинарног музеја не би
било’’?51 Нисмо ли доктрином постављања питања загазили
у бескрај херменеутике? У сваком случају смо га призвали.
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MALRAUX AND DELOCHE – 
A CONVERSATION ON THE MUSEUM  
Abstract
This paper is dedicated to posing questions arising from contemplating
the concepts of imaginary and virtual museums. Since a  virtual museum,
as interpreted by Deloche, primarily represents an imaginary museum
(as defined by Malraux) it is necessary to establish a relation between
these two similar concepts and point to their potential importance
for understanding the museum as such.   By implicit rejection of the
distinction between museology and new museology for being futile
in solving museological antinomies, this paper fully submits to the
contemplation of the museum and its disciplinary definitions from the
position of Deloch’s interpretation of museology as a ‘’philosophical
discipline’’.
Кey words: imaginary museum, virtual museum, Bernard Deloch, An
dre Malraux
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НОВЕ СТАЛНЕ ПОСТАВКЕ У
ФУНКЦИЈИ
ТРАНСФОРМИСАЊА
МУЗЕЈА У СРБИЈИ
Сажетак: Овај рад представља покушај теоријског и критичког
промишљања феномена сталних поставки музеја у Србији на по
четку XXI века (конципирање поставке, методологија концепта,
будућност поставке) које представљају разлог постојања (raison
d’être) музеја и циљ музејског рада. Такође, новоконципиране стал
не поставке, уколико су засноване на савременим постулатима,
могу да иницирају процес трансформације музеја у Србији од ака
демских до савремених, те да утичу на дефинисање нове улоге и
места музеја у култури и друштву наше заједнице (као простора
за активно стицање знања и искуства, али и за разоноду). Да би
се ово остварило, неопходно је другачије осмишљавање стручног
рада и музејског материјала; развијање друштвено ангажованог
музеја; (ре)дефинисање нове/старе мисије, визије, циљева, зада
така једног музеја, његове програмске политике, менаџмента,
маркетинга и PR-а; преоријентисање (ван)музејских активности
ка интерпретацији (тумачењу), комуникацији и презентацији; по
сматрање музеја као „отворених система” у формирању значе
ња, креирању идентитетâ, зближавању свих уметности, прожи
мању хетерогених пројеката; повезивање са публиком и непубли
ком, те олакшавање рецепције уметничке продукције и приказаних
артефакта (садржаја) културног наслеђа. Кустоси, аутори (или
уметници) једнако могу да утичу својим знањем, изразом, виђе
њем, на избор и начин презентације и тумачења, као и да доприне
су примени разноврсних акција у музеју којима се проширују облици
усвајања теме основне музејске поставке, а пасивни посетиоци
„претварају” у активне учеснике не само музејских програма већ
и локалне заједнице.
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Кључне речи: музеји, сталне поставке, музеологија, културно
наслеђе, музејски предмет

Последње деценије XX века, као никада до сада у својој
модерној историји, музеји су претрпели велику кризу, што
говори у прилог чињеници да уколико не постану неодво
јиви део друштва и културе, почеће да се гасе.1 Најпре у
Европи, а потом и у Србији, наступило је повољно време
за преиспитивање статуса музеја и редефинисање области и
простора њиховог делања и излагачких пракси. Теоретича
ри нових музеолошких концепција XX и XXI века сматрају
да се кључ неминовног преображаја и реформе ових јавних
установа културе не налази само у чињеници што поседују
старе предмете куриозитетне вредности, ради задовољења
презервације (чувања) њихове „научности”, „естетично
сти”, „историчности”. Неопходно је и другачије разумевање
друштвене, културне и образовне улоге савремених музеја,
што је остварљиво развијањем њихове информатичности,
комуникативности, кореспондентности. У основи овог сто
ји потреба за сазнањем аутентичног односа предмета, које
музеји похрањују, према реалности из које су потекли, као
и изграђивање релације према друштвеној заједници у којој
музеји делују.
Тони Бенет (Tony Bennett) износи идеју о музеју као „рефор
маторском апаратусу”: заступнику друштвених промена, пе
дагошкој установи која утиче на формирање појединца, ства
рајући „место за све нас”2, кроз преузимање иницијатива у
креирању континуитета свог развоја, али и давање смерни
ца за реорганизовање и преусмеравање културних полити
ка. Музеј, преносилац естетских и културних значења, може
да се посматра и као семантички знак – са једне стране као
означитељ културног наслеђа (преко фонда музеја), носе
ћи функцију институције, а са друге стране као означени
(преко изложених експоната), јер је део друштва и културе
– што доприноси дубљем разумевању узрочно-последичне
релације коју музеји остварују са околином3. Стога, музеј
поникао из локалне заједнице може да буде успешан „само
ако прати збивања у свом окружењу и благовремено реагује

1 Текст је настао на основу истраживачког пројекта „Нове сталне постав
ке у музејима Србије”, мр Драгане Мартиновић, спроведеног у Заводу
за проучавање културног развитка 2013. године.
2 Re-imagining the Museum, Beyond the Mausoleum, еd. Witcomb, A. (2003)
London and New York: Routledge, p. 45.
3 Glusberg, J. (1983) ’Hladni’ i ’vrući’ muzeji, Muzeologija br. 23, Zagreb:
Muzejski dokumentacioni centar, str. 27–29.
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на промене”4, те ако је у служби друштва и његовог развоја,
и отворен према целокупном становништву. Установе које
играју виталну улогу у обликовању културног живота, му
зеји су све више виђени и као својеврсни културни центри,
места за провођење слободног времена, у оквиру којих се
културни ауторитет може демократизовати, а у сврху прона
лажења одговарајућих инструмената за прилагођавање чо
века у сваком погледу измењеном окружењу. О томе сведочи
новија дефиниција музеја по ИКОМ-у (ICOM – International
Council of Museums): „Културни центри и друге институције
које олакшавају очување, трајање и управљање материјал
ним и нематеријалним наслеђем (живо наслеђе и креативне
дигиталне делатности”.5 (Превод аутора.)
Путем основних музејских дискурса – сталних постав
ки, тематских изложби, додатних програма – може да се
успостави слободније изражавање, актуелнији концепти,
необичнији визуелни системи, а кроз мултимедијалност и
интердисциплинарност може да се утиче на побољшање
комуникације и на живље односе између аутора поруке и
примаоца поруке; речју, може да се прошири референцијал
но поље деловања музеја. Такође, знатни су примери архи
тектуре музеја која се, у спољашњем виђењу, од традицио
налних, монументалних форми развила у радикалне, инвен
тивне, служећи се понегде и елементима спектакла. Такви
музеји, музеји данашњице, могу да преузму улогу регене
ратора урбане или руралне средине, утичући на друштве
ни и економски напредак села, града, државе. Нови изазови
архитеката налазе се у идејном плану, у којем су интегриса
ни место, архитектура и експозиција, у стварању тродимен
зионалног простора који успоставља директну повезаност
контекста (у који је смештен артефакт), садржаја (музејске
грађе) и окружења (ентеријера и екстеријера).6 На тај начин,
иновације у музеологији се одвијају и показују на свим ни
воима музејског деловања, утичући на отварање нових ис
куствених поља и омогућавајући визуелну, интелектуалну,
емотивну окупираност у интерактивној комуникацији на
бази музејски предмет – музејски посетилац.
4 Mat, G., Flac, T. i Lederer, J. (2002) Menadžment muzeja – umetnost i ekono
mija, Beograd: Clio, str. 22, 23.
5 „Cultural centres and other entities that facilitate the preservation, continu
ation and management of tangible or intangible heritage resources (living
heritage and digital creative activity)“, видети: Bruce, C. Spectacle and De
mocracy: experience Music project as a post-museum, in: The Museum The
ory and Practice, ed. Marstine, J. (2006) London and New York: Routledge,
p. 155.
6 Reshaping Museum space – Architecture, Design, Exhibitions, ed. MacLeod,
S. (2005) London and New York: Routledge, p. 148.
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Од храмова муза и museiona, преко кабинета реткости и
приватних збирки уметнина, до уметничких галерија и јав
них музеја, културно наслеђе, у које је преточена делатност
људског духа, бивало је селектовано, одвајано из свог пр
вобитног контекста, прикупљано, проучавано, чувано и
презентовано најпре елитној публици, потом и широј дру
штвеној јавности. Предмет је био постављан у простор и
време који се разликују од простора и времена који је омо
гућио његовом креатору (аутору, уметнику) да у себи сједи
ни своја опажања, визуелне и мисаоне чињенице. Његова
стварност се растварала и поново стварала, издвајањем из
друштва и културе у којој је настао, а улажењем у музејску
збирку добијао је нова значења и доносио нове смислове.
Улога и мисија музеја, ставови његових делатника, мењали
су се са друштвеним, политичким и културним догађајима;
рушени су и поново консолидовани, што је неминовно дове
ло до измене музејске, музеолошке и музеографске парадиг
ме, дискурса, али и значења која су овој институцији изнова
додавана. Тако, на прелазу из XIX у XX век, након грађан
ских револуција, „храмови уметности” бивају претворени у
музеје република, националне музеје који интерпретирају
музејску грађу у духу изградње националне свести, емиту
јући интересе и веровања, идеологију и моћ држава. Пре
ма Бенету, пре два века, развој музеја био је вођен жељом
да се постигне „тотална репрезентација људске реалности
(живота) и историје кроз уређена артефакта, селектована и
изложена по одређеном реду”: ова илузија је опстала и до
данашњих дана7.
Иако се музеји још увек сматрају „световним (секуларним)
катедралама” модерног научног друштва, „чуварима пред
мета”8 или „депоима националног блага”, њихова мисија се
мења у правцу новог музеолошког концепта који подразу
мева и успостављање „посредништва” између стваралаца,
публике и кустоса; испитивање процеса продукције, дифу
зије, рецепције и репрезентације прошлости и садашњо
сти; „враћање локалног идентитета људима”, како је писао
Жорж Анри Ривијер9 (Georges-Henri Rivière); те примењи
вање одговарајућих метода (социокултурне анимације, ме
дијације у култури, интерпретације, театрализације...) за
преобликовање, као и приближавање посетиоцима њиховог
7 The Museum Time machine – Putting cultures on display, ed. Lumley, R.
(1988) London and New York: Routledge, p. 4.
8 Матић, М. (2008) Употреба музеализованих знања као агенса друштве
не промене и развоја, Музеји бр. 1, Београд: Музејско друштво Србије,
стр. 9.
9 Lumley, R. nav. delo, p. 30.
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материјалног и нематеријалног културног наслеђа. Издваја
се горуће питање – како нешто треба да буде изложено, што
је повезано, између осталог, и са проблемом едукације са
мих кустоса, функционисања, структуре, пословања музеја,
али и са релевантношћу мисији, визији, циљевима устано
ве, као и одговорношћу према заступљеним вредностима
заједнице.
Оно што музеј чини „живим организмом” и одразом локал
ног и националног сведочанства јесте управо музејска пре
зентација сталне поставке, као дела у настајању (Work in
Progress), која је подложна модификовању и развоју, мобил
ности и флексибилности. Свакa ствар материјалне културе
(real thing) поседује изложбени карактер предмета (музеал
ност) од друштвене, културне и историјске важности, те до
бија музеолошку пажњу модерног времена10; носи вредност
идеје, значење поруке, структуру информације. Јер, музејска
изложба је специфична форма нарације и медијум записива
ња културе; она не само да бива обликована (јавним) памће
њем већ и учествује у обликовању истог11. Вођени овим па
раметрима, креат ори концепта изложбе својим настојањима
и изражавањем аналитичког, теоретичарског, дискурзивног,
реторичког, творе модусе „читања” једног (или више) вре
мена и простора. Тако, музеј може да постане место еду
кације и активног сазнавања историје и културе, живота и
стварности, вишелинеарним тумачењем (интерпретацијом
наратива), док комуникација у додиру са артефактима мо
же да створи од поставке интерактивно место сусрета теме
(или аутора, ствараоца), објекта и публике.
Према Странском (Zbynek Z. Stransky), музеална презен
тација (стална и повремена изложба) посредством објекта
(музеалије) изражава одређену идеју12; медиј је за прено
шење жељене поруке ка посетиоцу, али с обзиром на то да
предмет издвојен из реалног контекста носи многобројне
варијанте значења, које се непрестано обогаћују у релаци
ји са човеком, те „прелазе” из једног времена и простора у
други, смисао поруке се умножава, као и њене могуће ин

10 The Art of Art History: A Critical Anthology, ed. Preziosi, D. (1998) Oxford
and New York: Oxford University Press, p. 13–18.
11 Simić, M. Capturing the Past: An Anthropological Approach to the Moder
nist Practices of the History Production in the Ethnographic Museums, у:
Гласник Етнографског музеја, књ. 70, приредила Марјановић, В. (2006)
Београд,  Етнографски музеј у Београду, стр. 35.
12 Stransky, Z. Z. (1970) Temelji opće muzeologije, Muzeologija br. 8, Zagreb:
Muzejski dokumentacijski centar, str. 37–74.
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терпретације13. Ван Менш (Peter Van Mensch) је писао да
се „преко музеалности предмета” одвија процес емитовања
информације, која се остварује путем изложбе, а огледа се
у трострукој теорији селекције – сакупљању, чувању, пре
зентовању14. С обзиром на то да је он својеврсни катализа
тор реалности путем којег људи кореспондирају са својом
прошлошћу, колективном меморијом, страховима и нада
ма15, важно је сачувати културну смисленост, представити
вредност и значај, намену и значење предмета у његовом
првобитном окружењу, „реконструисати” његову стварност
и утилитарну функцију коју је имао16. Зато је неопходна те
оријска и методолошка заснованост музеалности предмета,
што се остварује кроз документацију – идентификацију и
селекцију предмета. Јер, као „документ стварности”, како
га назива Странски, бива издвојен из своје околине, носе
ћи у себи кôд свог времена, места, друштвене стварности17,
па је потребно поставити га у однос кореспондентности са
његовим изворним значењем, са другим предметима, да не
би изгубио своју дату вредност, али и вредност трансмите
ра знања, информације, доживљаја. Јавља се проблем сме
штања објеката у друго време и простор, правилног струк
турисања изложбе, а поставља се и питање (ре)креирања
историје у музеју, те временског (не)лоцирања прошлости.
Наиме, предмети се премештају из свог јединственог про
стора (genius loci), у циљу њиховог очувања у оригиналном
стању, чиме се одузима њихова „временска димензија”, док
се распоредом истих тих предмета у оквиру музејских по
ставки тежи дочаравању њиховог оригиналног историјског
контекста18.
Теоретичари музеологије нашег доба иду даље у открива
њу нових смислова појма „музеј” и „музејски предмет”, и
разматрању начина презентовања предмета у музејима. С
обзиром на то да излагање предмета није једнако преноше
њу културног контекста, значење материјалних форми мора
да буде проблемски постављено са постављањем предмета
у музеје, те већа пажња треба да се посвети класификацији,
симболици, семантици материјалне културе, као и методама

13 Maroević, I. (1993) Uvod u  muzeologiju, Zagreb: Zavod za informacijske
studije, str. 49.
14 Исто, стр. 169.
15 Muzeji i etika, priredio Edson, G. (2003) Beograd: Clio, str. 225.
16 Glusberg, J. nav. delo, str. 65.
17 Maroević, I. nav. delo, str. 101.
18 Simić, M. nav. delo, str. 40.
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структурисања окружења19. Предмети могу да буду повеза
ни са својим извориштем, и међусобно у кохерентнију цели
ну, њиховим аранжирањем у блиске (препознатљиве) кон
тексте, могу да „оживе” кроз аудио или визуелне стимулан
се, могу да изазову радозналост, чуђење, емоцију, што чини
допуну првобитној контемплативној „намени” музејских
објеката.
Наиме, музеј је станиште за објекте у којем може и мора
да се развије серија активности и дешавања око збирки: ор
ганизовање филмских пројекција, предавања, перформанса,
концерата, позоришних представа и других сценско умет
ничких догађаја, разговора са уметницима, коришћење ау
диовизуелних пројекција, мултимедија итд, што не само да
промовише институцију већ и утиче на сензибилизацију
публике, другачије сагледавање изложбе, проширење поља
сазнања и доживљаја, креирање несвакидашње атмосфе
ре – све у циљу тога да се посетилац природније и лакше
уведе у „симболичко експресивни свет експоната као кул
турних сведочанстава”20. Од свог настанка, под музејима су
се подразумевала места у којем су ствари лепо и разноврсно
аранжиране, одајући утисак моћи, спектакуларности; тер
мин театар такође се односи на посматрање са уживањем
и размишљањем, уводећи значење спектакла, призора. Спа
јањем оба феномена (и институције) добијамо аранжирање
објеката у простору, њихово смештање у одговарајуће осве
тљење, поштовање архитектонских детаља, игру волумена
и перспективе, што уз одређену текстуалну подршку и људ
ско кретање креира позоришну драматургију. Према речима
Томислава Шоле, „театарска фаза”, у којој се музеји дана
шњице налазе или могу наћи, односи се на примењивање
позоришне инсценације на музејски дискурс: изложба, као и
представа, може да поведе човека, да му приреди ефекат из
ненађења, произведе емотивне и интелектуалне импулсе21.  

***
Оснивање музеја у Србији почиње крајем треће деценије
XIX века (у време препорода, обнове и изградње модерне
српске државе) и до 1918. године основана су тридесет два
19 Objects and others, History of Anthropology vol. 3, ed. Stocking, Jr. G. W.
(1985) Wisconsin: The University of Wisconsin Press.
20 Muzeji u Srbiji: započeto putovanje, priredili Gavrilović, Lj. i Stojanović, M.
(2008) Beograd: Muzejsko društvo Srbije, 2008., mart 2009., http://elibrary.
matf.bg.ac.rs/bitstream/handle/123456789/980/LjiljanaGavrilovicMarko
StojanovicMuzejiUSrbiji.pdf?sequence=1
21 Šola, T. (2001) Marketing u muzejima – ili o vrlini i kako je obznaniti,
Zagreb: Hrvatsko muzejsko društvo, str. 302.
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музеја22. Временом су се стекли услови за планско и систе
матичније отварање према широј јавности, али и дан-да
нас када се говори о нашим музејима, постоји неразрешена
тензија између спољашњости зграде, намене музеја и уну
трашњег архитектонског плана (у односу на приступачност
и обухватност савремених музеја).
Сведоци смо постепених али неминовних промена у раду и
функционисању наших музеја – у музеографској пракси и
самој музеолошкој делатности, у унутрашњој и спољашњој
архитектури, у оживљавању простора – нове фазе њихо
вог развоја као неопходних носилаца културне политике из
области јавног сектора. Но, да би се десио коначни преобра
жај ових установа културе у места за истраживање, слуша
ње, гледање, дијалог, сусретање – за интердисциплинарно
учење, неопходно је извршити трансформисање сталних
поставки од „репрезентативних” и „научних” ка креатив
ним, интерактивним, које подстичу на дискусију, критици
зам и заједничко учествовање кустоса и посетилаца у музеј
ским догађајима и експериментима23.
Анализа феномена изложбене презентације извршена је на
одабраним примерима музеја Србије који су добили нову
сталну (или тематску) поставку у периоду од 2007. до 2010.
године: Народни музеј у Ваљеву, Народни музеј у Краљеву,
Завичајни музеј у Књажевцу, Галерија Матице српске у Но
вом Саду, Музеј „Рас” у Новом Пазару, Педагошки музеј у
Београду.
У нашим музејима идентификован је проблем изложбених
презентација, које су застареле или пак слично конципира
не – било да се ради о сталним поставкама или тематским
изложбама; такође, оно што је карактеристично за наше му
зеје јесте да већина вредности и богатства лежи управо у
њиховим депоима. Данас је у свим музејима Србије присут
но размишљање о трансформисању нових сталних поставки
или се већ увелико ради на њиховом активирању и другачи
јем конципирању, јер су оне један од битних делова програ
ма јавног деловања усмерених првенствено према локалном
становништву, а потом и туристима24. Према Владимиру
Кривошејеву, сталне поставке могу бити комплексне или
22 Muzeji i društvo (mart 1978) Beograd: Zavod za proučavanje kulturnog
razvitka, str. 5.
23 Lumley, R. nav. delo, p. 4.
24 Кривошејев, В. (2012) Музеји, менаџмент, туризам – ка савременом
музеју, од теорије до праксе, Ваљево: Народни музеј Ваљево, стр. 330.
Кривошејев овде говори и о значају сталних поставки за туристички
развој градова у Србији.
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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
музејима смањена, да су оне незанимљиве публици, да су
осмишљене на старомодан начин, а реализоване по устаље
ним стереотипима. Стога, неопходно је најпре да запослени
у музејима промене свој однос према, може се рећи, једном
од најважнијих и најсталнијих садржаја њихове установе,
те да креирају иновативнију, савременију, препознатљиви
ју, атрактивнију централну поставку усмерену на презенто
вање спецификума локалне заједнице, као и на изазивање
доживљаја код посетилаца26.
Према мишљењу В. Кривошејева, као и Бранка Лазића, да
би једна стална или пак тематска изложба могла да егзисти
ра, требало би да поседује свој корен у научним и стручним
претпоставкама, да буде методолошки образложена и пред
стављена са свим својим специфичностима27. Није довољ
но поставити тродимензионалне предмете који су везани за
одређену средину, за њен економски, политички и културни
развој, историјски период или тему, личност, догађај. Цен
трална поставка мора да настане на бази студијског при
ступа и идејне концепције која прати смислену нит фабуле,
задржавајући стилско јединство изражавања, у динамичном
смењивању метода, техника и средстава. Савремене му
зејске поставке изискују тимски рад, већи број стручњака,
консултаната, шири број учесника различитих профила чи
ји заједнички циљ треба да буде остваривање саживота са
музејским предметом, простором у којем се налази, као и
са техничким и технолошким средствима, па и са локалном
заједницом28. На основу досадашњих истраживања везаних
за развој музеја у Србији, можемо издвојити питање које се
чини да је важно за размишљање о уобличавању сталне му
зејске поставке, а то је: како на најбољи и најадекватнији
начин, и уз поштовање музеолошких принципа, „искористи
ти” грађу коју музеј поседује, поставити предмете, подари
ти посетиоцима што уверљивију информацију, омогућити
целокупни доживљај и „пробити” баријеру између публике
и музеалија29. Кустоси су ти који научно истражују музејску
грађу, одабирају материјал, праве концепт и тему сталне по
ставке, учествују у реализацији – речју, дају предлог идејног
25 Исто.
26 Исто, стр. 331.
27 Исто, стр. 330; Лазић, Б. (2004) Огледи из музеологије, Ваљево: Народни
музеј Ваљево, стр. 11.
28 Лазић, Б., исто.
29 Исто, стр. 15.
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решења. Но, поред њих, неопходна је и помоћ конзервато
ра, дизајнера, архитеката и др, као и окренутост осталим
гранама уметности, да би се створила солидна подлога за
смештање предметâ и истицање њихових вредности, уз од
говарајуће осветљење и адекватан простор, а често и да би
се приказала илузија жељених сцена, тема, догађаја, те на
правила њихова драматизација.
Говорећи о новим сталним поставкама у нашим музејима, у
оквиру истраживања које је спроведено у Заводу, издвојено
је неколико сегмената који одговарају питањима из интер
вјуа са директорима и кустосима одабраних музеја, а тичу
се: конципирања поставке (када је отворена, која је разли
ка између нове и старе, ко је учествовао у њеном конципи
рању, који су професионални тимови ангажовани, да ли се
мењао и експографски простор, која су техничка и техно
лошка средства коришћена); методологије концепта (које су
идеје и критеријуми били поштовани, које методологије и
истраживања коришћени, колико су примењени савремени
музеолошки стандарди, интердисциплинарна знања, да ли
је преобликована мисија и визија, који су циљеви остваре
ни, идеја поставке) и будућности поставке (однос према пу
блици, коришћење нових метода, инструмената и стратегија
оживљавања музеја, нови наративи и сл.).
Нова стална поставка у Народном музеју Ваљево отворена
је у мају месецу 2007. године за „Ноћ музеја” под називом
„Трећа димензија прошлости – поглед из будућности”, и од
тада до данас су извршене већ две промене у оквиру саме
централне поставке и њеног изложбеног простора. Осми
шљавање нове сталне поставке преклопило се са рекон
струкцијом излагачког простора Музеја, као и простора за
канцеларије, те се поставило питање како да се целина која
има облик слова „П” издели и дизајнира да би била функ
ционална. У конципирању нове сталне поставке учествовао
је цео колектив, а критеријуми који су водили музејски тим
били су везани првенствено за то како да се физички орга
низује простор, са које стране да буде улаз и какав да буде
распоред просторија.30 Стога, одлучено је да постојећи клуб
и галерија постану независни елементи, а да се поставка
„окрене на другу страну” од дотадашње. С обзиром на то да
су средства долазила парцијално, радови су започети 2001.
и трајали су шест година. Требало би рећи да је стара музеј
ска поставка отворена 1979. године а затворена 1996. године
због прокишњавања зграде, те се бележи једанаест година
30 Наиме, приликом конципирања сталне поставке важна је и сама згра
да музеја, адаптирани простор, ликовно повезивање просторија у
јединствену целину.
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дисконтинуитета у (не)постојању централне поставке, што
се показало као позитивна ставка, јер су запослени могли
без предрасуда и освртања да се усмере на нову визију са
временог музеја. Зато разлика и јесте велика, јер је стара
поставка била чисто информативне природе, где се посети
оцу пружала могућност само да види предмет и да прими
информацију али без доживљаја, док нова поставка омогу
ћава све поменуто заједно. Обогаћена је техничком и техно
лошком подршком (подно грејање, метал халогена расвета
и др.), као и иновативним атрактивним дизајном, што се на
рочито види у „временским капијама” кроз које се улази у
изложбене собе. Такође, примењена је амбијентална рекон
струкција, ефекти изненађења, типа паљења светла и звука
на сензор, а такође су урађене и макете, краћи филмови и
сл, што све заједно даје додатну вредност тзв. „музејском
производу”.
Приликом осмишљавања излагачког концепта, у Музеју су
разматране две солуције – да ли само излагати збирке хро
нолошки или „испричати приче”, па је пронађено реше
ње да се наративи хронолошки надовезују један на други,
али не по збиркама, већ да се базирају на одређеним тема
ма, нпр. о развоју градског језгра у XIX веку, о представи
живота у кући и граду Ваљеву у међуратном периоду и сл.
Такође, одлучено је да се заобиђе буквално низање ратних
догађаја, већ да се они симболично „провуку” и повежу са
одређеним значајним личностима историје ваљевског краја.
Тако је добијена целина у којој је успешно постигнут склад
тематског усмерења и хронолошког редоследа. Ангажован
је и тим стручњака: дизајнер, архитекта, електроинжењер
за пројектовање и припремање поставке; за грађевинске ра
дове помоћ је добијена из Завода за заштиту споменика кул
туре Ваљева, а на појединачним пословима учествовали су
и столари, бравари и др. Водило се рачуна и о томе да се
битни делови наратива и легенди истакну, па уколико се во
де групе, водич је ту да скрене пажњу на њих, а уколико се
ради о појединцу, „помоћ“ ће пружити интерактивни водич.
У Педагошком музеју у Београду нова стална поставка
отворена је такође 2007. године, а конципирање и рад на њој
започети су 2003. године. Представља једну врсту компила
ције свих ранијих и актуелних истраживања у сегментима
школства и просвете, и различитих тематских изложби, те
обрађиване тематике историјског развоја школа и васпита
ња, односно образовања у Србији. У њеној изради учество
вали су сви кустоси, са својим збиркама, окупљени у струч
ни тим, као и графички и ликовни дизајнер, архитекта, а би
ли су ангажовани и конзерватори, рестауратори, професори,
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стручни консултанти, а током саме реализације и мајстор за
витрине, за светло итд. Основна разлика у односу на стару
музејску поставку је у томе што је савременија и у складу
је са новим решењима ентеријера, стандардима излагања,
а примењене су и нове технологије. Поштована је тенден
ција сажимања текста који треба да уведе посетиоце у при
чу, али је зато прибегнуто водичу у коме су одређене теме
више обрађене. Уместо оригинала, који су такође присутни
у одређеном проценту, направљене су реплике, принтови, а
урађене су и лутке, па и амбијенталне целине. Током орга
низовања самог излагачког концепта, водило се рачуна да
постојећа артефакта не буду превише натрпана у витрина
ма, али да ипак њихова презентација буде репрезентативна.
Може се рећи да је Педагошки музеј први у Србији увео
технолошке новине у презентацији, пратећи примере свет
ских музеја, те тако користи холограмску (3D) технику при
казивања експоната, а увео је у употребу тзв. pda уређаје
(personal digital assistant), попут „портабл медија плејера“,
помоћу којих посетиоци бежичним путем добијају инфор
мације и објашњења о појединим изложеним артефактима.
Намера је јасна – да се нова стална поставка приближи по
сетиоцима на интерактиван и савремен начин. Саме витри
не се могу отварати, те предмети мењати, допуњавати, док
је испод њих направљен затворени простор за промотивни
материјал, сувенире и сл. Према новој концепцији, експо
графски простор је прилично измењен, ентеријер је донекле
умањен, услед великих грађевинских и архитектонских за
хвата, а морало је да се води рачуна о елементима због којих
је и сама зграда проглашена спомеником културе од великог
значаја, највише о зидним орнаментима који нису смели да
буду мењани.  
У Народном музеју Краљево, нова стална поставка отво
рена је 2008. године, али најпре су у периоду од 2002. до
2006. реновирани спрат и поткровље, те када је адаптиран
простор, кренуло се у његову поделу, прављење распореда и
жељене линије кретања по изложбеним салама. С обзиром
на то да је зграда преобликована од школског здања, тешко
је било направити све што један прави музејски простор зах
тева. Разлика од старе поставке јесте у томе што је раније
био презентован само период НОР-а, па су кустоси сматра
ли да је неопходно уврстити и запостављене теме, које су
се временом „провлачиле” кроз тематске изложбе. Стога,
дошли су на идеју да ураде потпуно другачији концепт од
претходног, и то у новом простору. Неоптерећени захтевима
оснивача, важно је било ипак водити рачуна о битним дату
мима који су обележили историју Краљева, те да се значај
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самих догађаја не умањи. Данас је новом поставком постиг
нуто да посетиоци, када разгледају предмете у Музеју, могу
да доживе одређено време, могу да пробуде асоцијације, да
препознају, да се идентификују. У свим подухватима око ор
ганизовања нове сталне поставке најзначајнију улогу имали
су кустоси, јер они најбоље познају предмете за излагање
и њихову важност, док је ентеријер радио признати музеј
ски архитекта. Што се тиче архитектонског плана поставке,
услед насталих проблема око реализације, односно поста
вљања материјала у витрине, договорени посао је ипак ура
дио тим из самог музеја, уз помоћ професионалних савета и
консултација за одређена решења.
У Музеју „Рас”, у Новом Пазару, најпре су од 2002. до 2004.
године трајали радови на реконструкцији и санацији згра
де, која иначе потиче из средине XIX века. Потом је, захва
љујући финансијској помоћи Министарства културе и ин
формисања Републике Србије и Програма УН за друштвени
развој – УНДП, адаптиран изложбени простор и урађена је
нова стална поставка, отворена 2008. године. Три хиљаде
изложених експоната, од шест хиљада стручно обрађених
и сређених по збиркама, смештени су у новим витринама,
под осветљењем рефлектора и уз постављен видео-надзор.
На конципирању нове централне сталне поставке радило је
петоро запослених, тако да је целокупни процес трајао ду
жи период. Разлика од старе поставке је првенствено у са
мом изложбеном концепту и распореду већине експоната,
који датирају из праисторијског доба и Средњег века. Овде
интенција није била да се излаже мање предмета, а да се
акцентује више наратива, већ постоји неколико визуелних
нивоа. Имајући у виду да се Музеј „Рас” налази у мултиет
ничкој средини, у сталној поставци је било важно радити на
концептуализовању појмова етничке припадности, народа
и традиционалне културе31, односно на заступљеност, али
и на начин конструисања два ентитета: бошњачке и српске
културне баштине.
У Народном музеју Ниш је 2008. године отворена стална
археолошка поставка, која садржи највредније предмете од
шестог миленијума пре Христа до краја XII века, а под нази
вом „Археолошко благо Ниша од неолита до Средњег века”.
На њеном конципирању радио је тим археолога, поседују
ћи довољно материјала, али у сали са недовољним експо
графским простором. Стога, запослени сматрају да, пошто
31 Симић, М. Националност као традиционална култура у Етнографском
музеју у Београду, у: Гласник Етнографског института САНУ LIV,
приредила Радојичић, Д. (2006) Београд: Етнографски институт САНУ,
стр. 318.
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је Народни музеј у Нишу регионалног типа, ургентно је да
се што пре реализује адекватна стална поставка која би била
пресек свих збирки и богатог материјала (фонда) које Му
зеј поседује. А за то је важна јединствена зграда, коју овај
музеј нема већ скоро пола века, да би тек онда могла да се
осмисли права нова стална поставка, уз поштовање музео
лошких стандарда. Археолошка поставка јесте урађена на
савременији начин: наиме, сала у којој се налази сређена
је и опремљена неопходним елементима, али је проблем у
томе што представља галеријски тип простора, а то је не
захвално за презентацију музејских предмета, мултиди
сциплинарност и, могућност реконструкције живота на тлу
некадашњег Наиса. Из тог разлога, кустоси су решили да
изложе само најважнији и најречитији материјал који посто
ји из тог времена, да би посетиоцима он био доступнији и
јаснији, а тренутно се ради на обликовању двојезичних ле
генди. Требало би напоменути да је процес ревитализације
свих објеката који чине део Народног музеја Ниш започео
1999. године, тако да су реконструисани Логор, Синагога
и зграда сталне поставке, а у току је реконструкција згра
де Музеја на Медијани и наставак археолошких радова на
пројекту „Археолошки парк Медијана”.
У Галерији Матице српске у Новом Саду, целокупна нова
стална поставка завршена је 2009, а читав посао рађен је по
ступно, најпре је осмишљена изложба XVIII века, онда прве
половине XX века, па XIX века. Опремљени су свечани са
лони, велика сала у приземљу, изложбене сале, да би на кра
ју све било заокружено са адаптацијом улазног хола, као јед
ном од битнијих ставки. Што се тиче експографског просто
ра, нису предузети велики захвати, јер није било средстава,
а ни потребе. Већих грађевинских радова било је управо у
улазном холу, јер су запослени сматрали да је важан утисак
који се стиче одмах приступању у Музеј, те су портирница
и службени улаз измештени и раздвојени од улаза за публи
ку. Оно што се променило новом сталном поставком јесте
концепт, који је за све три поставке био различит, а одликује
га, са једне стране научна заснованост, а са друге стране –
савременост у приказу. Такође, урађене су двојезичне леген
де, док поставке прате тројезични водичи симболичне цене
у којима се налазе сва објашњења о њима. Нова јединстве
на стална поставка у Галерији Матице српске омогућила је
овом уметничком музеју да стекне основне услове за даљи
нормализовани рад, јер је у потпуности креирана у функци
ји институције, њене мисије и визије. Наиме, она хроноло
шки приказује српску националну уметност од XVI до XX
века и њено уклапање у савремене токове европске уметно
сти. У њеном конципирању учествовали су сви запослени:
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кустоси, конзерватори, као и спољни сарадници, технички
сарадници, па су видљиве промене у расвети, коришћењу
компјутера, ТВ-а и друге технике и технологије, и то у свр
ху интерактивних активности везаних за све три поставке.
Према схватањима ангажованих на новој концепцији сталне
поставке ГМС, циљ је био да се направи својеврсни баланс
између квалитета изложеног, едукације грађана и доступно
сти публици.
Након санације простора Завичајног музеја Књажевац, 2011.
године, отворена је стална поставка која представља, наиме,
адаптирану већ постојећу, али модернизованију, са концеп
том који је остао исти као из 1997. године и материјалом
који је представљен хронолошки од праисторије до Средњег
века. Ради се о археолошкој и етнолошкој збирци, у оквиру
којих је промењен микродизајн (простор унутар простора),
двојезичне легенде, карте, сигнализација, а постављено је
и неколико нових витрина са тзв. здравим светлом, које је
по стандардима превентивне конзервације. Разлика од старе
поставке види се у томе што је претходна била само у јед
ном крилу адаптиране музејске зграде, 80-их до 90-их го
дина прошлог века, а данас се налази у два крила здања. И
археолошки и етнолошки део сталне поставке ликовно су
обојени од стране академског сликара из Књажевца Драго
слава Живковића, што даје аутентичност презентацијама,
а опремљене су touch screenovima. Оно што је другачије у
овој поставци јесте истицање битних, специфичних ства
ри и елемената, као и сублимација више врста уметности,
све у циљу презентовања фрагмената из прошлости. Услед
ограничености финансијских средстава, спољни сарадници
нису могли да буду ангажовани у потребној мери, већ су сви
унутар Музеја лично учествовали својим професионалним
знањима. Идејни план ревитализације археолошке поставке
и осмишљавање самих витрина урађен је уз помоћ Завода
за заштиту споменика културе из Ниша, а што се тиче про
сторног 3D планирања, зарад боље искоришћености и лак
шег кретања кроз собе, ангажоване су младе архитекте из
Књажевца. Што се тиче архитектонске базе за етнолошку
поставку, она је урађена уз помоћ Етнографског музеја у Бе
ограду, али сама поставка није до краја завршена, ни што се
тиче расвете, техничке опремљености, пратећих елемената,
а ни што се тиче креирања наратива.
У оквиру другог сета питања, говорећи о критеријумима ко
ји су били смернице кустосима и главним носиоцима идеј
ног креирања нових сталних поставки, у већини случајева
њихова идеја била је да се изложе најбоља дела из фонда, те
да се поставе у одређени контекст, зависно од типа музеја
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и његове мисије. Такође, било је неопходно да се осмисли
прича или више наратива који ће водити посетиоце кроз,
на пример, историју националне уметности од XVIII до XX
века, када говоримо о Галерији Матице српске, или ће им
приказати идентитет града Ваљева, развој градске средине и
грађанске културе у Књажевцу, особености и занимљивости
Краљева, па и упознати са једним од највећих касноантич
ких локалитета на простору бивше Југославије, у Народном
музеју Ниш. У Педагошком музеју у Београду, важно је било
да концепт нове сталне поставке буде интересантан, атрак
тиван и, изнад свега, едукативан. У свим музејима је циљ
био да се постигне што виши ниво квалитета у одабраним
делима и артефактима, да се дефинише контекст у коме ће
се дело посматрати, те да се створи пријатан амбијент у који
ће публика лако моћи да се адаптира и да доживи уметност
или пак презентована артефакта. Стога је било неопходно
направити искорак у савременост, укључити у поставку ин
тердисциплинарност – знања из различитих културолошких,
образовних и научних области, као и наративност, нарочито
због најмлађих посетилаца. Да би музејски радници успели
да пренесу нова искуства у унутрашњи менаџмент, органи
зацију, маркетинг, те да омогуће посетиоцима бољи приступ
изложеном, као и самом концепту, од велике помоћи били
су музеолошки скупови и семинари, на којима су се теориј
ски и практично изучавале вештине и начини бољег тимског
рада унутар музеја, сарадње свих музејских одељења, ства
рања креативнијих програма и интерпретација, коришћења
интердисциплинарних знања, спајање више области, успе
шније међумузејске комуникације, као и оне са спољним
сарадницима итд. Што се тиче методолошких оквира, му
зејским стручњацима је најважније било да остваре целину
наратива, позиционирање националне уметности и историје
у контексту европске или пак да пренесу оно што је специ
фично за њихов музеј у визуелну сферу, увек имајући на уму
едукативну ноту. Поједини музеји успоставили су редовну
комуникацију са Катедром за историју уметности Филозоф
ског факултета у Београду, а такође су увидели неопходност
рада на рецензијама, како за публикације тако и за изложбе,
јер је то управо део стандарда који недостаје установама
културе уопште, па и музејима.
Што се тиче питања везаних за дугорочне активности и
циљеве који су реализовани конципирањем нове сталне
поставке, као и за евентуалну преформулацију мисије и
трансформацију визије музејске установе, кустоски тим Га
лерије Матице српске је, приликом израде првобитног стра
тешког плана установе, 2004. године, најпре урадио SWOT
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анализу32, јер је то битан део развојне перспективе сваке
установе културе. Тада је најслабија тачка била управо стал
на поставка, која је, након четири године, постала најјача.
Дакле, може се рећи да се свесно радило на измени циљева,
као и да је концепт сталне поставке ревидиран у односу на
мисију Музеја, којом се указује на разноврсност и богатство
националне културне баштине. Такође, и сама визија овог
музеја повезана је са тумачењем и презентацијом поетике и
реторике српске уметности новијег доба савременим мето
дама. У Педагошком музеју су новом сталном поставком ус
пели да остваре дугорочни циљ, а то је да се у приказивању
развоја школства обухвати и период од 1941. до 1945. годи
не, да би се успоставио логичан след и повећала заинтересо
ваност и обавештеност деце и младих. Такође, на тај начин
је до изражаја дошла мисија Музеја, а то је едукативност,
те је изложен музејски материјал који је данас постављен
на виши ниво, у смислу да може да буде од велике обра
зовне помоћи деци, родитељима и професорима у склопу
школских програма и уџбеника, као и личног напретка. На
питање коју су поруку желели да пошаљу својој локалној
заједници, у књажевачком музеју је речено да је то инфор
мација обогаћена разноврсним материјалом, артефактима
о континуитету живота на том простору од праисторије до
данашњих дана, са нагласком на специфичним предметима
и феноменима који одликују њихов крај. У краљевачком му
зеју идеја водиља је била да се кроз нову сталну поставку
публици и грађанима Краљева приближи све оно што чини
својеврсну личну карту града. У Педагошком музеју у Бео
граду идеја је била да се покаже да је школство било разви
јено у Србији и у XIX веку, да се много полагало на обра
зовни систем, да су постојале законске регулативе, школске
комисије итд, да је Србија неговала и стипендирала младе
људе који су били иницијатори реформи школства, као и из
градње система школства и просвете у другој половини XIX
века на нашем тлу.
Трећи сегмент питања био је везан за послове који су усле
дили након постављања или реформисања новије централне
поставке, нарочито оне везане за успостављање активнијег
односа према публици. Начелни став испитаних кустоса и
директора јесте да је захваљујући новим сталним постав
кама у музејима повећан број људи који их посећују. У На
родном музеју Ниш ради се на осмишљавању програма и
32 SWOT анализа се употребљава приликом анализирања актуелног ста
ња једне организације (у овом случају, у култури), њених унутрашњих
и спољашњих могућности и околности развоја, отварајући и питање
њених будућих перспектива.
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предавања, и то на мултидисциплинарни начин, који ће бити
реализовани 2013/14. године, а везани су за циљ како посе
тиоце ближе упознати са Медијаном, и то управо кроз ново
постављену археолошку изложбу. У томе им је првенствено
битно поштовање музеолошких концепата, а потом и да оно
што се презентује, путем изложених предмета или приче,
буде прихватљиво од стране шире публике, односно да бу
де доступно сваком посетиоцу. Што се тиче досадашњих
едукативних радионица и пратећих програма, сматрају да
их нису спроводили у оној мери у којој је то било потреб
но и значајно, из разлога скученог простора, неадекватног
да прими већи број људи, као и због недовољно чврсте са
радње између запослених археолога и самих едукатора. У
Галерији Матице српске раде на осмишљавању додатних
едукативних програма у оквиру нове сталне поставке, као
и модуса вођења публике, тумачења дела, тема, аутора. Циљ
је, са једне стране, да се кроз ове програме и наративе од
рази мисија музеја у виду континуитета српске уметности
и културе, а са друге стране да буду у служби едукације
посетилаца. У Педагошком музеју праве тематске изложбе
којима желе да обухвате различите приче везане за њихо
ву делатност, мењају изложене предмете, баве се тумачењем
управо кроз артефакта, које опет зависи од узраста групе,
организују едукативне радионице за децу, предавања, сни
мају ТВ емисије, костимирају се и показују посетиоцима
развој школске гардеробе, осмишљавају посебан програм
за децу са инвалидитетом, слабовиде (инклузивност); тако
ђе, налазе се на мапи туристичких и ромских организација,
удружења пензионера. У Музеју „Рас” се труде да на време
планирају и редовно реализују додатне активности уз нову
сталну поставку, иако их мали простор и недостајући кадар
ометају у томе. У Завичајном музеју Књажевца ослушкују
потребе публике, прате трендове у музеологији, али и кул
турном туризму, уводе новине у различите сегменте кому
никације са посетиоцима, све то прилагођавајући својим
капацитетима и материјалним могућностима. У Народном
музеју Краљева привлаче публику додатним причама ве
заним за акционаре и откуп уметничких дела, а усмерени
су и на прављење диверсификованих програма пратећи све
што се дешава на „музејској сцени” код нас. У Народном
музеју Ваљева константно се ради на програмима и тума
чењима који би привукли бројне посетиоце и претворили
их у праву публику, активну на пољу креирања доживљаја
и става – публику која критички размишља и учествује у
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понуди33. Од 2005. године, у ваљевском музеју постоји педа
гошка служба, у оквиру које је ангажован кустос педагог за
рад са туристичком популацијом, а један од њених циљева је
разрађивање аниматорских акција, као и маркетинга сталне
поставке, те сходно томе и постављање водича. На основу
евалуације коју су спровели запослени, приметно је пове
ћање броја посетилаца, као и сопствених прихода, захваљу
јући управо систематском раду на новој сталној поставци,
као и маркетиншком „производном миксу”, а запажа се и
побољшан однос публике према овом музеју, пораст њене
мотивисаности за посећивањем.
На основу свега изнетог, можемо да закључимо да се кусто
си истражених музеја, након осмишљавања нове сталне по
ставке, труде да је приказују публици на различите начине,
уз другачије приступе, да размишљају о додатним програ
мима који могу да оживе сталну поставку. Тако, на пример,
у Народном музеју Књажевца повремено реал изују темат
ске вечери у чијем је фокусу један предмет из поставке, ини
цирајући посетиоце на активнији приступ, у смислу прона
лажења или препознавања одређеног предмета. У Народном
музеју Краљева интензивно се ради на истраживању метода
и инструмената оживљавања поставке, као и на допуњава
њу одређених њених сегмената или преуређивању витрина
„попуњавањем” новим актуелним причама које могу да иза
зову велико интересовање, нарочито код странаца. Народ
ни музеј Ниша поседује богати археолошки, етнолошки,
нумизматички, историјски, уметнички материјал, али нема
материјалне, просторне и техничке услове за презентацију
комплексне сталне поставке, а самим тим ни за креирање
стратегије излагања. У оквиру археолошке поставке, праве
тематске изложбе, трудећи се да прошире интересовање пу
блике кроз занимљиве приче или у непосредном контакту
са њом. Запослени у Народном музеју Ваљева баве се моди
фикацијом нове сталне поставке, али оно што би допринело
њеној другачијој концепцији и углу гледања јесте изградња
модернијег анекса иза Музеја; спајањем са њим, добило би
се на простору, тако да би се првенствено променио правац
кретања посетилаца кроз Музеј. Општи утисак који имају
запослени у Галерији Матице српске јесте да публика пре
ферира лични контакт са водичем и комуникацију са кусто
сима, нарочито када се ради о лакшем усвајању наратива.
Приређивањем различитих активности у оквиру нове стал
не поставке, променила се слика о овом некада традицио
налном и конзервативном музеју, који данас оставља ути
33 Dragićević-Šešić, M. (1998) Publika, Kultura br. 97, Beograd: Zavod za
proučavanje kulturnog razvitka, str. 69.
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сак активне и флексибилне установе, отворене према свим
типовима публике. У Педагошком музеју у Београду нова
стална поставка помаже младима да запамте шта су били и
како су учили њихови преци, те да је важно сачувати успо
мене на сопствено образовање, у виду фотографија, сведо
чанстава, ђачких књижица; активнији однос са публиком
остварују кроз акцију доношења истих на похрањивање у
сам Музеј.

***
Из свега изнетог, следи закључак да су нове сталне поставке
и тематске изложбе у нашим музејима концепцијски прева
зиђене и да, при њиховом обликовању, треба водити рачуна
о осавремењавању њихове презентације, о одашиљању на
учних, али и културних и образовних информација. Уместо
презентовања универзалног метанаратива, фокусирајући
се на специфичан локални контекст и различитост људског
искуства, музеји би могли да тумаче разноврсна значења
својих збирки, да откривају богатство и дубину постојећих
могућности за безброј гледишта и варијанти у језичкој и му
зејској игри, и да се на тај начин приближе заједници, те до
зволе већу отвореност у коришћењу збирки; тако се спрово
ди и демократизација музејске праксе34. Велику улогу у дру
гачије конципираном музеју игра наратив, или више њих,
што значи – сама презентација предмета кроз заокружену
целину, а не излагање предмета без повезаности у смислену
причу; са тим у вези јесте и начин на који ће предмети бити
презентовани, а који би требало да се разликује од оног у
другим музејима, да носи собом занимљива обележја иден
титета музеја, на другачији начин приказана.
Феномен основне поставке, баш као и изложбе, одувек је
посматран у контексту естетског уживања и уметничког
(или научног) сазнавања, информисања јавности и вредно
вања уметности (или културног наслеђа), али га у процесу
иновирања треба поставити у шири интердисциплинарни
оквир. Оно што претходи комплексној функционалној ор
ганизацији јесте установљавање музеолошких, архитектон
ских, естетских, едукативних и других стандарда. Затим,
следи више фаза рада: спровођење истраживања, припрема
ње идејне концепције, дефинисање простора (спољашњег
и унутрашњег), инсталација поставке35, а потом и увођење
додатних метода које помажу у уобличавању и „оживљава
34 Hooper-Greenhill, E. (ed.) (1995) Museum, Media, Message, London and
New York: Routledge, Taylor&Francis Group, p. 1–11.
35 Krivošejev, V. (2009) Muzeji, publika, marketing – stalne muzejske postavke
i Njegova Visost Posetilac, Valjevo: Narodni muzej Valjevo, str. 147, 148.
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њу” поставке (комуникација, едукација, анимација, медија
ција, интерпретација). Ово су праксе које се примењују на
различите сегменте друштва, односно посетилаца, да би им
се ближе објаснила културна и уметничка продукција, те да
би лакше прихватили вредности културе локалне заједнице,
друштва, нације, и развили свест о важности учествовања у
културном развоју. Са сталном поставком, требало би пла
нирати и запошљавање енергичних, предузимљивих младих
људи, нових кадрова, којима су блиске нове технологије, по
слови менаџмента и маркетинга (креирање производа), који
добро познају стране језике и сл. Такође, значајно за про
ширење делатности и прихода музеја јесте отварање дру
гих садржаја, типа сувенирнице, продавнице, медијатеке,
кафетерије, додатних простора за особе са инвалидитетом,
за децу итд.
Да би музеји Србије били „реанимирани”, важно је приме
нити моделе културне акције који доприносе њиховом при
ближавању широј јавности, али и препознавању као посеб
них места за очување идентитета и културног дијалога. По
везано са тим, Доналд Прециози (Donald Preziosi) одређује
музеј као место на којем се креира и презентује идентитет,
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
рује могућност њиховог појашњавања и усвајања, а једна
ко утиче и на процес оживљавања музејског простора/вре
мена. Оно што може да употпуни доживљај и учешће јесте
критичка обрада теме, двосмерно разматрање о томе како
се нешто обликовало, како је настало, а не само пуко пре
причавање садржаја или догађаја. Све врсте посредовања ка
културној и уметничкој продукцији заузимају значајно ме
сто унутар развоја културне политике, као и представљачке
и излагачке политике не само музеја већ и града у којем се
одређени музеј налази. Настале на идејама демократизације
и децентрализације културе, имају велику и важну улогу у
подстицању креативности и едукације људи, те успоставља
њу комуникације и права на културу сваког човека.

36 Ozlu, N. and Tongo, G. Interview with Professor Donald Preziosi, 2010, april
2011., http://graduatehistoryjournal.boun.edu.tr/papers/ISSUE2.2010.IDEN
TITY/2.NilayOzlu.GizemTongo.Interview.DONALD.PREZIOSI.pdf
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NEW STANDING EXHIBITIONS IN THE FUNCTION OF 
TRANSFORMATION OF SERBIAN MUSEUMS
Abstract
This paper presents an attempt at theoretical and critical contemplation
of the phenomenon of standing exhibitions in Serbian museums at
the start of the 21st century (the concept of the exhibition, conceptual
methodology, future of the exhibition) as a raison d’être of the museums
and a purpose of their exhistance. Also, the new standing exhibitions, if
based on modern postulates, can initiate a process of transforming the
Serbian museums from academic into contemporary, and influence the
definition of a new role and a new place of the museum in the culture
and society of our communities (as a place dedicated to gaining active
knowledge and experience as well as a place of entertainment). In order
for this to happen, it is necessary: to rethink both the professional actions
and the museum materials; to develop a socially engaged museum;
to (re)define the old/new missions, visions, purposes and objectives
of the museum, its program policy, management, marketing and PR;
to re-direct the museum outreach activities towards interpretation,
communication and presentation; to observe the museums as “open
systems” while drawing conclusions, creating identities, approximating
different forms of art, merging heterogenous projects; to connect with
the audience and with the non-audience; and to facilitate the reception
of art production and exhibitted artefacts of cultural heritage. With
their knowledge, expression and vision, the curators and authors (or
artists) can equally impact the selection and the manner of presentation/
interpretation, and   also contribute to the implementation of diverse
actions in the museums that can broaden the manner of adopting basic
museum themes by turning passive observers into active participants,
not only in the museum programs but in the local communities in
general.
Key words: museums, standing exhibitions, museology, cultural
heritage, museum exhibit
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БАШТИНА И ТЕОРИЈСКИ
МОДЕЛИ РАЗУМЕВАЊА:
БОГАТСТВО АКУМУЛАЦИЈЕ –
СНАГА ИМАГИНАЦИЈЕ
Сажетак: Овим радом подсећамо на херменеутички проблем у
херитологији који егзистира од разумевања до интерпретације
баштине. Разматра се питање перцепције појавног света, а по
том могућност дијалога разнородних наука у бављењу баштином,
а ради остваривања „дијалога” баштине са савременим човеком.
Упознавањем садржаја структуре културног добра постаје ја
снији и теоријски модел који јој је аналоган. Посебна пажња се
придаје моделу Мебијусове траке, преузетом из математичког
дискурса. Он својим карактеристикама, неоријентабилношћу и
једностраношћу која се проверава исписивањем по „једној” тра
ци, одговара  стабилној - материјалној и значењски променљивој
„страни” предмета баштине, која се остварује  током трајања
(кретњи), кроз време. Овим моделом могуће је боље разумети и
интерпретирати појавну стварност, те и наслеђе као акумули
рану прошлост.
Кључне речи: баштина, структура културног добра, Мебијусова
трака, херитологија, нова музеологија
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Проблем разумевања и интерпретације уметности заузима
значајно место у теоријским расправама о уметности.1 Како
се од уметника до публике преноси порука и којим језиком,
баве се херменеутичари, али и сами историчари уметности
и уметници. Заједничка су им питања: коме то желе да про
следе поруку, скривену у самом делу, и зашто, тј. колика је
њена важност и којим „средствима” се користити када се
нешто (уметност) жели разумети и интерпретирати. Иста
питања задржавамо и када је реч о другим културним фено
менима, но разлике настају у методолошком приступу ова
квом проблему. Одређене механизме мишљења, наметнуте
или опште прихваћене и сами усвајамо када смо у дискурсу
у ком је то очекивано, али измештати „механизме” у нека
друга поља истраживања није увек применљиво или пак
прихватљиво. Ипак, херменеутика не може бити општа већ
увек специфична за предмет истраживања одређене научне
дисциплине. Притом, приликом тумачења предмета треба
узети у обзир све његове специфичности, па смо стога већ
изазвани, а чини се и условљени, да градимо не једну теори
ју и праксу интерпретације већ више њих.2
О потреби за културним делима, приступу истима и разми
шљањима која даље од њих воде, а која опет, обликују де
ло само, пише Бурдије (Pierre Bourdieu) 1969. године. То, да
„се свако дело у извесном смислу два пута ствара, једном га
ствара сам стваралац, а други пут посматрач, или тачније ре
чено друштво коме посматрач припада”3 звучно је, чини се
тачно, а сасвим сигурно нам је познато. Тако смо интуитив
но и видели дела културе, a најпре уметност, као нешто што
је, колико део једног културног система или цивилизације,
толико и нас. Лични доживљај који му приписујемо, постаје
интегрална вредност дела. И од Ђакометија (Alberto Giaco
metti) сазнајемо да је сличност оно што га у свим уметно
стима интересује и привлачи и то сличност за њега/са њим
која га, заправо, наводи да открива спољни свет.4 Овај лични
однос (ја/он/ми) који посматрач успоставља са предметом
културе, те га и посваја, уједно представља и интегрисање
сопственог идентитета и идентитета другог (предмета, од
1 Овај рад је настао у оквиру пројекта Министарства просвете, науке и
технолошког развоја Републике  Србије (бр. 47019) Традиција и тран
сформације: историјско наслеђе и колективни идентитет у Србији у
20. веку.
2 Bätschmann, O. (2004) Uvod u povijesnoumetničku hermeneutiku, Zagreb:
Scarabeus, str. 11-20.
3 Burdije, P. (1978) Umetnička dela i razvijanje ukusa, Kultura br. 41, Beograd:
Zavod za proučavanje kulturnog razvitka, str. 12.
4 Merlo – Ponti, M. (1968) Oko i duh, Beograd: Vuk Karadžić, Bibliotekа
Zodijak, str. 11.
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носно, ствараоца кроз предмет). Дакле, слика – идентитет
предмета се чува у посматрачу и кроз његов идентитет који
је претходним и надограђен. У овом сплету односа, важно је
и појаснити да посматрач није само посматрач, јер ни гле
дање није никад само гледање, већ увек кретање. Најпре је
оно физичко јер се дешава покретом ока али у одређеној на
мери јер се гледа само оно што се жели видети. Oтуд је то и
мисаоно кретање које је уствари нужно и условљено прожи
мањем видљивог света и света (мојиx) намера кретања.5
То мисаоно кретање је покретачки и реакциони апарат гле
дања, а резултира виђењем као промишљеним гледањем. На
одређени начин оно је и филтер за апсорпцију спољашњег
света (културног дела) који се уграђује у наш идентитет.
Kако видимо ствари и колико су нам развијени „апарати за
филтрирање”, те апсорпцију другог питамо се увек, па и
сада. Коначно, како се виђењем формира и чува идентитет
културног предмета?
Тако нас, говорећи о естетској рецепцији, Хајдегер (Mar
tin Heidegger) подсећа на идеју чувања кроз чин посвајања:
„као што дело не може бити, а да не буде створено, па су
штински захтева оне који стварају, тако ни само створено не
може постојати без оних који га чувају”. Он даље каже да се
дело увек и односи на оне који га чувају, чак и када такви не
постоје, односно када се на такве „чека”. Они који дело чу
вају су они који га спознају, они који га виде. Очување зна
чи активно гледање дела, „стајање у отворености постојећег
која се збива у делу”, али је и заборав дела неко очување, а
не пуко ништа, јер се и он храни делом, казује о активности
гледања - виђењу.6 На тај начин постојање једног остварења
препознајемо у свакој интеракцији са друштвом – у одно
сима које успоставља. Човек је тај који препознаје вредно
сти неког дела, модификује их и чува у складу са својим
склоностима. Тек са њим културно дело постаје документ
времена и искуства. У њему се интегришу материјал, об
лик и значење предмета, читају поруке, те ствара идентитет.
Човек је, наиме, тумач и комуникатор вредности предмета.7
Смисаони садржај предмета се потврђује у односу са чове
ком, а културне вредности дела иако постоје као вредности
за себе морају се потврдити у живој свести. Овде ваља рећи

5 Исто, стр. 8-22.
6 Хајдегер, М. (1996) Извор уметничког дела, Београд: Слово, стр. 76.
7 Maroević, I. (1993) Uvod u muzeologiju, Zagreb: Zavod za informаcijske
studije, str. 151.
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да свест у крајњој линији јесте сазнање.8 А управо очување
(ове) свести представља очување културног дела, односно
чување идентитета предмета јесте у знању. Знање, пак, овде
није „пуко познавање и представљање” већ „онај ко заиста
зна постојеће, тај зна и шта хоће усред постојећег”, опоми
ње Хајдегер.9 Ту, већ, препознајемо намеру: свест и жељу
за спознајом и очувањем исте. У узајамном односу исти
не (која је важећа за себе) и нашег стварног чина сазнања
је дужност - поступак који је индивидуалан и подразуме
ва поред спознаје истинитости и одговоран поступак. Он,
пак, произилази из самог субјекта, човека. Овај чин постоји
у контексту једног стварног живота субјекта и представља
чин креирања и очувања сопственог идентитета кроз иден
титет и у идентитету културног предмета. Истовремено ва
жи и обратни процес - креирања и очувања идентитета пред
мета. Јер, уосталом, ми смо ти који производимо синтезу.
Дужност на начин на који постоји у појединцу није присут
на и у теорији. Такав чин дужности није основа теоријске
поставке. Али, све што има неки значај тим значајем фун
дира различите специјалистичке дисциплине. Oдносно, са
знајним чином у ком је садржана суштина предметa одре
ђен је и теоријски развој неке науке. Дакле, предмет постаје
предметом теоријског сазнања у настојању да се представи
у целини, не само као апстрактно биће већ као конкретно
биће у свој могућој целокупности.10 Тако се у односу човека
према предмету, и свету у целини, нужно ствара теоријски
оквир са задатком анализе и систематизације, те стварања
целовите слике о предмету.11
У музеологији су, тако, још седамдесетих година прошлог
века учињени напори ка тумачењу и комуницирању баштин
ске целовитости кроз праксу екомузеја и теоријски искорак
нове музеологије. Термин нове музеологије је био увек у вези
са променом улоге музеја у едукацији и у друштву уопште.12
8 Bahtin, M. (2010) Ka filosofiji postupka, Beograd: Službeni glasniк,
str. 43-45.
9 Хајдегер, М. (1996) Извор уметничког дела, стр. 76.
10 Упор. Bahtin, M. (2010) Ka filosofiji postupka, str. 11-20.
11 Упоредити: Maroević, I. (1984) Predmet muzeologije u okviru teorijske
jezgre informacijskih znanosti, Informatica Museologica br. 1-3 (67-69),
Zagreb, str. 3-5.
12 Сам термин се у различитим периодима и на различитим местима јавља
као 1) допуна ранијег појма, 2) из незадовољства методама традицио
налне музеологије или 3) као исход нових тежњи за усмерењем музео
лошких циљева ка развоју заједнице чиме би музеј добио нови смисао
и улогу. Више о појави самог термина у: Towards a methodology of mu
seology, PhD thesis, Van Mensch, P. (1992) Zagreb: University of Zagreb,   
p. 31-32.
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Изазов музејске комуникације и другачије потребе друштва
за вредностима прошлости условили су појаву нове музе
ологије, која је са слухом за нове спознаје могла да рефор
мише и праксу. Ова је, пак, зависила увек од специфичних
услова у којима се остварује, али теоријске идеје нове музе
ологије у својој еволуцији, уздигнуте су на ниво општег. Њи
ма је отворено ново поглавље у музеологији, у ком основ
ни предмет изучавања није музеј или музејски предмет, већ
свеобухватни концепт баштине. Овим је и трасиран пут но
ве, интердисциплинарне науке, науке о баштини.13 Зато нас
у овом раду занима на који начин херитологија као општа
наука о наслеђу и умећу наслеђивања ствара и развија своју
теорију, a ради оптималне комуникације и употребе разли
читих вредности и идентитета предмета баштињења. Који
се апстрактно-сазнајни процеси одвијају у циљу стварања
структуре теоријски сазнајног света, односно саме теориј
ске поставке? Који су принципи функционисања такве(их)
структуре(а)? Пример који нас подстиче на размишљање о
погодним моделима за разумевање и интерпретацију кул
турног наслеђа је културно-историјски споменик у ком су
испреплетене културе и искуства, односно историје и про
стори. Културно-историјски споменик је део целине насле
ђа, те у том смислу у тексту ће се неретко користити оба
термина, а стога што ће се модел, иако заснован на дéлу, јед
нако односити на целину патримониума. Заправо, музеал
ност, како подсећа Иво Мароевић, као особина предмета да
у једној реалности буде документом неке друге реалности
која је одређена другим простором, временом и друштвом је
особина не само музејског предмета, већ и оних „фиксира
них у простору”. Овакав предмет сведок је времена настан
ка и оних кроз која је трајао, као и друштва, те друштвених
статуса које је имао.14 Дакле, ширећи појам музеалности на
целокупну баштину, схватамо да нам музеј није неопходан
за комуникацију предмета, те да музеологију посматрамо
као део науке о баштини,15 чијим утемељењем и развојем
смо у стању да делујемо на реверзибилан процес, повратак
ка музеју, овог  пута, заиста новом.

13 Babić, D. O muzeologiji, novoj muzeologiji i znanosti o baštini u: Ivi Maroe
viću baštinici u spomen, uredili Vujić, Ţ. i Špikić, M. (2009), Zagreb : Zavod
za informacijske studije Odsjeka za informacijske znanosti Filozofskog fa
kulteta Sveučilišta u Zagrebu, str. 43.
14 Maroević, I. (1993) Uvod u muzeologiju, str. 96.
15 Исто, стр. 96.

96

ЈЕЛЕНА ПАВЛИЧИЋ
„Сва се наша линеарна и акумулативна култура руши, ако не
можемо да ускладиштимо прошлост у пуном светлу дана.”
Жан Бодријар16

Вредности у споменику су дате као целина искустава, а не
као јединична својства. Оне сведоче о потребама друштва
и начинима рецепције неког времена, а садржане су у ма
терији. Иако су по правилу истините и неутралне, њихова
значења се мењају у складу са друштвом које их користи и
формама комуникације које се тада одвијају. Тако се преко
порука, црпљених из културног предмета, вредности доводе
до облика структурне информације.17 Јасно је већ да домен
материје није и домен стварног. Стварности је додата једна
надстварност, онај нематеријални део, у случају споменика,
са којим смо у непрекидном дијалогу. Материја је овде но
силац те надстварности, преплављене порукама које треба
исчитати, тј. оне постају поруке када остваре дијалог са дру
штвом и изазову реакцију.18 До тада су извори значењских
могућности. Препознавањем ових извора, културно добро
стиче статус сведочанствености, те говори о делатности
ма човека, материјалним и духовним. Ово сазнање својим
открићем позива на даље очување спознатог, па тако башти
њење, као процес, подразумева целовито очување сазнања
путем препознавања, чувања и употребе предмета и система
односа забележених у њему, тј. бића сведочанствености. Ка
ко је споменик сведок способан да претраје време,19 а ба
штинска сврховитост је управо његово претрајавање, јасно
је да када говоримо о споменику кроз време мислимо, уства
ри, на његову сведочанственост и односе које успоставља
кроз сво време свог постојања. Тиме већ, простор културног
добра измештамо ван стварног и видимо га пре кроз његове
елементе и мрежу њихових односа.
Тако нам садржаји структуре културног предмета као
предмета баштињења постају јаснији, a самим тим и те
оријски модел који јој је аналоган. Наиме, до њега долази
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),
јер су то све елементи који чине сам споменик. Они су ме
16 Bodrijar, Ž. (1991) Simulakrumi i simulacija, Novi Sad: IP Svetovi, str. 13.
17 Tuđman, M. (1983) Struktura kulturne informacije, Zagreb: Zavod za kulturu
Hrvatske, str. 92.
18 Упор: исто.
19 Булатовић, Д. (2005) Баштинство или о незаборављању, Крушевачки
зборник бр. 11, Крушевац: Народни музеј, стр. 11-14.

97

ЈЕЛЕНА ПАВЛИЧИЋ
ђусобно у различитим односима, поред оног у временској
везаности. Зависно од тога које елементе друштво бира и по
ком критеријуму, формирају се различити међуодноси ових
елемената који чине садржај културно-историјског споме
ника.20 Њима се прати промена значења предмета које, како
смо већ рекли, није константно већ променљиво и нестабил
но. Овим променама значења, а нужно и променама иденти
тета предмета, херитологија се бави ради препознавања по
ља сведочанствености у предмету, а са циљем оптималног
комуницирања вредности баштине.
Једна од расправа Питера ван Менша (Peter van Mensch,
1989), као заговорника интегралног приступа баштини, о
идентитетима музејских предмета упућује на потребу за
интердисциплинарношћу у оваквом приступу. Наиме, про
меном својстава баштине током времена мења се и иденти
тет самог предмета баштињења, од идејног, преко стварног/
опредмећеног (factual identity) до савременог (actual identity),
чиме он постаје предметом истраживања (барем) двеју на
учних дисциплина: историје уметности (археологије, антро
пологије, етнологије...), која се углавном бави примарним
контекстом тј. идејним и стварним идентитетом и херитоло
гије, која инсистира на интегралном приступу и разумевању
процеса трансформација идентитета предмета, што значи
да се нужно служи доприносима других, темељних научних
дисциплина. Идејни идентитет претходи материјализаци
ји предмета и често бива занемарен у проучавању, замењен
и потиснут стварним идентитетом тј. идентитетом пред
мета у тренутку његовог настанка. Савремени идентитет
карактерише баштину у тренутку нашег контакта са њом,
а у распону или разлици ова два последња формулише се
идентитет трајања тј. историјски идентитет, форми
ран између настанка предмета и нашег контакта са њим. Он
се очитава кроз све промене предмета. Тако Менш уводи

Слика 1. Преглед идентитета предмета, 
према Питеру ван Меншу
20 Tuđman, M. (1983) Struktura kulturne informacije, str. 37-39.
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категорије структуралног и функционалног идентитета ко
јима се прате промене материје и намене предмета. Саму
схему (Слика 1), преглед идентитета предмета, Менш даје
пре свега за музејски предмет21, али иста одговара културној
или природној баштини која „живи” ван музеја.
Сходно другачијим условима у којима постоји и комуници
ра, схема би била модификована тј. сложенија. Главна „по
дела” остаје ипак иста. Она указује на интегрални приступ
предмету. Многозначност баштине то и подстиче. Односно,
из слојевитости баштине кроз промене контекста и збива
ња проистиче потреба за приступом  у херитологији који се
манифестује, с једне стране проширењем интереса за све
облике појавности предмета, а с друге за све могућности
тумачења и исказивања његовог значења.22
Једностраним интерпретацијама наслеђа и његових елеме
ната, искустава различитих периода које акумулира, губи се
целина, а сам појам наслеђа нарушава. Онај важни задатак
на који нас обавезује – чување и преношење будућим гене
рацијама, остаје неиспуњен. Дијалог разнородних наука у
бављењу баштином ради дијалога баштине са савременим
човеком је неопходан. Спојем савремених искустава у мето
дама истраживања можемо разумети спој оних давних сачу
ваних у културном добру. Овим би ослабио страх, како каже
Бењамин, од онога чега смо се плашили, „да нам је одузе
та способност која нам се чинила неотуђивом, најсигурнија
међу сигурнима. Наиме, способност размене искустава23.”
У најширем смислу када нешто о нечему казујемо, ми  ин
терпретирамо, тумачимо. С традиционалне тачке гледишта
постоји само једна права интерпретација. Она појашњава
предмет о ком се казује и поједностављује и приближава
његове основне идеје. Тако сваки предмет има једну исти
ниту интерпретацију, а све остале су лажне. Међутим, како
у постмодернизму интерпретација добија једно другачије
значење, постоји на мета нивоу и измиче „оригиналу” који
интерпретира – она никад није одраз „оригинала”, пре се у
њој одражава савремено доба плурализма. Не пристаје се на
једну слику света, већ је присутно мноштво теорија којима
се ни не труди да се дâ савршена, коначна слика света као
једина истина стварности.

21 Van Mensch, P. Museology as a Scientific Basis for the Museum Profession
in: Professionalising the Muses, ed. Van Mensch, P. (1989), Amsterdam:
AHA Books, p. 90. Схема је преузета из истог извора.
22 Maroević, I. (1993) Uvod u muzeologiju, str. 116-118.
23 Видети: Benjamin, W. (1986) Estetički ogledi, Zagreb: Školska knjiga.
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Ту смо, дакле, суочени са проблемом једнозначности и ви
шезначности које „избијају” или се „извлаче” из предмета,
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
лажне стварности. Дакле, баштина би у себи морала да са
држи могућност оба споменута начина рецепције. Другачи
је речено, стварност баштине је нулта инстанца, ни пози
тивна ни негативна, али је кадра самом собом одредити и
лажност и истинитост перцепције, а у томе и јесте њена моћ
– нарав разумски непојмива.
Ту смо, онда, у сфери имагинације, где треба и да остане
мо. Та сфера чини другу страну, видљиве и чулима доступ
не стварности. Она није обележје иреалности предмета већ
управо сведочанство о могућности преласка предмета у
другу стварност. Можемо их назвати и спољашњом и уну
трашњом сфером, а заправо су део једног истог света, у ком
су две стране истог предмета. „Пријелаз од стварне површи
не према имагинарној површини могућ је само ломљењем
простора и извртањем тијела кроз себе само24”, односно са
мо када једна на другу упућује и из ње произилази могуће је
остварење тоталитета бића предмета.
Ову подвојеност предмета стога и схватамо као релативну.
А знамо ли да је имагинарна сфера у духовном и симболич
ком, она по себи је виђена као истинска стварност предмета
и она сазнајна граница за којом се тежи. Тај имагинарни слој
се уједно и темељи у спознаји, тј. настаје из жеље за сазна
њем. У овој сфери постоје све оне схеме тумачења којима се

Слика 2. Мебијусова трака
24 Флоренски П. (1922)   Имагинарности у геометрији, из: Užarević, J.
(2011) Möbiusova vrpca. Knjiga o prostorima, Beograd: Službeni glasnik,
str. 110.
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служимо у процесу откривања значења предмета и од њих
тај процес зависи.25
Као погодан модел који осликава управо представљену осо
беност предмета кроз његову појавну и имагинарну сферу
дату у тоталном јединству можемо се послужити геометриј
ским термином – Мебијусовом траком (Слика 2)26.
Чини се да као што је присутно преклапање појавне и има
гинарне стварности у предмету, где једна другу твори, тако
не изостаје потреба за овом симбиозом у теорији и интер
претативним формама. Односно, ствара се потреба за изми
цањем из устаљених механизама, за разумевање предмета
из одређене научне дисциплине и позајмицом других из
(не)сродних дисциплина које увек јесу, или нам се чине ап
страктним. Овим измештањем схема тумачења и пре свега
променом начина посматрања, некад се може јасније и це
ловитије сагледати предмет интересовања, овде предмет ба
штињења. Лакоћа с којом се један модел за интерпретацију
посваја и сажима с другим буди креативну снагу тумача и
производи јаснију слику о предмету стављајући га у шири
контекст ком и припада као наслеђе прошлости.
„Да би се чуо неки чисти шум, морамо се удаљити од ства
ри, одвратити своје уво од њих, тј. слушати апстрактно” –
Хајдегер нас изазива.27
Тако Мебијусова трака силази из математичког речника у
филозофски - херитолошки дискурс. Својим зачудним гео
метријским својствима интригира и успоставља се као оп
шти модел перцепције. Оно што је одликује је једностра
ност и неоријентабилност – неразликовање унутрашње и
спољашње стране, односно левог и десног. Њу правимо ла
ко: папирна (или која друга) трака се заокрене по дужини
за 180°, а  њени крајеви се споје тако да се направи колут.
Ако се оловком исцртава непрекидна линија по овој траци,
„обе стране” папира ће бити исцртане, без подизања олов
ке, што потврђује њену једностраност. Ако се Мебијусова
трака пресече на пола по дужини, паралелно са њеном иви
цом, уместо добијања две одвојене траке, добиће се једна
дужа трака са два полу-завоја у себи, а ако се ова новодоби
јена трака поново пресече по средини, добијају се две траке
везане једна за другу.

25 Burdije, P. (1978) Umetnička dela i razvijanje ukusa, str. 15.
26 Слика је преузета са сајта http://alas.matf.bg.ac.rs/~mm09158/moebius.
html; приступљено 11.06.2014.
27 Хајдегер, М. (1996) Извор уметничког дела, стр. 21.
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Постоји још читав низ могућности за поигравање са Ме
бијусовом траком и стварање нових једнако интригантних.
Ми се ипак задржавамо на овим особинама јер нам потвр
ђују претходно изнету особеност предмета (баштине), њену
вишеслојност, а, опет, целовитост. Дакле, потенцијал пред
мета и његових вредности да прелазе и постоје у „другим
стварностима”. Превлачење оловком, кретање по траци, је
заправо кретање у времену, траг који је остављен у симбо
личком смислу представља промену значења (истих) вред
ности предмета. Мебијусова трака нам је овде, стога, модел
погодан за исчитавање перцептивних релација. Симбол је
или метафора, заправо, просторних односа датих у пред
мету. Њоме читамо простор како у опису или објашњавању
односа спољашњег и унутрашњег света (сфера) тј. у доме
ну перцепције тако и у стварању и тумачењу имагинарних
простора предмета баштине.28
Праћењем потенцијала наслеђа у променама рецепције кул
турног добра кроз сво време трајања, дакле од извора сведо
чанствености до структурне(их) информације(а), дефиниса
на је структура – модел за интерпретацију културног добра.
Оно што је важно казати је и да та структура није затворен
систем. Она је пре једно мнемотехничко средство – беле
жи сва претходна читања предмета и сабира их у једну нову
интерпретацију, чиме врши нову активност сећања, а исто
времено и придаје нови ниво памћења. Памћења савременог
појединца (истраживача) и друштва.
Ово формирање структуре и њена појавност испољава се
кроз техничке системе памћења. Кроз исте се, у времену, до
ње и долази. Структурне информације предмета забележене
су у посредницима памћења, који се пружају од класичних
техника памћења до савремених рачунара и интернет техно
логија. Дакле, у усменом преношењу порука, преко штампа
них књига, фотографија,... до данашњих електронских ме
дија организовано је памћење друштва. Сачувани су начини
на које друштво (и појединац) опажа властиту прошлост.
Заправо, то су идејне целине у којима се представља знање
о датој прошлости. Сваки од ових посредника памћења чува
прошлост од заборава, али уједно представља и оквир, један
од могућих, за њено тумачење.29 Они су документи ствар
ности баштине, а настају из различитих потреба. Неки од
њих део су интерпретације темељних научних дисциплина,
а дати су у форми документације (писане и фотографске),
научних публикација и монографија, интернет портала. Ове
28 Užarević, J. (2011)  Möbiusova vrpca. Knjiga o prostorima, str. 7-8.
29 Kuljić, T. (2006) Kultura sećanjа, Beograd: Čigoja, str. 17-31.
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дисциплине, за разлику од музеологије и херитологије, баве
се углавном само стварним идентитетом предмета који се
препознаје како близак идејном. Односно, теме бављења су
везане за предмет у тренутку настанка. Резултати ових (а
таква је и историја уметности) научних дисциплина корисне
су у испитивању баштинског предмета и исшчитавању ње
гове структуре.
Мебијусову траку користи и Оскар Бечман (Oskar
Bätschmann) као погодан модел за интерпретацију
уметничког дела (Слика 3).30 Мебијусова трака је у том слу
чају занимљива јер је трака на којој се током времена сме
њују поступци за истраживање дела, али на које се истра
живач и заједница увек може да врати и понови поступак
у циљу одгонетања самог предмета. Појединачни поступци
приказани су у „кућицама“ које се нижу на траци. Оне пра
зне сведоче о отворености структуре и новим, очекиваним
слојевима памћења, самим тим и увек новој интерпретацији.

Сл.3. Фигура интерпретације са појединачним
приступима, по Оскару Бечману

Овај модел за интерпретацију, дакле, модел Мебијусове
траке, је добар начин за читање личне историје предмета.
Непосредно извештава о трајању предмета у „временима и
просторима”, о променама које су се збиле и, пре свега, о
друштву које га је створило, употребљавало га, чувало, те
утицало на његове промене значења. Процес емитовања
информација у дијалогу са баштином никад не престаје, јер
се у предмету налази потентни извор сведочанствености
30 Упоредити: Bätschmann, O. Upute za interpretaciju: Povijesnoumetnič
ka hermeneutika u: Uvod u povijest umjetnosti, priredio Belting, H. (2007),
Zagreb, Fraktura.
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који ће тек побуђивати савремене генерације, па су процеси
грађења структуре културног добра, те биографије предме
та, неминовни. Нове слике прошлости и доживљаји време
на, те простора, биће настављене на ону наслеђену из про
шлости. На њих и рачуна нови музеј.
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HERITAGE AND THEORETICAL COMPREHENSION
MODELS: THE WEALTH OF ACCUMULATION – 
THE POWER OF IMAGINATION
Abstract
This paper is a reminder of the hermeneutical problem in heritology
which spans from comprehension to interpretation of heritage. The
question of perception of the manifestational world, and further the
possibility of a dialogue of diverse sciences in contemplating heritage
leads to creating a “dialogue” of the modern man with the heritage.
By learning about the content of the structure of a cultural asset, the
analogue theoretical model is clarified. A special attention is given to
the model of the Moebius strip, taken from the mathematical discourse.
With its characteristics, unorientability and onesidedness that is
tested by imprints on a “single” side of the strip, it  responds a stable,
material and changeable semantics of the item of heritage, realised in
motion through time. This model can offer better understanding and
interpretation of the manifestational reality and of the heritage as
accumulated past.
Key words: heritage, cultural asset structure, Moebius strip, 
heritology, new museology
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СТВАРАЛАЦ, СА-УЧЕСНИК,
КРИТИЧАР, КОНЗУМЕНТ –
ОКВИРИ УЧЕШЋА ГРАЂАНА
У СТВАРАЊУ БАШТИНЕ
Сажетак: Фокус од предмета ка људима, од стручњака ка актив
ној заједници и од институција ка алтернативним формама музе
ализације, нека су од кључних достигнућа која се приписују пракси
и мисли нових музеологија. Иако се чини да су дискусије и праксе
везане за улогу грађана и заједница у управљању баштином по
следњих пет година присутније но икада раније, идеје о нивоу и
начину реализације активне улоге грађана кроз баштину нити су
скорашње, нити униформне. Кроз рад се аргументује да разноли
кост идеја под термином учешћа формира неколико могућих, чак
и контрадикторних оквира кроз које можемо посматрати улогу,
права, привилегије и одговорности грађана у односу на државе,
институције јавне меморије и стручњаке. Рад мапира и анализира
основне поставке четири  оквира учешћа грађана у стварању ба
штине: имагинарног музеја као баштине без институције, музеја
заједница као посредованог баштињења, дискурзивног музеја као
критичког баштињења и партиципативног музеја као учешћа у
стварању и конзумирању институционализоване баштине.
Кључне речи: нова музеологија, учешће грађана, имагинарни
музеј, партиципативни музеј, музеји заједница, музеј форум
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Уводна разматрања: Нове музеологије и питање
субјекта који баштини1
Узроковане покретима борбе за људска права и развојем па
радигми демократизације јавног и политичког живота, ак
тивизма, одрживог развоја, неолибералног капитализма и
индивидуализације, а додатно омогућене глобализацијом и
новим технологијама, од 1960-их до данас основне поставке
ауторизованог дискурса наслеђа2 и традиционалне музеоло
гије нападају се из различитих позиција. Упркос критикама
да нове музеологије3 нису понудиле концизан епистемоло
шки и теоријски оквир који би био алтернатива „традицио
налној” музеологији4, идеје, полазишта и, пре свега, праксе
настале под окриљем нових музеологија дале су кључан до
принос у преиспитивању улоге и права субјекта који башти
ни.5 Фокус од предмета ка људима, од стручњака ка актив
ној заједници, од институција ка алтернативним формама
музеализације, нека су од померања достигнута захваљују
ћи пракси и мисли нових музеологија.
1 Рад је настао у оквиру истраживања рађеног током докторских студија
ауторке при Центру за музеологију и херитологију, Одељења за истори
ју уметности, Филозофског факултета у Београду, а у менторству доц.
др Драгана Булатовића и коменторству проф. др Милене Драгићевић
Шешић.
2 Smith, L. (2006) Uses of Heritage, London and New York: Routledge, p. 4-5,
87-192.
3 Термин нова музеологија јавља се у три наврата на три различита ме
ста у три различита времена. Први пут термин се појављује 1950-их
година у Сједињеним Америчким Државама како би означио покушаје
ревитализације едукативне улоге музеја. У Француској се од 1970-их
година појављује термин нова музеологија, како би означио теоретска
размишљања али и разматрања нових музеолошких пракси – које нису
оријентисане око музеја као институције или збирке, већ третирају све
обухватност баштине и преиспитују њену улогу у друштву, а као крајње
исходиште имају идентитет заједнице који је угрожен. Исти термин Пе
тер Верго користи 1989. године у књизи под називом Нова музеологија,
која критички посматра друштвену и политичку улогу музеја и постиже
велики одјек у англосаксонском свету. Префикс нова требао је да означи
раскид са традиционалном музеологијом која је фокусирана на музејски
предмет и установу, и у фокус стави људе који живе у садашњем тренут
ку и њихов одрживи развој уз помоћ баштине
4 Babić, D. (2009) O muzeologiji, novoj muzeologiji i znanosti o baštini, u: Ivi
Maroeviću baštinici u spomen, priredili Vujić, Ž. i Špikić, M., Zagreb: Od
sjek za informacijske znanosti, Sveučilište u Zagrebu, str. 55-56.
5 Davis, P. (1999) Ecomuseums: a sense of place, London and New York: leic
hester University press, p. 58.; Babić, D. nav. delo, str. 52-56.; Hauenschild,
A. (1988) Claims and realities of New museology: Case studies from Cana
da, United States and Mexico, Washington, D. C.: Center for Museum Stu
dies, Smithsonian Institution.; Van Mensch, P. (2004) Museology and Mana
gement: Enemies оr Friends?: Current Tendencies in Theoretical Museology
and Museum Management in Europe, in: Museum management in the 21st
century, Museum Management Academy, Tokyo, p. 7-10.
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Идеја баштине за људе, од људи и са људима, чини се више
него актуелном и данас, било да је део дискусија које се гра
де око партиципације, инклузије или доступности. У скла
ду са идејом идеалне, интегралне фазе баштињења6, ново
прокламована баштинска епистема 21. века постаје учешће
различитих актера – појединаца, организација, заједница – у
управљању баштином. Кључ промена институционализова
ног односа према баштини, многи аутори виде у „враћању
баштине људима”, у реструктуирању квалитета и типа од
носа између баштине и грађана, у којој досадашњи пасивни
корисник постаје учесник (баштиник): стваралац-сарадниккорисник.7 Враћање баштине од институција појединцима и
заједницама, као и подстицање и признавање права на њи
хово активно учешће у процесима баштињења, руководи се
логиком да лична и колективна вештина сећања не може би
ти замењена институцијама. Постојање активних, освешће
них баштиника је нужност.
Иако су реторика, дискусије и праксе везане за улогу грађа
на и заједница у управљању баштином изузетно присутне
последњих пет година, идеје о нивоу и начину реализације
активне улоге грађана кроз баштину нити су скорашње, ни
ти униформне, нити све припадају новој музеологији. Ра
зноликост идеја под термином учешћа формира неколико
могућих, чак и контрадикторних, оквира кроз које можемо
посматрати улогу, права, привилегије и одговорности гра
ђана и заједница у односу на државе, институције јавне ме
морије и стручњаке. Оне варирају од оквира који дају пра
во грађанима на неслагање и критичко размишљање према
доминантним институционалним праксама, до оних које се
залажу за учешће као ефективан начин ангажовања грађана
у конзумирању ауторизованих дискурса баштине 8. Учешће
6 Šola, T. (2003) Eseji o muzejima i njihovoj teoriji: prema kibernetičkom mu
zeju, Zagreb: ICOM Croatia, str. 256.
7 De Varine. H. (2006) Decolinising Museology, ICOM News no. 3, Paris:
ICOM, p. 3.; Булатовић, Д. (2005) Баштинство или о незаборављању,
Крушевачки зборник 11, Крушевац: Народни музеј Крушевац, стр. 1417.; Булатовић, Д. (2009) Музеј као економија жеље, у: Зборник Семина
ра за студије модерне уметности, Београд: Филозофски факултет, Уни
верзитет у Београду, стр. 21-37.; Fairclough, G. Community and Culture,
Society and Sustainability. The Faro Convention on the Value of Cultural
Heritage for the Society, in: Heritage Outlook, (2010) Kilkenny: Heritage
Council,   p. 29-31.; Waterton, E., Smith, L. and Campbell, G. (2006) The
Utility of Discourse Analysis to Heritage Studies: The Burra Charter and So
cial Inclusion, in: International Journal of Heritage Studies Volume 12, Issue
4, p. 339-355.; Van Mensch, P. (2008) De-institutionalising musealisation:
lieu de mémoire versus musealium, in: Muzealizace v soudobé společnosti a
posláni muzeologie/Musealization in contemporary society and role of muse
ology, Prague: Czech Association of Museums and Galleries.
8 Smith, L., op.cit., p. 4-5, 87-192.
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тако није ни добро ни лоше по себи, већ је последица окви
ра који га користи и дефинише. Управо стога рад који следи
има за циљ да истражи, структуира и укаже на разлике и
сличности између четири могућа оквира која подразумевају
учешће грађана у стварању баштине, те продуби и подстак
не дискусије на задату тему.

Од демократизације културе ка 
културној демократији
Установљавање баштине као јавног добра, друштвене ин
ституције и праксе, дошло је са просветитељским идејама
вере у разум и поредак као мере вредности, и текло паралел
но са стварањем државних установа које, на поверење свих,
брину о ономе што припада свима, а за добробит свих.9 Тако
је грађанима вештина сећања одузета из приватних оквира,
да би им као баштина била дата на поседовање и коришће
ње преко институција, са идејом о системској организованој
бризи за остатке прошлости и визијом њихове политичке,
идеолошке употребе у савременом контексту.10 Просвети
тељска, хијерархијска филозофија сазнања позиционирала
је институције баштине и надлежне стручњаке као јавне
повериоце истине и колективне слике прошлости – арби
тре значаја, квалитета и значења – а грађане као кориснике
баштинских истина, слика о свету и њима самима. Институ
ционализација и професионализација постепено су ствара
ле од грађана пасивне конзументе којима је, зарад чежње за
посредованом, институционалном сликом прошлости, којом
се потврђује припадност колективу, одузета могућност уче
ња о вештини баштињења.11
У овако постављеној друштвеној хијерархији политика
одозго на доле ланац управљања баштином почиње од јав
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.12 Овај
9 Фуко, M. (2005) Рађање биополитике – предавања на Колеж де Франсу
1978-1979, Нови Сад: Светови, стр. 431.
10 O stvaranju institucije baštine i sistema javne zaštite kulturnih dobara vide
ti detaljnije u: Chastel, A. (1986) La notion de patrimoine, in: Les Lieux de
mémoire, La nation 2, Paris: Gallimard, p. 446.; Poulot, D. (1988) The Birth
of Heritage: ’le moment Guizot’, in: Oxford Art Journal, Vol. 11, No. 2, Ox
ford: Oxford University Press, p. 40-56.
11 Булатовић, Д., Музеј на као економија жеље, стр. 24-27.
12 Dragićević-Šešic, M. i Dragojević, S. (2005) Menadžment umetnosti u tur
bulentnim okolnostima, Beograd: Clio; Đukić, V. (2009) Država i kultura:
studije savremene kulturne politike, Beograd: Fakultet dramskih umetnosti.
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просветитељски модел културне политике заснован је на
концепту демократизације културе у коме је културни развој
усмерен од стране културних елита, а њихова (квалитетна)
култура демократизована, подељена са осталим члановима
друштва.13
На овим европоцентричним идејама просветитељства чији
су носиоци држава, нација, институције и стручњаци засни
ва се и даље развија ауторизовани дискурс наслеђа.14 Како
би се дати дискурс успоставио и активно контролисао дру
штвене праксе, установљавају се специфични режими исти
не и форме моћи, пре свега, имају се у виду идеје о култур
ном значају материјалних остатака прошлости, као скупа
значења и вредности које су фиксиране, а које стручњаци
могу објективно да препознају и очувају. У потенцирању
нормативне и правне заштите баштине, умањен је значај и
улога друштвене заштите која се постиже пре свега разуме
вањем и актуелизацијом вредности у савременом тренутку.15
Алтернативе демократизацији културе и померања ка актив
нијем учешћу грађана у стварању и управљању баштином,
блиске су појму културне демократије, приступа креирању
културних политика одоздо ка горе, који претпоставља по
литички живот у коме смо сви учесници.16 У овако схваће
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
и утиче на свеукупни развој друштва. За разлику од демо
кратизације културе као монокултурног модела, културна
демократија представља плуралистички модел културне
политике.

13 Mulcahy, K. V. (2006) Cultural Policy: Definitions and Theoretical Appro
aches, Journal of Arts Management, Law and Society, Vol. 35, No. 4, New
York and London: Routlegde, p. 319-330.
14 Smith, L., op.cit., p. 4-5, 87-192.
15 Булатовић, Д. Музеј као економија жеље, стр. 24-27.; Булатовић,
Д. Баштинство или о незаборављању, стр. 7-20.; Maroevic, I. (1993)
Uvod u muzeologiju, Zagreb: Zavod za informacijske studije Filozofskog
fakulteta u Zagrebu.
16 Višnić, E. i Dragojević, S. (2008) Kulturne politike odozdo. Nezavisna kul
tura i nove suradničke prakse u Hrvatskoj/A bottom-up approach to cultural
policy-making. Independent  culture and new collaborative practices in Cro
atia. Amsterdam, Bucharest, Zagreb: ECUMEST Association and European
Cultural Foundation.
17 Brkić, A. (2009) Teaching Arts Management: Where Did We Lose The Core
Idea?, International Journal of Arts Management, Law and Society, Vol. 38,
No 4, p. 270-280.
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Индикативни политички показатељ нове баштинске пара
дигме је Оквирна конвенција Савета Европе о вредности
културног наслеђа за друштво18 која правним језиком фор
мулише стари прединституционални принцип баштињења:
о баштини се брину појединци и друштва која активно пре
носе и модификују форме и садржаје наслеђене из прошло
сти. Њихово ангажовање, или неангажовање, никада неће
моћи да замени било која професионална институција за
штите наслеђa, попут завода, института или музеја.19 Ако
сви имамо право на баштину и друштвену обавезу према
њој, надлежне институције би требало да подстичу свакога
да учествује у процесима идентификације, проучавања, ту
мачења, заштите, очувања и представљања културног насле
ђа – дакле баштињењу и његовим методама. Још значајније,
учешће би требало подстицати у питањима етике баштиње
ња – размишљању и дебати у јавности о вредности, могућ
ностима и изазовима које баштина представља.
Иако се захтеви и покушаји за оваквом врстом редефини
сања идеје баштине и односа стручњака, институција, др
жаве и грађана назиру са многих страна, од међународних
оквира политика, до веома локалних пракси, они су још
увек фрагментирани и несистемски.20 Доминантни, аутори
зовани дискурс баштине, толико је натурализован да чак и
када се експлицитно преобликује, имплицитно и даље ру
ководи оквирима размишљања који утичу на праксе и ре
гулишу границе између заједнице ауторитета -  стручњака,
институција, државе – и осталих интересних страна.21 Упр
кос напорима и жељама, он остаје видљив у скорашњим
конвенцијама, регулацијама и расправама које покушавају
да промовишу и установе праксу партиципације заједница у

18 Council of Europe (2008) Framework Convention on Value of Cultural Heri
tage for Society, Faro: CoE.
19 Popadić, M. (u pripremi) Vreme prošlo u vremenu sadašnjem: Uvod u studije
baštine, Beograd: Centar za muzeologiju i heritologiju, Filozofski fakultet
Beograd, str. 95.
20 Паралелно са њима сведоци смо редефинисања односа баштине и инду
стрија забаве кроз мамут продукције, блокбастере, сарадњу са архитек
тама-звездама („starchitects”) и масовни туризам, које свој погон налазе
у грађанину конзументу као производу неолибераног капитализмa.
21 Глаголи који се користе да би се причало о партиципацији у оквиру кон
венција и пракси конзервације, као што су „понудити”, „саветовати”,
„укључити” или „омогућити” изнова позиционирају појединце и зајед
нице у публику, која са редефинисаним овлашћењима и правима, делује
и разуме баштину под надзором стручњака. Више о анализи дискурса
баштине у: Waterton, E., Smith, L. and Campbell, G., op. cit., p. 339-355.
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одлучивању22, тако што неретко патронализује учешће, чи
нећи га козметичком променом и популарном реториком.23

Оквири размишљања о учешћу 
грађана у баштињењу
Идеја идеалног баштинског система, који је интегралан и
постигнут путем партиципативног управљања, има своје
важне основе у идејама слободе, грађанских права, једна
кости, инклузије, космополитизма и плурализма. Идеја пар
тиципативног управљања утопијска је бар колико и идеја о
управљању баштином искључиво кроз мрежу стручњака и
установа. Ипак, она има свој вишедеценијски живот у кри
тичкој, аргументованој расправи и промишљању односа по
јединаца, заједнице, стручњака, институција и баштине – од
имагинарног музеја24, музеја заједница25, партиципативног
музеја26, до музеја форума27 и критичког музеја28. Наведени
начини мишљења о редефиницији односа баштине и дру
штва, иако проистичу из групе идеја повезаних са новом му
зеологијом и на први поглед се залажу за учешће појединаца
и заједница у стварању баштине, разликују се по теоријским
основама из којих полазе, врсти учешћа које заступају, уло
зи коју приписују различитим актерима и врсти решења коју
нуде. Самим тим, расправа о учешћу грађана у управљању
баштином не би требало да се посматра као дуална, поде
љена на заступнике и опоненте, већ као дијапазон могућих,
чак и идеолошки контрадикторних идеја, које треба осве
стити како бисмо омогућили структурирану, аргументовану
расправу о учешћу појединаца и заједница у управљању ба
штином. Подела на четири оквира размишљања о учешћу у
стварању баштине представљена кроз овај рад, почетни је
покушај размишљања и чињења видљивим идеја које стоје
иза писања и пракси на ову тему.

22 ICOMOS Australia, Burra Charter, (1979, 1999, 2004, 2014); Council of
Europe, op.cit.
23 Lynch, B. (2010) Whose cake is it anyway? A collaborative investigation into
engagement and participation in 12 museums and galleries in the UK, Lon
don: Paul Hemlyn Foundation.
24 Malraux, A. (1996) Le Musée Imaginaire, Paris: Gallimard.
25 Varine, H. De., op. cit.
26 Simon, N. (2010) Participatory Museum, Santa Cruz: Museum 2.0.
27 Belting, H. Contemporary Art and the Museum in the Global Age, in:
Contemporary Art and the Museum. A Global Perspective, Weibel, P. and
Buddensieg, A. (ed.) (2007), Ostfildern: Hatje Cantz, p. 16-38.
28 Pjotrovski, P. (2013) Kritički muzej, Beograd: Evropa Nostra Srbija i Centar
za muzeologiju i heritologiju, Filozofski fakultet Beograd.
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Имагинарни музеј као баштина без установе
Група идеја коју карактерише промишљање баштине без
установе подразумева ослобођење појединца од ауторитета
стручњак и могућност индивидуалног успостављања по
ретка ствари и разумевања баштине. Њу формулише крајем
1940-их Андре Малро (Andre Malraux) идејом имагинар
ног музеја, у коме је уметност средствима репродуковања
ослобођена музејског категоријског оквира времена, места,
историје и нације, и тиме доступна индивидуалном уму на
смештање по сопственом асоцијативном принципу.29 Свет
репродукција по Малроу ствара музеј без зидова у коме по
јединац може маштати и стварати сопствени поредак ства
ри.30 Он тиме ослобађа музеј оквира институционализоване
заштите јавног добра и интереса и уводи могућност индиви
дуалног имања као добра.31
Малроов имагинарни музеј ствар је појединца и његове ин
тиме, те ако се не комуницира тако да постане део друштвене
структуре, он не постоји изван појединца и не може постати
друштвена вредност.32 Као колективни вид ослобођења гра
ђана у активне баштинике појављује се од 1980-их до да
нас талас музеја заснованих на волонтеризму аматера као и
многобројна удружења грађана формирана око баштинских
садржаја и функција. Подстакнути глобализацијом и новим
технологијама, пре свега, интернета као медија глобалне ко
муникације33 и стуба имагинарних заједница34 настају и мо
гућности креирања глобалних, имагинарних заједница око
баштинских садржаја.
29 Malraux, A., op. cit.
30 Малро могућност за имагинарни музеј налази у фотографији као меди
јуму репродуковања. На сличном принципу коришћења нових медија
за стварање светске базе баштине, доступне свима, почивају савремени
пројекти дигитализованих online база баштине као што су Google Art
Project, GLAM Wiki i Artstor.
31 Делош, Б. (2006) Виртуелни музеј: ка етици нових слика, Београд: Clio,
стр. 154-158.
32 Вредност је, по Мерилин Стратерн (Marylin Stratern), само скривени по
тенцијал који постаје вредност тек када је учињен видљивим, препознат
од стране неког другог и смештен у оквир неке друштвене структуре
или шире концептуалне категорије, у: Graeber, D. (2001) Towards the An
thropoligical Theory of Value: A False Coin of Our Own Dreams, New York:
Palgrave Macmillan, p. 35-37.
33 Cvjetičanin, B. (2011) Networks, diversity and intercultural dialogue, in:
Cvjetičanin, B. ed. Networks: The Evolving Aspects of Culture in the 21st
Century. Zagreb: Culturelink, IMO, p. 262; Benkler, Y. (2006) The Wealth of
Networks: How Social Production Transforms Markets and Freedom, New
Haven: Yale University Press.
34 Anderson, B. (1991) Imagined Communities: Reflections on the Origin and
Spread of Nationalism, London: Verso, p. 6.
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Овако створене заједнице су дисперзивне глобалне заједни
це интереса, вредности и интересовања које ремете иден
титете и системе вредности установљене методологијом
национализма35 на којој је институционализовано башти
њење почивало.36  Интернет доноси персонализацију кому
никације и креирања вредности, где појединци комуници
рају директно без посредства или контроле хијерархијских
структура, што омогућава нови простор за демократизацију
и аутономију у односу на доминантне центре моћи.37 Самим
тим хијерархијске структуре производње културе и башти
не нестајале би и замењивале се стваралачким, умреженим
заједницама у којима је све теже разграничити произвођача
и корисника, јер они имају међусобно смењујуће улоге. 38
Овај процес водио би ка ослобађању појединаца од инсти
туционалних оквира стварања баштине и препознавања
улоге образованог, освешћеног и активног грађанина-ба
штиника. Група идеја под оквиром који смо назвали башти
на без установе не води се размишљањем о новом моделу
или допунама за традиционалне институције баштине, као
ни њиховим преиспитивањем. Она налази решења у новом
поретку ствари чији су носиоци појединци и дисперзивне
заједнице окупљене око баштине.

Музеји заједнице као посредовано баштињење
Друга група идеја јавља се мало после Малроовог има
гинарног музеја и то кроз идеје музеја заједнице39 који се
35 Wimmer A. and Glick Schiller, N. (2002) Methodological nationalism and
beyond: nation-state building, migration and the social sciences, in: Glo
bal Networks, Vol. 2, No. 4, Blackwell Publishers Ltd. & Global Networks
Partnership.
36 Duelund, P. (2008) Identity and Nationalism in Contemporary Cultural Po
licy, Discussion paper, ICCPR 2008, Istanbul: Yeditepe University; Aron
sson, P. and Elgenius, G. (eds.) (2011) Building National Museums in Euro
pe 1750–2010, Conference proceedings from EuNaMus, European National
Museums: Identity Politics, the Uses of the Past and the European Citizen,
Bologna 28-30 April 2011. EuNaMus report no. 1, Linköping: Linköping
University Press.
37 Castells, M. (2007) Communication, power and counter-power in the net
work society, International Journal of Communication, vol. 1, No.1, Los An
geles: University of Southern California USC Annenberg Press, p. 238-266.
38 Sacco, P. L., Ferilli, G. and Blessi, G. T. (2012) Culture 3.0: A New Perspec
tive for the EU Active Citizenship and Social and Economic Cohesion Po
licy, in: The Cultural Component of Citizenship: An Inventory of Challenges,
Brussels: European House for Culture, p. 198-216.
39 Van Mensch, P. Museology and Management: Enemies or Friends?, p.
7-8; De Varine, H. (1993) Tomorrow’s community museums, lecture heald
on 15. 10. 1993, the Senate Hall of the University of Utrecht, pristupljeno
22.05.2014., http://www.assembly.coe.int/Museum/ForumEuroMusee/Con
ferences/tomorrow.htm; Desvallees, A. (1992) Vagues: une anthologie de la
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развија под различитим облицима и називима током 1970их, а уједињује се око међународног покрета за нову музе
ологију, МИНОМ-а40 и такозване Квебешке декларације из
1984. године, састављене током првог окупљања МИНОМ-а
у Квебеку, Канади. Група идеја и пракси музеја заједнице
даје кључни допринос промени приступа управљања ба
штином, и у складу са тим, односа баштине, институције,
стручњака и корисника. Она своје практичне изасланике у
оквиру шире дефинисане нове музеологије има у концеп
ту екомузеја41 франкофоне Европе и Канаде, у идеји музеја
комшилука42 Северне Америке и концепту интегралног му
зеја43 Латинске Америке.
Окоснице овог приступа почивају на две основне идеје. Прва
је идеја стављања наслеђа у функцију савременог друштва
и људи – њихових потреба, жеља, вредности, питања, недо
умица, добробити и развоја. Самим тим, главни циљ музеја
је људски, друштвени, културни и економски развој одре
ђене заједнице. Рад музеја почиње од друштва и његових
потреба, а не од баштине. Друга је идеја о промени односа
стручњак-публика. На различите начине и на различитим
нивоима, музеји заједница замишљани су као кооперативни
подухвати, без поделе на стручњаке, публику и локалне или
националне ауторитете. Стручњаци имају важну улогу као
посредници у музеолошким процесима, уметности памће
ња, а не као појединци који намећу „право”, научно знање
не-професионалцима.44
За разлику од баштиника ослобођених институција, група
идеја и пракси музеја заједница заговара активистичке ин
ституције јавне меморије и покушава да створи нове моделе
институционализације баштине. Насупрот традиционалним
институцијама, модели које предлажу музеји заједница су
холистички, дисперзивни и партиципативни са идејом дру
штвеног развоја, јаком мисијом и стратегијом едукације ба
штиника. Претпоставка музеја заједница је да баштиници
неће сами по себи постати свесни процеса очувања сећања,
nouvelle museologie, Vol. 1. Paris: Mâcon, Ed. MNES; Desvallees, A. (1994)  
Vagues: une anthologie de la nouvelle museologie, vol. 2. Paris: Mâcon, Ed.
MNES; Kisic, V. (2012)  Communities’  Museum, In: This is not a Report,
Belgrade: Embassy of Sweden, p. 102-114.
40 22/05/2014, http://www.minom-icom.net/
41 Hauenschild, A., op. cit.; Davis, P., op. cit.
42 Hauenschild, A., op. cit.
43 UNESCO (1973) Report from the Round Table on the Development and the
Role of Museums in the Contemporary World, Santiago de Chile 20-31 May,
1972, Paris: UNESCO.
44 Kisić, V., op. cit, p. 102-103.
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већ да дугорочно ослобађање и оснаживање мора да буде
посредовано од стране стручњака који делују у оквиру но
вог етичког програма оријентисаног на људе. Стручњаци
активисти су медијатори између заједница и јавне полити
ке, а едукацијом грађана о процесима баштињења и њихо
вим активним укључивањем оснажују грађане за савремени
живот користећи баштину.

Дискурзивни музеј као критички 
дебатни простор
Трећи скуп идеја долази од стране англосаксонске стру
је нове музеологије започете књигом Питера Вергоа (Peter
Vergo) „Нова музеологија”45 и критичких студија музеја46.
Оне не заговарају де-институционализацију, нити нове мо
деле институционализације већ покушавају да нуде решења
за традиционалне институције тако што их преиспитују и
редефинишу у складу са савременим тренутком. За разли
ку од нове музеологије окупљене око Минома, чији су но
сиоци били међусобно повезани активисти и практичари,
критичке студије музеја настају фрагментирано, углавном
на универзитетима, повезане са постмодерном струјом кри
тичких студија историје уметности, антропологије и исто
рије.47 Основна преокупација критичких студија музеја су
45 Vergo, P. (1989) The New Museology, London: Reaktion Books.
46 Критичка музеологија је теорија која предлаже да су традиционална му
зеологија и њени основни принципи производ друштва у коме су креи
рани и стога дефинисани историјским, политичким и економским кон
текстом у који су увучени музеолози. Ова дефиниција слична је томе
како је нова музеологија била разумевана на енглеском с обзиром да
они који су користили термин често нису знали за његова оригинална
значења на француском и португалском или се нису позивали на њих.
Критика Минома према Вергоу и другим ауторима који су писали за
Вергову публикацију, базира се на чињеници да су искористили термин
нова музеологија, превели га на енглески и дали му значење другачије од
оригиналног француског и португалског значења; у: Lorente, J. P. (2012)
The development of museum studies in universities: from technical training
to critical museology, Museum Management and Curatorship, Vol. 27, No.
3, London and New York: Routledge, p. 243-245.
47 Неки од најутицајнијих аутора и текстова у оквиру ове групе су: Bal,
M. (1995) The Discourse of the Museum, in: Thinking about Exhibitions,
(ed.) Greenberg, R., Bruce, W. and Ferguson, S. N., London: Routledge,
p. 201-218.; Crimp, D. (1987) The End of Art and the Origin of the Museum,
Art Journal, No. 46, p. 261-266.; Hooper-Greenhill, E. (1992) Museums and
the Shaping of Knowledge, London and New York: Routledge; Bennett, T.
(1995) The Birth of the Museum. History, Theory, Politics, London and New
York: Routledge; Duncan, C. (1995) Civilizing Rituals. Inside Public Art Mu
seums, London: Routledge; Belting, H., op.cit.; Krauss, R. (1990) The Cultu
ral Logic of the Late Capitalist Museum, October No. 54.; Hooper-Greenhill,
E. (2001) Museum and the Interpretation of Visual Culture, London and New
York: Routledge; Karp, I., Kreamer, C. M. and Lavine, S. D. (ed.) (1992) Mu
seums and Communities. The Politics and Public Culture, Washington D.C.:
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питања репрезентације рода, класе, мањина и маргинали
зованих култура у музејима, анти-колонијална субверзија,
преиспитивање метанаратива и преовладавајућих дискурса
музејских институција, постмодерна саморефлексивност
институција и интерактивна музеографија.48
Једна од најутицајнијих идеја промене традиционалне ба
штинске институције и учешћа грађана у оквиру критичких
студија музеја, је идеја музеја форума49, коју Ханс Белтинг
(Hans Belting) развија поређењем музеја модерне и музеја
савремене уметности. Музеј форум Белтинг назива и дис
курзивни музеј или музеј рефлектовања и ставља га насу
прот музеју сензација који је створен под утицајем неоли
бералне економије забаве. Музеј форум је космополитски,
истовремено локални и глобални музеј отворен за плурали
зам култура. Он је конципиран као политички форум који
деконструише кодове и конвенције на којима историјски по
чива, као што су модернизам и универзализам, и ставља их
грађанима на расправу.
Допринос већине аутора ангажованих у оквиру критич
ке музеологије остаје везан за критике на којима почивају
праксе и концепти традиционалних музеја, као и за поједине
изложбене пројекте. За разлику од њих, пољски историчар
уметности Пјотр Пјотровски (Piotr Piotrowski) користи иде
је критичке музеологије како би их применио у редефиниса
њу Народног музеја у Варшави. Иако идеју музеја као фору
ма користе многи аутори50, Пјотровски из Белтингове идеје
музеја-форума развија нови радикални модел критичког му
зеја, којим преиспитује позиције тзв. енциклопедијског на
ционалног музеја.51 Критички музеј је музеј у коме се као у
античкој агори, кроз активно учешће у дебати о савременим
политичким питањима и кроз самокритику космополитизу
је локално.
Модел критичког музеја, по Пјотровском, представља ал
тернативу за два данас доминантна музејска модела – музеја
као храма, традиционалног, конзервативног музеја и музе
ја као забаве, заснованог на неолибералној капиталистичкој
Smithsonian Institution Press; Pearce, S. M. (1992) Museums, Objects, and
Collections: A Cultural Study, Leicester: Leicester University Press; Pearce,
S. M. (1995) On Collecting. An Investigation into Collecting in the European
Tradition, London: Routledge.
48 Lorente, J. P., op. cit., p. 243.
49 Belting, H. (2006) op. cit., p. 30-38.
50 Svanberg, F. (ed) (2010) Museum as Forum and Actor, Stockholm: Histori
ska Muset.
51 Pjotrovski, P., nav. delo, str. 68-72.
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логици. Критички музеј покушава да критичким посматра
њем денатурализује институције музеја и њихова идеоло
шка утемељења као хегемонистичких центара моћи. Он
преиспитује музеј као институцију која кроз апсолутизацију
и објективизацију историјске нарације и дисциплинарних
канона спроводи културне политике одозго, управљања кре
ирањем идентитета и генерисања пожељних система вред
ности, те репродукује друштвене хијерархије и праксе ис
кључивања. Критички музеј има за циљ да својом праксом
деобјективизује и деконструише наведене музејске каноне,
нарације, праксе и њихова идеолошка и економска утемеље
ња, самим тим деконструишући вредности. Он позива гра
ђанина да, у борби за праву демократију, од пасивног преу
зме улогу активног члана друштва преиспитујући и контро
лишући музејске ритуале.52
Примењене у институцијама баштине, идеје и праксе кри
тичких студија музеја заговарају садржаје који су критички
према друштвеним проблемима и дотадашњим дискурсима
институција и политика, а са идејом да допринесу демокра
тији кроз критички осврт на реалност и позивање грађана
на дебату. Садржаје и даље стварају стручњаци који су у
потпуности задужени за процесе селекције и тезаурације, а
само донекле комуникације, јер је комуникација планирана
тако да покрене процес дебате, а не да понуди готове исти
не. Оваквим приступом заговара се опстајање и преиспити
вање институција, чији су носиоци стручњаци активисти
који подстичу посетиоца да буде активан, мислећи, критич
ки грађанин.

Партиципативни музеј као учешће у стварању и
конзумирању институционалних видова 
баштињења
Четврта група идеја, везаних за партиципативни музеј по
чива на конзументу ствараоцу, сараднику и учеснику који
је предуслов актуелизације и динамизације прошлости.53  
Жан Клер (Jean Claire) решење релевантности музеја ви
ди у новом, радикалном, неинструментализованом музеју,
у коме се поимање и сазнање дешавају путем преплита
ња дотадашњих улога музеја и конзумената, као гибајућој
сили која преиспитује конвенције и потреса све уобича

52 Исто, стр. 68-72.
53 Antrobus, C. (2010) From audiences to users: changing art galleries and
museums together, London: NESTA, Clore Leadership Programme.
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јене кодове.54 Неинструментализован музеј Клер повезује
са семантиком преплитања Ролана Барта (Roland Barthes),
„као преокретања реда наслеђа, задовољства произлажења
ранијег текста из каснијег”.55 Управо у преплитању долази
до преплитања музеја као претекста, који ствара простор за
исказивање поретка схватања који долази од стручњака, и
контекста, који омогућава испољавање схватања поретка
друштва.56 Клер дакле у стваралачком активизму и партици
пацији различитих актера види предуслов динамизације и
актуелизације прошлости и достизања слобода.
Клерова идеја мешања улоге конзумента, ствараоца и кори
сника, добија на значају последње деценије уз помоћ заго
ворника институционализације партиципативног музеја и
инклузије различитих група у институционални оквир, тзв
инклузивног музеја57. Флеминг (Tom Fleming) тврди да како
би остале релевантне за публику, институције културе треба
да нађу „нове начине укључивања публике као учесника и
сарадника, што значи ко-поручивање, ко-ќустосирање, пове
зивање знања, садржаја и укуса различитих заједница кроз
физичке и дигиталне просторе”.58 Позиви на партиципацију
не само локалне заједнице и посетилаца, већ глобалне масе
непознатих учесника, профилишу се и од стране заговорни
ка краудсорсинга (crowdsourcing) – садржаја генерисаног од
стране масе – у институцијама као сто су музеји и архиви.59
Сличне идеје, на прагматичном нивоу формулише и Нина
Симон (Nina Simon) кроз идеју партиципативног музеја као
места где посетиоци стварају, деле и повезују се међусоб
но око садржаја.60 Партиципативни музеј Симонове, поред
идеје да посетиоци конструишу сопствена значења из кул
турних искустава почива на идеји институције усмерене
на публику која је релевантна, корисна и доступна као тр
жни центар или железничка станица и идеји да мишљења
54 Клер, Ж. (1978) Херостат или музеј под знаком питања, Култура бр. 41,
Београд: Завод за проучавање културног развитка, стр. 29- 43.
55 Bart, R. (1975) Zadovoljstvo u tekstu, Niš: Gradina.
56 Булатовић, Д. Музеј на као економија жеље, стр. 29-30.
57 Sandell, R. (1998) Museums as agents of social inclusion, Museum Mana
gement and Curatorship 17, , (4), p. 401-418; Dodd, J. and Sandell, R. eds.,
Including museums. Perspectives on museums, galleries and social Inclu
sion, Leicester 2001.
58 Fleming, T. (2009) Embracing the desire lines – Opening up cultural infra
structure, London: Tom Fleming Consultacy.
59 Govier, L. (2010) Leaders in co-creation? Why and how museums could de
velop their co-creative practice with the public, building on ideas from per
forming arts and non-museum organizations, London: MLA, Museum Core
Leadership Program.
60 Simon, N., op.cit.
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посетилаца могу да информишу и подстакну дизајн пројека
та и програме окренуте ка публици.61 Симонова разлику из
међу традиционалних и партиципативних техника дизајна
које управљају понашањем посетилаца, посматра као разли
ку у протоку информација између институције и корисника.
У традиционалним изложбама и програмима институција
производи садржај који посетиоци конзумирају. У партици
пативним програмима институција подржава многострука
искуства везана за садржај, те служи као платформа која по
везује различите кориснике који се понашају као ствараоци,
дистрибутери, конзументи, критичари и сарадници.
Примена овако формулисаних партиципативних пракси
доприноси ефективнијем креирању заједница око инсти
туције, дела, особе или теме којом се институција бави, са
логиком преузетом из света бизниса62 – да стварање овакве
заједнице аутоматски значи већу ефективност комуницира
ња порука, „већу видљивост, лојалност публике, боље мо
гућности за прикупљање средстава, везе и умрежавање, као
и уплив идеја за будући рад”.63
Самим тим институционализација партиципације је прин
цип и скуп техника које се у зависности од намере и сте
пена учешћа користе за различите мотиве, од инклузије и
борбе против дискриминације до опортунизма у смислу
боље видљивости, финансијских средстава и ефективни
јег преношења порука. Управо стога, у многим случајевима
регулисана, институционализована партиципација може да
се претвори у конзумеризам музејских порука са учешћем –
партиципативни конзумеризам – као вид конзумеризма који
је ефективнији од једносмерног, традиционалног.

Шта са многоструким лицима учешћа грађана у 
стварању и управљању баштином?
Колико год различита, сва четири разматрана модела под
разумевају промену улога и позиције моћи које су преовла
давале у традиционалном управљању баштином приступом
одозго ка доле и дају нови, јачи глас грађанима. Институ
ције баштине у свим наведеним примерима постају не са
мо места репрезентације, већ трансформације и медијаци
је вредности. Заједничко за сва четири разматрана начина
61 Исто.
62 Howe, J. (2008) Crowdsourcing-Why the Power of the Crowd is Driving the
Future of Bussiness?, New York: Crown Publishing Group.
63 Tomka, G. (2011) Connecting with the Audience. Implementing Crowdsour
cing In Praxis of Serbian Cultural Organizations, Master Thesis, UNESCO
Chair in Cultural Policy and Management, University of Arts, Belgrade.
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размишљања је чињеница да се заснивају не само на ана
лизи баштинског ресурса и вредности, већ активној анали
зи контекста, анализи тржишта у најширем смислу те ре
чи, кроз познавање потреба, жеља и проблема савременог
друштва. Управо кроз оваква редефинисања, гибања односа
баштине и грађанина, омогућава се релевантност и актуели
зација баштине у савременом друштву.
Нивои предложеног учешћа и хијерархија улога варирају, од
Малроовог модела који подразумева и редефинисање значе
ња баштине и система вредности од стране сваког појединца
или заједнице, до партиципативног конзумеризма музејских
садржаја кроз који се активније, ефективније и ефикасни
је преносе доминантне баштинске поруке, знања и вештине
(илустрација бр. 1). Културна политика одоздо није потпуна
алтернатива културној политици која делује са врха. Она јој
је пре допуна, критички партнер, који омогућава констант
ну комуникацију између појединца, стручњака, истражива
ча и доносиоца одлука, у којој појединци постају активни
критички грађани. Иако последња три приступа заговарају
одређени степен учешћа, свесни да учешће није добро само
по себи и да се може претворити у манир, површност, стаг
нацију и конзумеризам доктрине, освешћени стручњаци се
као окоснице рада не губе ни у једном од њих. Њихова улога
остаје централна, али се етика професије мења тако да под
разумева подруштвљавање деловања, познавање и узимање
у обзир знања, вештина и мишљења различитих интересних
страна, критички и активистички однос према стварности,
и интензивну медијацију између баштине и интересних
страна.

Илустрација 1. Нивои учешћа у стварању и 
управљању баштином, Кисић 2014.
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Као и развој ауторизованог дискурса наслеђа, развој ин
клузивне праксе и дискурса наслеђа тражи време и проме
ну етике, ставова, начина мишљења као и знања и вештина
не само стручне јавности већ и грађана, који су дуго били
инструирани да о баштини мисле на одређени начин. Како
би постале више од политичке и професионалне реторике,
интегралне праксе и методологије баштињења морале би
не само да се асимилују у нови, са зачином партиципације,
ауторизовани дискурс наслеђа, већ да се упусте у комуни
кацију са грађанима и заједницама која би била отворена за
саморефлексију и критику.
Успостављена комуникација подразумевала би не само кон
султације и преговарање око вредности баштине и тога шта
и како очувати и користити, већ би морала да обухвати раз
говоре о самом значењу термина баштина и редефиниса
њу етике управљања њоме. Свеобухватно учешће грађана-
баштиника редефинисало би, самим тим, систем упра
вљања баштином од етике, политика, регулатива, мисије
и визије употребе, циљева, преко селекције, тезаурације и
комуникације.
ЛИТЕРАТУРА:
Anderson, B. (1991) Imagined Communities: Reflections on the Ori
gin and Spread of Nationalism. London: Verso.
Antrobus, C. (2010) From audiences to users: changing art gal
leries and museums together, London: NESTA, Clore Leadership
Programme.
Aronsson, P. and Elgenius, G. (eds.) (2011) Building National Muse
ums in Europe 1750–2010,Conference proceedings from EuNaMus,
European National Museums: Identity Politics, the Uses of the Past
and the European Citizen, Bologna 28-30. April 2011. EuNaMus re
port no. 1, Linköping: Linköping University Press.
Babić, D. (2009) O muzeologiji, novoj muzeologiji i znanosti o baš
tini, u: Ivi Maroeviću baštinici u spomen, priredili Vujić, Ž. i Špikić,
M., Zagreb: Odsjek za informacijske znanosti, Sveučilište u Zagrebu,
str. 55-56.
Bal, M. (1995) The Discourse of the Museum, in: Greenberg, R., Bru
ce W. and Ferguson, S. N. (ed.) Thinking about Exhibitions, London:
Routledge, p. 201-218.
Bart, R. (1975) Zadovoljstvo u tekstu, Niš: Gradina.
Belting, H. (2007) Contemporary Art and the Museum in the Global
Age, In: Weibel, P., Buddensieg, A. (ed.), Contemporary Art and the
Museum. A Global Perspective, Ostfildern: Hatje Cantz, p. 16-38.
Benkler, Y. (2006) The Wealth of Networks: How Social Production
Transforms Markets and Freedom, New Haven: Yale University Press.

122

ВИШЊА КИСИЋ
Bennett, T. (1995) The Birth of the Museum. History, Theory, Politics,
London and New York: Routledge.
Brkić, A. (2009) Teaching Arts Management: Where Did We Lose The
Core Idea?, International Journal of Arts Management, Law and Soci
ety, Vol. 38, No 4, Washington, p. 270-280.
Булатовић, Д. (2005) Баштинство или о незаборављању, Круше
вачки зборник 11, Крушевац: Народни музеј Крушевац, стр. 14-17.
Булатовић, Д. (2009) Музеј као економија жеље, у: Зборник Се
минара за студије модерне уметности, Београд: Филозофски
факултет, Универзитет у Београду, стр. 21-37.
De Varine, H. (2006) Decolinising Museology, ICOM News no. 3,
Paris: ICOM, p. 3.
De Varine, H. (1993) Tomorrow’s community museums, lecture held on
15. 10. 1993, the Senate Hall of the University of Utrecht. Accessed
22.05.2014., http://www.assembly.coe.int/Museum/ForumEuroMusee/
Conferences/tomorrow.htm
Vergo, P. (1989) The New Museology, London: Reaktion Books.
Višnić, E. i Dragojević, S. (2008) Kulturne politike odozdo. Nezavisna
kultura i nove  suradničke prakse u Hrvatskoj/A bottom-up approach
to cultural policy-making. Independent  culture and new collaborati
ve practices in Croatia. Amsterdam, Bucharest, Zagreb: ECUMEST
Association and European Cultural Foundation.
Govier, L. (2010) Leaders in co-creation? Why and how museums
could develop their co-creative practice with the public, building on
ideas from performing arts and non-museum organizations, London:
MLA, Museum Core Leadership Program.
Graeber, D. (2001) Towards the Anthropoligical Theory of Value: A
False Coin of Our Own Dreams, New York: Palgrave Macmillan.
Davis, P. (1999) Ecomuseums: a sense of place, London and New
York: Leichester University press.
Делош, Б. (2006) Виртуелни музеј: ка етици нових слика, Београд:
Clio.
Desvallees, A. (1992) Vagues: une anthologie de la nouvelle museolo
gie, Vol. 1. Par is: Mâcon, Ed. MNES.
Desvallees, A. (1994) Vagues: une anthologie de la nouvelle museolo
gie, vol. 2. Paris: Mâcon, Ed. MNES.
Dragićević-Šešić, M. i Dragojević, S. (2005) Menadžment umetnosti u
turbulentnim okolnostima, Beograd: Clio.
Duelund, P. (2008) Identity and Nationalism in Contemporary
Cultural Policy, Discussion paper, ICCPR 2008, Istanbul: Yeditepe
University.
Duncan, C. (1995) Civilizing Rituals. Inside Public Art Museums,
London: Routledge.

123

ВИШЊА КИСИЋ
Đukić, V. (2009) Država i kultura: studije savremene kulturne politi
ke, Beograd: Fakultet dramskih umetnosti.
ICOMOS Australia, Burra Charter, (1979, 1999, 2004, 2014)
Karp, I., Kreamer, C. M. and Lavine S. D. (ed.) (1992) Museums and
Communities. The Politics and Public Culture, Washington D. C.:
Smithsonian Institution Press.
Kisic, V. (2012) Communities’ Museum, in: This is not a Report, Bel
grade: Embassy of Sweden, p. 102-114.
Клер, Ж. (1978) Херостат или музеј под знаком питања, Култура
41, Београд: Завод за проучавање културног развитка, стр. 29- 43.
Krauss, R. (1990) The Cultural Logic of the Late Capitalist Museum,
October No. 54.
Lorente, J. P. (2012) The development of museum studies in universi
ties: from technical training to critical museology, Museum Manage
ment and Curatorship, Vol. 27, No. 3, London and New York: Rou
tledge, p. 243-245.
Lynch, B. (2010) Whose cake is it anyway? A collaborative investiga
tion into engagement and participation in 12 museums and galleries
in the UK, London: Paul Hemlyn Foundation.
Maroević, I. (1993) Uvod u muzeologiju, Zagreb: Zavod za informa
cijske studije, Filozofskog fakulteta u Zagrebu.
Malraux, A. (1996) Le Musée Imaginaire, Paris: Gallimard.  
Van Mensch, P. (2004) Museology and Management: Enemies Or
Friends?: Current Tendencies in Theoretical Museology and Museum
Management in Europe, у: Museum management in the 21st century,
Museum Management Academy, Tokyo, p. 7-10.
Mensch, P. van. (2008) De-institutionalising musealisation : lieu de
mémoire versus musealium, in: Muzealizace v soudobé společnosti a
posláni muzeologie/Musealization in contemporary society and role of
museology, Prague: Czech Association of Museums and Galleries.
Mulcahy, K.V. (2006) Cultural Policy: Definitions and Theoretical Ap
proaches, Journal of Arts Management, Law and Society, Vol. 35, 
No. 4, New York and London: Routlegde, p. 319-330.
Pearce, S. M. (1992) Museums, Objects, and Collections: A Cultural
Study, Leicester: Leicester University Press.
Pearce, S. M. (1995) On Collecting. An Investigation into Collecting
in the European Tradition, London: Routledge.
Pjotrovski, P. (2013) Kritički muzej, Beograd: Evropa Nostra Srbija i
Centar za muzeologiju i heritologiju, Filozofski fakultet Beograd.
Popadić, M. (u pripremi) Vreme prošlo u vremenu sadašnjem: Uvod
u studije baštine, Beograd: Centar za muzeologiju i heritologiju,
Filozofski fakultet Beograd.

124

ВИШЊА КИСИЋ
Poulot, D. (1988) The Birth of Heritage: ’le moment Guizot’, in: Ox
ford Art Journal, Vol. 11, No. 2, Oxford: Oxford University Press, 
p. 40-56.
Sacco, P. L., Ferilli, G. and Blessi, G. T. (2012) Culture 3.0: A New
Perspective for the EU Active Citizenship and Social and Economic
Cohesion Policy, in: The Cultural Component of Citizenship: An In
ventory of Challenges, Brussels: European House for Culture, 
p. 198-216.
Sandell, R. Museums as agents of social inclusion, Museum Mana
gement and Curatorship 17, 1998, (4), p. 401-418; eds. Dodd, J. and
Sandell, R. Including museums. Perspectives on museums, galleries
and social Inclusion, Leicester 2001.
Simon, N. (2010) Participatory Museum, Santa Cruz: Museum 2.0.
Smith, L. (2006) Uses of Heritage, London and New York: Routledge.
Svanberg, F. (ed.) (2010) Museum as Forum and Actor, Stockholm:
Historiska Muset.
Tomka, G. (2011) Connecting with the Audience. Implementing
Crowdsourcing in Praxis of Serbian Cultural Organizations, Master
Thesis, UNESCO Chair in Cultural Policy and Management, Univer
sity of Arts, Belgrade.
UNESCO (1973) Report from the Round Table on the Development
and the Role of Museums in the Contemporary World, Santiago de
Chile 20-31 May, 1972, Paris: UNESCO.
Fairclough, G. Community and Culture, Society and Sustainability.
The Faro Convention on the Value of Cultural Heritage for the Soci
ety, in: Heritage Outlook, (2010) Kilkenny: Heritage Council, 
p. 29-31;
Fleming, T. (2009) Embracing the desire lines – Opening up cultural
infrastructure, London: Tom Fleming Consultacy.
Фуко, M. (2005) Рађање биополитике – предавања на Колеж де
Франсу 1978-1979, Нови Сад: Светови.
Hauenschild, A. (1988) Claims and realities of New museology: Case
studies from Canada, United States and Mexico, Washington, D. C.:
Center for Museum Studies, Smithsonian Institution.
Hooper-Greenhill, E. (1992) Museums and the Shaping of Knowledge,
London and New York: Routledge.
Hooper-Greenhill, E. (2001) Museum and the Interpretation of Visual
Culture, London and New York: Routledge.
Howe, J. (2008) Crowdsourcing-Why the Power of the Crowd is Dri
ving the Future of Bussiness?, New York: Crown Publishing Group.
Castells, M. (2007) Communication, power and counter-power in
the network society, International Journal of Communication, vol. 1,
No.1, Los Angeles: University of Southern California USC Annenberg
Press, p. 238-66.

125

ВИШЊА КИСИЋ
Cvjetičanin, B. Networks, diversity and intercultural dialogue, in:
Networks: The Evolving Aspects of Culture in the 21st Century, ed.
Cvjetičanin, B. (2011) Zagreb: Culturelink, IMO.
Chastel, A. (1986) La notion de patrimoine, in: Les Lieux de mémoire,
La nation 2, Paris: Gallimard.
Council of Europe (2008) Framework Convention on Value of Cultu
ral Heritage for Society, Faro: CoE.
Crimp, D. (1987) The End of Art and the Origin of the Museum, Art
Journal, no. 46, p. 261-266.
Šola, T. (2003) Eseji o muzejima i njihovoj teoriji: prema kibernetič
kom muzeju, Zagreb: ICOM Croatia.
Waterton, E., Smith, L. and Campbell, G. (2006) The Utility of Disco
urse Analysis to Heritage Studies: The Burra Charter and Social Inclu
sion, in: International Journal of Heritage Studies Volume 12, Issue 4,
p. 339-355.
Wimmer A. and Glick Schiller, N. (2002) Methodological nationalism
and beyond: nation-state building, migration and the social scien
ces, in: Global Networks, Vol. 2, No. 4, Blackwell Publishers Ltd. &
Global Networks Partnership. p. 301-334.

126

ВИШЊА КИСИЋ
Višnja Kisić

University of Belgrade, Faculty of Philosophy – Art History Department,
Centre for Museology and Heritology, Belgrade

CREATOR, COLLABORATOR, CRITIQUE OR
CONSUMER – FRAMEWORKS OF CITIZENS’
PARTICIPATION IN HERITAGE MAKING
Even though discussions and practices around citizens’ participation in
heritage were at their peak during last five years, the ideas about levels
and ways of citizen participation through heritage making are by no
means recent or unified. These distinctive ideas under the umbrella of
“engagement” form a variety of possible, even contradictory frameworks
through which the role, rights, privileges, and responsibilities of
the citizen and the community are defined in relation to those of the
national state, public memory institutions and heritage professionals.
They range from those asserting the rights of citizens in dissent and
critical thinking towards dominant institutionalized practices, to those
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
driven and influenced by the framework which utilizes it. The proposed
paper aims to examine and structure the four key frameworks through
which citizens’ participation in heritage making is asserted, in order
to shed light on what we are thinking, talking and practicing around
participation. The first framework is heritage without institutions
tracing back from Marlaux’s imaginary museum performed by every
individual, to the ways in which global civic communities perform  
practices around heritage that challenge dominant politics of heritage.
The second relates to group of ideas arround community museums, in
which heritage is participatory even in the decision making, but the
process is being mediated and curated by the professionals. The third is
participatory museum framework in which citizens participate within
an institutionalized environment to become more emersed in it, but
could (possibly) challenge and shape it by forming their own meanings
around musealization. The fourth group is related to critical, discursive
museum, derived from critical heritage studies in which professionals
are creating civic forums for citizens, thus fostering critical thinking
around heritage-making.
Key words: new museology, participation, imaginary museum, 
participatory museum, community museum, museum forum
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ИСХОДИ НОВЕ 
МУЗЕОЛОГИЈЕ ИЛИ КАКО ЈЕ
РОМАНОПИСАЦ ПОСТАО
МУЗЕОЛОГ
Сажетак: Полазећи од случаја Музеја невиности отвореног у Ис
танбулу 2012. године, као модела савремене музејске праксе, те
од истраживања Музејског друштва Велике Британије о односу
јавног мњења и музеја из 2013. године, у раду се проблематизу
је предмет музеологије као научне дисциплине и њеног односа са
концептом „нове музеологије”. У том смислу, као истраживачки
проблем означавају се модерне културне фикцuје под којим се под
разумевају имагинативни садржаји који у савременом свету имају
културну вредност, а који у методолошком смислу представљају
наслеђе нове музеологије. Циљ рада је тумачење доприноса нове
музеологије у корпусу музеолошких истраживања.
Кључне речи: наука о баштини, музеологија, херитологија, нова
музеологија, модерне културне фикције, Орхан Памук

Музеј невиности
Музеј невиности (Masumiyet Müzesi) у Истанбулу основао
је и за јавност отворио писац Орхан Памук (Orhan Pamuk)
2012. године. Књига Невиност предмета1, која предста
вља званични каталог овог музеја, овенчана је 2013. годи
1 Pamuk, O. (2012) The Innocence of Objects, New York: Abrams Books.
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не Наградом Мери Лин Коц за „најбоље написан музејски
каталог”.2 Маја 2014. године, у Талину у Естонији, Музеј
невиности добио је и угледну награду Европски музеј године
по одлуци Европског музејског форума. Питање се само на
меће: да ли је Орхан Памук, романописац и есејиста, открио
тајну како направити добар музеј?

Слика 1. Насловна страна каталога Музеја невиности; 
порекло фотографије: Abrams Books, New York, 2012.

Ритуали награђивања су увек двосмерни: корист деле и
лауреат и наградодавац, нарочито када је лауреат познати
ји од наградодавца. Стога не чуди „музејска популарност”
књижевне величине каква је Орхан Памук. У образложењу
жирија за доделу награде за Европски музеј године стоји:
„Музеј невиности може се посматрати и као историјски му
зеј живота у Истанбулу у другој половини 20. века. Но то је,
међутим, музеј који је створио писац Орхан Памук као ин
тегралну, предметно-засновану верзију измишљене љубав
не приче из његовог истоименог романа. Музеј невиности
је замишљен као мали и лични, локални и одрживи модел
за развој нових музеја. Музеј невиности инспирише и успо
ставља иновативне, нове парадигме за музејски сектор. Овај
2 Новоустановљена награда Мери Лин Коц (The Mary Lynn Kotz Award)
додељујује се за књижевне радове објављене у Сједињеним Америчким
Државама у претходној години. Орхан Памук је њен први лауреат.
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музеј испуњава у највећој мери појам ’јавног квалитета’, са
тачке гледишта како баштине тако и јавности.”3 Како, дакле,
изгледа овај иновативни и парадигматични музеј?
Музеографски, Памуков Музеј невиности на први поглед
делује као анахрона верзија house-museum-а, спомен-дома
друштвене елите модерног доба који се сакупљачки и еп
ситемолошки ослања на одређене ренесансне традиције.4
Иако су садржајно веома разноврсни, представљачки меха
низам ових музеја готово је увек једнозначан: сакупљени и
изложени предмети, као и сам „кућни” амбијент, реконстру
ишу животне вредности и поглед на свет онога коме је му
зеј посвећен. Тако је и у Музеју невиности: бројни изложе
ни предмети детаљно илуструју приповест из истоименог
романа.5

Слика 2. Музеј Сер Џона Соана у Лондону; 
порекло: The Penny Magazine, 1837.

Савремена музеографија одавно се одмакла од „предметнозасноване” концепције излагања, концепције која је ради
3 European Museum Forum, Press release, 17. May 2014.
4 Упоредити: Feinberg, S. G. (1984) The Genesis of Sir John Soane’s Museum
Idea: 1801-1810, Journal of the Society of Architectural Historians, Vol. 43,
No. 3, Chicago: Society of Architectural Historians, pp. 225-237.
5 Упоредити: Памук, O. (2008) Музеј невиности, Београд: Геопоетика.
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кално искоришћена у Музеју невиности. У савременој му
зејској праски, музејски предмет често је замењен музејском
представом. У том смислу, музеографски поступци неретко
губе везу са оним што је циљ излагања и поставка предста
вља самодовољну техничко-технолошку егзибицију у про
стору. Ипак, те егзибиције и чине музејске просторе веома
заводљивим. У Музеју невиности, такве техничко-техно
лошке сензације нема. Но, недајмо се заварати. Памук се у
уређењу Музеја невиности заправо користи једном веома
софистицираном технологијом, спрам које и најсавременији
холограм делује као титрава светлост шибице. Та техноло
гија је приповедање. Другим речима, Орхан Памук, добит
ник Нобелове награде за књижевност, мајсторски добро зна
како се причају приче.

Људи који верују музејима
Музејско друштво (Museums Association) Велике Британије
објавило је 2013. године резултате истраживања о томе како
јавност доживљава установу музеја. Резултати овог истра
живања показали су да је јавност привржена музејима, те
да је чак у последње време та приврженост ојачана захва
љујући томе што су музеји постали „још више забавнији и
интерактивнији”. У истраживању се истиче и једно веома
битно место: „Музеји су јединствени по томе што им се ве
рује, а то је посебно важно с обзиром на уочени недостатак
поуздања у друштвене организације као што су влада и ме
дији. Влада и медији се доживљавају као пристрасни и про
рачунати, док испитаници виде музеје као чуваре чињенич
ког стања и заступника свих страна приче.”6 Овим људима
који верују музејима и које музеји чине срећним припада и
Орхан Памук.
„Волим музеје и нисам усамљен у открићу да ме сваким
даном чине све срећнијим”, пише Памук у Скромном му
зејском манифесту (A Modest Manifesto for Museums), који
се може наћи унутар каталога The Innocence of Objects. Не
оспоравајући значај великих музеја, попут Лувра и слич
них, Памук се залаже са промену парадигме и на крају овог
манифеста он сугерише да су нам уместо епова потребни
романи, уместо репрезентација – експресије, уместо спо
меника – домови, уместо историја – приче, уместо нација
– особе, уместо група и тимова – појединци, уместо вели
чине и скупоће, маленост и скромност. Потврђујући веру
6 Britain Thinks for Museums Association, Public perceptions of – and atti
tudes to - the purposes of museums in society; March 2013., 16. maj 2014,
http://www.museumsassociation.org/museums2020/11122012-what-the-pu
blic-thinks#.U5XSknJ_vKi
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у ову парадигму, Орхан Памук је на пролеће 2014. године
објавио још један ауторски текст посвећен музејима, насло
вљен Small Museums (Мали музеји). У овом памуковски то
плом тексту писац одаје почаст „малим” европским музеји
ма, попут Музеја Ане Франк, Музеја Марија Праца, Музеја
Гистава Мороа и сл.7 Но, као и људи који су учествовали у
испитивању Музејског друштва Велике Британије, ни Ор
хан Памук ипак није музејски професионалац. Зато није не
логично ни питање: шта заправо људи ван музејске струке
препознају као музеј?

Музејски облак и музеолошке магле
„Облак речи” (у различитим варијантама: tag cloud, word
cloud, weighted list) форма је графичког представљања неког
појма: термини повезани са појмом који се дефинише гру
пишу се на једном месту у облику „облака” састављеног од
речи. Што је термин истакнутији (величином, бојом...), то
значи да је он важнији за разумевање појма. Музејско дру
штво Велике Британије у поменутом истраживању, као при
лог обради анкете, дало је и „облак” појма музеј.

Слика 3. Музејски облак; 
порекло: BritainThinks for Museums Association, Public perceptions
of – and attitudes to - the purposes of museums in society, 2013.

Најмаркантније речи у овом музејском облаку су „истори
ја”, „старо”, „занимљиво”, „образовање”, „учење”, „инфор
мација”, „прошлост”, „досадно”, „наука” и тако даље, уз је
дан можда бизаран, али симптоматичан детаљ да је термин
„диносаурус” такође веома истакнут. Најновија струковна
дефиниција музеја, коју је исковао Међународни савет за
7 Pamuk, O. (2014), Small Museums, T Spring Travel, New York, pp. M2112,  
http://tmag az in e.blogs.nytim es.com /2014/03/20/small-mus eu ms/?_ph
p=true&_type=blogs&_r=0, 20.03.2014
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музеје (ICOM) 2007. године на 21. Генералној конференцији
у Бечу, каже да је музеј „некомерцијална, свака јавна уста
нова у служби друштва и његовог развоја, која је отворена
јавности, и која у сврху проучавања, образовања и задовољ
ства, набавља, чува истражује, комуницира с публиком и
излаже материјална сведочанства о људима и њиховој око
лини”. Чини се да је ово одређење у складу са очекивањем
публике изнесеним у истраживању британског Музејског
друштва. Шта на све то каже наука? Заправо, питање је ко
ја наука? Да ли је то музеологија, која пословично важи за
„науку о музејима”? Може ли уопште музејска установа да
буде, у смислу опште методологије науке, конститутивни
предмет научне дисциплине? Ово није једноставно питање
и вратимо се стога корак уназад.8
Шта се под музеологијом подразумева зависи готово од ге
ографских мерила. Ево једног примера. Професори музео
логије на Универзитету у Лијежу, Андре Гоб и Ноеми Друге
(André Gob, Noémie Drouguet), утврђујући да је музеологи
ја „наука о музејима” ипак примећују: „Неки истраживачи,
највише из централне Европе, предност дају много ширем и
више теоријском виђењу музеологије. Предмет музеологије
више није сам музеј, већ ’музеалност’, посебан однос изме
ђу човека и реалности, однос који је истовремено и проце
на вредности: он води ка избору објеката које човек сматра
вредним да буду сачувани за будућност и пренети друштву
будућности. Тако дефинисана ’музеалност’ одговара фран
цуском појму баштине или онога што би могли да назовемо
културним наслеђем.”9 Такође, Кристијан Милер-Стратен
(Christian Müller-Straten), уредник превода на енглески језик
Увода у музеологију, хрватског музеолога Иве Мароевића
морао је да овој књизи дода и поднаслов Европски приступ
(The European Approach), имајући у виду управо разлике у
поимању термина музеологија у различитим географским
контекстима.10
Дакле, када говоримо о музеологији основно питање је шта
је фундаментални предмет научног истраживања – баштина
или музеј? Наравно, сам појам музеј више је него потентан и
8 У наредном одељку послужили смо се претходним истраживањем ове
теме. Упоредити: Popadić, M. (2014) Nauka o baštini, у: Vreme prošlo u
vremenu sadašnjem: Uvod u studije baštine, Beograd: CMiH, str. 143-154.
9 Gob, A. and Drouguet, N. (2006) La muséologie: Histoire, développements,
enjeux actuels, Paris: Armand Colin; цитирано према: Gob, A. i Druge,
N. (2009) Muzeologija: istorija, razvoj i savremeni izazovi, Beograd: Clio,
Narodni muzej, str. 10, превела са француског Весна Ињац.
10 Müller-Straten, C. Editor’s preface, in: Introduction to Museology: The Eu
ropean Approach, Maroević, I. (1998) München: Vlg. Dr. C. Müller-Straten,
p. 9.
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инспиративан. Ипак, у савременом смислу он има пре свега
институционалну, па чак и архитектонску препознатљивост.
Са друге стране, проблем баштине – управо у смислу у ко
ме су га можда нехотице Андре Гоб и Ноеми Друге истакли
– чини се као темељно научно питање. Проблем са којим
се термин музеологија среће јесте директно (денотативно)
упућивање на установу музеја. Установа је последица дру
штвених и културних потреба, а не њихов узрок. Као што
је то примећено, не постоје „црквологија” и „школологија”,
већ теологија и педагогија, те је постало упитно да ли је и
музео-логија заправо право име за науку „ужижену на кон
цепт баштине као потпуног колективног искуства – свеобу
хватног, просторно и временски”.11 Једноставније речено, да
ли је музеологија адекватан назив за науку о баштини? Или
је то, можда, херитологија, која ја директније упућује на на
учни предмет?12 Шта је заправо предмет науке о баштини?
Овај питање није ново и разматрано је кроз различите мо
деле научне мисли који су за свој предмет имали проблем
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,
пре свега у музејској заштити, што је водило даљој инсти
туционализацији, а која је неретко завршавала у дисципли
нарним себичностима, делећи корпус баштине на засебне
специјалистичке целине.14 Музеолошки приступ, развијан у
оквиру стручне и универзитетске праксе, ставио је у цен
тар истраживања техничке термине – као што су на пример
музеалност или музеализација – односно њихово тумачење,
употребу и практичну сврховитост. Ова нешто строжа ди
сциплинарна профилисаност донела је одређену акедемиза
11 Šola, T. (2003) Eseji o muzejima i njihovoj teoriji. Prema kibernetičkom mu
zeju, Zagreb: Hrvatski нacionalni komitet ICOM, str.  38.
12 Од латинског hereditas, то јест енглеског heritage. Термин „херитологи
ја” први је употребио Т. Шола 1982. године. Упорeдити: A Contribution to
a Possible Definition of Museology, Šola, T. прочитано на Годишњој кон
ференцији и симпозијуму комитета за музеологију (ICOFOM/ICOM):
Systematics and Methodology in Museology, u Parizu 1982. godine; пре
ведено на српскохрватски под насловом: Šola, T. (1984) Prilog mogućoj
definiciji muzeologije, Informatica Museologica. God. 15, br.1-3, Zagreb:
MDC, str. 10-11.
13 Упоредити: Choay, F. (2001) The Invention of the Historic Monument, Cam
bridge: Cambridge University Press.
14 Упоредити: Gluziński, W. (1980) U podstaw muzeologii, Warszawa: Pań
stwowe Wydawn. Naukowe.
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цију оличену не само у факултетским програмима, колико
у организацији бројних семинара, летњих школа и сличних
образовних курсева намењених музејским професионалци
ма. Напокон, херитолошки приступ, утемељен у последњој
четвртини двадесетог века, ставио је експлицитно у центар
науке о баштини сам појам баштине и проблематику односа
између овог појма и човекових потреба, пронашавши свој
исход у „антропологизацији мултидисциплинарности”.15
Иза ове сложене синтагме заправо стоји већ помињани кон
цепт баштине као потпуног и свеобухватног, просторно и
временски, колективног искуства.

Исходишта „нове музеологије”
Све у свему, из претходно изнесеног могу се извући нека,
барем терминолошка, појашњења. Наука о баштини је ге
неричко име за систематско проучавање проблема башти
не и баштињења, музеологија је њено традиционално име
које акценат ставља на установу музеја, а херитологија је
коретивни и провокативни назив који упућује на потребу
сталног преиспитивања како односа човека и наслеђа, тако
и науке која се њиме бави. Но, паралелно са расправама o
научној природи музеологије крајем седамдесетих и осам
десетих година двадесетог века,  у музеолошком лексикону
појавио се још један термин – нова музеологија.
Изворно, „нова музеологија” (muséologie nouvelle) је кон
цепт настао у оквиру француске музеолошке школе крајем
седамдесетих година двадесетог века под утицајем Жоржа
Анрија Ривијера (Georges-Henri Rivière)16, да би на енгле
ском говорном подручју постао препознатљив пре свега за
хваљујући књизи коју је 1989. године приредио Питер Вер
го (Peter Vergo) управо под насловом Нова музеологија (The
New Museology).17 У овом процесу „превођења” донекле је
промењено првобитно значење синтагме „нова музеологи
ја”: од почетног теоријског промишљања развоја музејске
институције са практичним исходима, курс је промењен ка
тумачењу и идеологизацији институције музеја са исходом
у критичким студијама музеја. Методолошка позиција нове
музеологије препозната је као становиште да се музеј и му
зејска пракса посматрају као домен који омогућава „читање”
15 Babić, I. (1988) Uvod: Za jedno antropološko shvatanje spomenika, Pogledi,
3-4 (18), str. 703-708; на основу: Bulatović, D. (2010) Geneza heritologije,
Beograd: Univerzitet u Beogradu, Filozofski fakultet, (необјављени мате
ријал предавања).
16 Maynard, P. (1985) The new museology proclaimed, Museum, 37(148), pp.
200-201.
17 Vergo, P (1989) The New Museology, London: Books Reaktion.
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предмета као трагова, репрезентација, одраза или сурогата
појединаца, група, нација и раса, те њихових „историја”. Му
зеј се отуда користи, али и критикује, као инструмент произ
вођења друштвено-прихватљивих вредности и њиховог рас
простирања са јасном политичко-идеолошком функцијом.18
Битно је истаћи да најпродорнија полазишта нове музео
логије нису заснована на музеолошким, већ на културоло
шким премисама. Отуда нова музеологија и није примарно
методолошка етапа у развоју музеологије као научне дисци
плине, већ пре истраживачка струја у оквиру студија кул
туре усмерена на проблем музеја као социо-културне ин
ституције. Отуда и називи „студије музеја” (museum studies),
или „критичке студије музеја” (critical museum studies), који
се користе упоредо са термином „нова музеологија”. Ипак,
захваљујући снази ове истраживачке струје и њеним допри
носима у разматрању институције музеја, нова музеологија
је значајно допринела научно оријентисаној музеологији у
пољу истраживања историје и природе институције музеја.
Поред ових теоријских импликација, нова музеологија је у
домену музејске праксе охрабрила и бројне експерименте,
који су значајно утицали на ново позиционирање музеја у
савременом друштву.19

Музејске приче
Имајући ове теоријске напомене у виду, вратимо се Орха
ну Памуку и његовој заљубљености у мале музеје. Са роди
тељским поносом, Памук међу своје омиљене мале музеје
смешта и свој Музеј невиности. Ипак, примећује и једну
веома битну различитост: „Темељна разлика између Музеја
невиности и других малих музеја који су ме инспирисали
јесте чињеница да, за разлику од Гистава Мороа и Мариа
Праца, људи чији предмете и слике посматрамо (у Музеју
невиности) нису стварни, већ измишљени.”20 У Музеју не
виности Памук је напросто реалне предмете приписао сво
јим измишљеним, књижевним ликовима. Да ли ова фикци
оналност дисквалификује Памуков музеј из категорије ба

18 Упоредити: Pjotrovski, P. (2013) Kritički muzej, Beograd: ENS-CMiH, str.
20-21.
19 Упоредити: Ross, M (2004) Interpreting the new museology, Museum and
Society, 2, pp. 84-103; Крстовић, Н. (2014) Ми, овде, сада: нова музео
логија и екомузеји, у: Музеји на отвореном, Сирогојно-Београд: Музеј
„Старо село”, ЦМиХ, стр. 150-160.
20 Pamuk, O. (2014) Small Museums, T Spring Travel, New York, pp. M2112,  
http://tmag az in e.blogs.nytim es.com /2014/03/20/small-mus eu ms/?_ph
p=true&_type=blogs&_r=0, 20.03.2014
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штинских установа? Да ли у музеју мора бити све „стварно”
и „истинито”?
У тексту Производња баштине Дејвид Ловентал (David Lo
wenthal) прави разлику између историје и баштине и каже
да историја тежи да убеди истином, док баштина претерује
и попушта, заводљиво измишља и искрено заборавља, и оп
стаје на незнању и грешкама. Како Ловентал сматра, башти
на користи историјске трагове и приповеда историјске при
че, али ови трагови и приче су уткане у приповести затворе
не за критичко испитивање, јер баштина није ерудиција већ
катехизам – није проверив податак, већ приљежна верност.
Отуда и Ловенталов закључак: Баштина није проверљива
или вероватна верзија наше прошлости, она је исповедање
вере у ту прошлост.21
Другим речима, и фикција се може баштинити, с тим да је
сам процес баштињења нефикционалан, то јест утемељен је
на стварности, на постојању сведочанстава. Зауставимо се
начас на овом битном месту. Разлику између фикционално
сти и нефикционалности, историчар и теоретичар књижев
ности Зденко Шкреб ефектно сумира: „Нефикционалност
почива на начелу истинитости као идеји апсолутне нужно
сти да се садржина дјела конфронтира са стварношћу, неза
висном од дјела. ... Фикционалност је индиферентна према
начелу истинитости јер се не односи ни на какву стварност,
независну од ње; изјаве књижевног дјела нису ни истини
те, ни лажне с гледишта конкретне стварности – слушалац
или читалац их прихвата јер се, како Катичић каже с правом,
остварују ’у цјелокупну његову животну искуству’ ”.22 Ова
књижевнотеоријска опаска може се довести у директну везу
са тезама историчара уметности Доналда Прециозија.
Прециози, базирајући своје ставове на искуству нове музе
ологије, сматра да музеологија и музеографија производе
историје предмета као сурогате или симулакруме развоја
историја појединаца, менталитета и народа, те да се оне са
стоје од наративних помагала, сличних историјском роману
или новели.23 У историјској перспективи и роман и музеј су
вршњаци и припадају периоду рађања модерног доба. „У
одређеном смислу класични роман је – реликт индустриј
ске епохе, који је на свој начин васпитао читаоца да живи
сагласно ’сирени’ ”, пише Александар Генис, тврдећи да у
21 Lowenthal, D. (1998) Fabricating Heritage, History and Memory, Vol. 10,
No. 1, Indiana: Indiana University Press, pp. 7-8.
22 Škreb, Z. (1976) Studij književnosti, Zagreb: Školska knjiga, str. 19-20.
23 Preziosi, D. (1998) The Art of Art History: A Critical Anthology, Oxford &
New York: Oxford University Press, p. 497.
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постиндустријској епохи „таква творевина – с почетком,
средином и крајем – већ лоше кореспондира са новим тем
поралним структурама.” Реч је о „механичком времену”
које је настало у доба модерности, доба покретне траке и
потребе за временском прецизношћу, док постиндустријско
доба тражи циклично, нерешиво, нелинеарно, јукстапози
ционирано схватање времена.24 У овој потреби, може се ви
дети потреба за трансформацијом музеја и то управо у оном
смислу који је и Памук означио у свом манифесту.

Слика 4. Музеј невиности, део сталне поставке; 
порекло: Masumiyet Müzesi, Istanbul, 2012.

Наслеђе нове музеологије: 
модерне културне фикције
Стога, у оквиру музеолошких истраживања, обогаћених
искуством нове музеологије, треба препознати један наро
чит предмет, који би се у складу са претходно наведеним
могао одредити као проблем модерних културних фикција.
Под модерним културним фикцијама подразумевамо има
гинативни садржај који у савременом свету има културну
вредност. (Као што је већ истакнуто, музеј и роман су нај
24 Genis, A. (2003) Vesti iz Edena, Beograd: Geopoteika, str. 65-68.
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репрезентативнији примери модерних културних фикци
ја.) У овом контексту, имагинативни садржај је резултанта
стваралачке силе која комбинује елементе материјалне реал
ности и интерпретативног процеса. Такође, културну вред
ност би одредили као пожељни имагинативни садржај који
се може користити у размени добара, док под културом овде
подразумевамо пресек материјалних објеката и интерпре
тативних стратегија. Ако су материјални објекти фактички
константни, интерпретативне стратегије су динамичне и
промењиве. Оно што би био циљ наведеног приступа, који
се у овом тексту само скицира, јесте покушај да се истра
же различите метаморфозе модерних културних фикција у
стварању слике о савременом свету.
Теза је следећа: модерне културне фикције стално се ре
откривају, увек су у стању метаморфозе, показујући старе
матрице у новом облику. Може се рећи да су модерне кул
турне фикције формативни елементи савремене слике све
та. Можда је потребна још једна успутна опаска о моћима
метаморфоза модерних културних фикција. Сетимо се оног
диносауруса из „облака речи” којим се објашњавао појам
музеј. Како зоолози сматрају, прошло је око шездесет пет
милиона година од нестанка диносауруса. У тој древној
прошлости, човек и диносаурус се никада нису срели. Ипак,
њихов савремени однос, који се заснива на спрези модерних
културних и технолошких сила, таквог је интензитета да је
реч „диносаурус” (иначе и сама модерна кованица) завреде
ла да се нађе међу речима којима ће се дефинисати музеј као
установа од поверења.

Свет као слика музеја
Испитајмо сада музејску установу у светлу проблема мо
дерних културних фикција. У овом контексту, музеј је пре
свега простор институционализације метафоре игре или
позоришта, односно, представе, који у суштини – имајући
у виду енглеско play – функционишу као синоними. Исто
времено, музеј је простор сазнања изреченог посредно,
сликовито, али документовано. Иако представља поетичку
фигуру, метафора када се користи у научном истраживању
уједно је и оруђе за препознавање инструмената који кон
ституишу форме инстуционализације знања. Тако Мери
Даглас и Стивен Неј (Mary Douglas, Steven Ney), у својој
критици друштвених наука, наводе Герда Гигеренцера (Gerd
Gigerenzer) који тврди да инструмент истраживања најуспе
шније доказује своју ваљаност кад може да пружи двостру
ку метафору начина на који се у свету огледају радње духа:
„Када је механички часовник постао незаобилазно средство
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астрономских истраживања, сам универзум постао је не
ка врста механичког часовника, а Бог је постао божански
часовничар.”25 У филозофској равни, овај механизам може
се препознати и у Ничеовом (Friedrich Nietzsche) афори
зму: „Хришћанска одлука да свет сматрају ружним и лошим
учинила је свет ружним и лошим”.26 Имајући ове рефлексије
у виду, као и поверење модерног човека у музејску установу,
чини се да је очигледно да се може формулисати и следећи
закључак: онда када је музеј постао незаобилазно средство
представљања света, сам свет је постао слика музеја.
Кроз институцију музеја ми, дакле, видимо фрагменте сли
ке света, тежећи да успоставимо ту јединствену (тоталну)
слику света-као-музеја. Како? Западајући у заносну, одно
сно, заводљиву игру сакупљања (безбројних) фрагменaта.
Оно што је сигурно у систему сакупљања, сматра Бодријар
(Jean Baudrillard), јесте да је „оно што неко сакупља увек он
сам”.27 Другим речима, питање сакупљања јесте блиско пи
тању идентитета, питању ко сам ја. А „знати ко сам ја јесте
облик знања о томе где се налазим”, како пише Чарлс Тејлор
(Charles Taylor). Тејлор идентитет препознаје као место уну
тар оквира вредновања: „Мој идентитет дефинишу обавезе
и идентификације које пружају оквир или хоризонт унутар
кога ја од случаја до случаја могу да покушам да одредим
шта је добро или вредно или шта треба чинити или шта ја
прихватам, а чему се супротстављам. Другим речима, то је
хоризонт унутар којег сам у стању да заузмем своје место.”28
Логика овог система је усмерена ка контроли времена, пои
гравајући се реалмима прошлог и садашњег.29
Ако збирка заиста настаје без циља да буде комплетирана30,
она тако формира специфично стање са-времености. Она је
сведок прошлог, које се простире у будућност. Улога спо
не између прошлости, садашњости и будућности често се
приписује музејима, алудирајући на њихову меморативну
мисију. Музеји су свакако институције јавног памћења, али
у њима не треба тражити тек огледало друштва или поје
динца. Као што каже Мери Даглас „огледало је јадна мета
25 Daglas, M. i Nej, S. (2003) Osobe koje nedostaju: kritika društvenih nauka,
Beograd: Samizdat B92, str. 41.
26 Niče, F. (1989) Vesela nauka, Beograd: Grafos, str. 150.
27 Baudrillard, J. The System of Collecting, in: The Cultures of Collecting,
edited by Elsner, J. and Cardinal, R. (1994), London: Reaktion Books, p. 12.
28 Tejlor, Č. (2008) Izvori sopstva: stvaranje modernog identiteta, Novi Sad:
Akademska knjiga, str. 50.
29 Baudrillard, J. The System of Collecting, in: The Cultures of Collecting,
edited by Elsner, J. and Cardinal, R (1994.), London: Reaktion Books, p. 16.
30 Исто, стр. 13.
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фора за јавно памћење. Трагалац за историјском истином не
настоји да добије јаснију, чак ни ласкавију слику сопственог
лица. Свесно петљање и преправљање само је мали део
обликовања прошлости. Ако поближе погледамо градњу
прошлог времена, откривамо да тај процес има врло мало
везе с прошлошћу, а сваку везу са садашњошћу.”31 У том
смислу, модерне културне фикције, као имагинативни садр
жај који у савременом свету има културну вредност, често
су „произвођач” прошлости. Али, управо оне нам омогућа
вају и да се крећемо кроз време, што је свакако категорија
фикције, али нам је на тај пружена могућност да се оријен
тишемо у реалном свету, односно да у њему заузмемо „своје
место”.

Закључак: Музеј опомене
На почетку овог текста поменули смо да су ритуали награ
ђивања увек двосмерни: корист деле и лауреат и наградода
вац. Нобеловац Орхан Памук својом популарношћу свакако
„подиже видљивост” награде за Европски музеј године или
Награде Мери Лин Коц. С друге стране, можда ненамерно,
али Памуков Музеј невиности свакако упућује и на значај
испитивања модерних културних фикција као музеолошког
предмета, а нарочито у односу на позиције нове музеологије.
Ако изузмемо механизам модерних културних фикција који
делује у Памуковом Музеју невиности, од тог музеја неће
остати пуно тога. Заправо, остаће љуштура, тродимензио
нална илустрација романа, али не и установа музеја. Рекли
смо и да истраживање модерних културних фикција пред
ставља својеврсно наслеђе нове музеологије, и то као резул
тат истраживања у оквиру нове музеологије која су упутила
на директну спрегу културних и технолошких сила у фор
мирању музејске установе. Управо је та спрега омогућила
да Памуков Музеј невиности буде прихваћен (и легитими
сан струковном наградом) као музејска установа, то јест,
метафорично речено, омогућила је да романописац постане
музеолог.
Музеј невиности је стога добра илустрација савременог
исхода нове музеологије. Са једне стране, ефектно је ука
зано како се конструише музејска установа помоћу модер
них културних фикција. Са друге стране, указано је на по
розност музејског система. Парадоксално, нова музеологија
усмерена ка денатурализацији институције музеја (упућива
њем на културне, друштвене, политичке, идеолошке и слич
31 Daglas, M. (2000) Kako institucije misle, Reč: časopis za književnost i kultu
ru, br. 57/3, Beograd: Fabrika knjiga, str. 317.
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не моделе конституисања музејске стварности), заправо је
ојачала саму институцију музеја, указујући јој на плодно
тле за реинвенцију. Као чедо модерности, институција му
зеја је у сталном стању кризе. Новомузеолошка интервен
ција желећи да деконструише један модерни мит, заправо
га је суштински утемељила. Стога је и Памуков музеј, коли
ко Музеј невиности толико и Музеј опомене. Јер, ако људи,
као што смо видели, верују музејима, музеји морају бити и
достојни поверења.
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The paper covers the problem of museology as a scientific discipline
and its relation to the concept of “new museology”. Starting cases are
Museum of Innocence as a model of contemporary museum practice
(opened in Istanbul in 2012), and the research of the Museums
Association of Great Britain on the public opinion about museums
(from 2013). In this respect, research problem described as “modern
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КОНЗЕРВАЦИЈА НА ТАСУ
НОВОГ МУЗЕЈА
Сажетак: Рад се бави редефинисањем улоге конзервације у музео
лошком систему, сходно променама које су се десиле у овој области
у последње две деценије и појави нове музеолошке теорије и праксе.
Аутор полази од терминолошког разграничења основних појмова
конзервације, сматрајући их једним од најзначајнијих ограничења
у развоју ове области, да би се, даље, дефинисао положај конзер
вације и односи са другим функцијама музеолошког система. Међу
постојећим моделима музејских функција, опредељује се за CC мо
дел холандске Академије Рајнварт и на основу њега нуди музеални
модел по коме комплекс конзервације и документације представља
кључну функцију музеолошког система, под условом да тај систем
подразумева постојање збирки. Поредећи промене у конзервацији
и комуникацији, аутор показује у којој мери се конзервација као
теорија и пракса прилагодила новом музеју, не губећи на значају
захваљујући чињеници да су, без обзира на нове музеолошке појаве
које користе друга средства комуникације и другачији приступ ко
рисницима, збирке остале главни музејски ресурс.
Кључне речи: музеолошки систем, нови музеј, конзервација,
терминологија

Поред извесног броја теоретичара конзервације, неколико
значајних струковних организација у области заштите кул
турних добара  позабавило се редефинисањем појма конзер
вације културног наслеђа у последњој декади. Конзервациј
ски комитет Међународног савета музеја (ICOM CC) је 2008.
године објавио Резолуцију о терминологији конзервације
материјалног културног наслеђа, која је усвојена на његовој
генералној скупштини у Њу Делхију. Без обзира на разли
читост непосредних повода, тенденција да се редефинише
појам и улога струке и уреди област конзервације културног
наслеђа указује на чињеницу да је заштита музејских збир
ки, са развојем технологије музејске делатности, увођењем
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управљачких механизама и различитим и све бројнијим ко
муникацијским захтевима, у извесној мери измакла фокусу
музеолошке и херитолошке теорије, те да је потребно поно
во успоставити њен идентитет у оквиру ових области.
Циљ овог рада је да, на основу актуелних форми музејске
делатности, предложи уклопив модел музејске конзерваци
је. У ту сврху, неопходно је разрешити неколико терминоло
шких недоумица, за које сматрамо да представљају, поред
застарелог приступа формирању кадра и неуређеног законо
давства, једно од кључних ограничења позиционирању кон
зервације у систему музеализације.
Постојећа терминологија:
У Резолуцији Конзерваторског комитета ICOM-а, основни
појмови конзервације су дефинисани на следећи начин1:

Конзервација
Конзервација се односи на све мере и активности које се
спроводе ради чувања материјалног културног наслеђа и
које истовремено омогућују његову приступачност дана
шњим и будућим генерацијама. Конзервација обухвата пре
вентивну конзервацију, куративну конзервацију и рестау
рацију. Требало би да све мере и активности подразумевају
поштовање значаја и физичких особина предмета културне
баштине.

Превентивна конзервација
Превентивна конзервација обухвата све мере и активности
усмерене на избегавање или свођење пропадања и губитка
наслеђа у будућности на најмању могућу меру. Оне се спро
воде у средини у којој се предмет или, што је чешће, група
предмета налази, без обзира на старост и стање предмета.
Те мере и активности су посредне – не спроводе се на мате
ријалу или структури предмета и не мењају њихов изглед.

Куративна конзервација
Куративна конзервација подразумева све активности које се
непосредно примењују на предмету или на групи предмета
ради заустављања постојећих штетних процеса или учвр
шћивања структуре предмета. Те активности примењују се
само онда када су предмети у тако трошном стању или про
падају таквом брзином да могу нестати у релативно кратком
периоду. Оне понекад мењају изглед предмета.

1 Терминологија конзервације материјалног културног наслеђа, Диана 11,
2009. Превела и припредила Александра Џикић Николић.
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Рестаурација
Рестаурација обухвата све активности непосредно примење
не на стабилном предмету ради побољшања његовог вред
новања, разумевања и коришћења. Те активности спроводе
се само онда када је предмет изгубио део своје вредности
или функције због пропадања и промена које је претрпео
у прошлости. Оне се заснивају на поштовању оригиналног
материјала предмета. Такве активности најчешће мењају из
глед предмета.
Разграничавање основних појмова конзервације јесте кон
сензус између различитог разумевања процеса, језичких
својствености и историјског развоја2, али се у њему крије и
потреба за рашчишћавањем поља деловања и дефинисањем
процеса. Дакле, иако резолуција има у основи практични ка
рактер помагала у професионалним расправама, она и без
превеликих детерминистичких претензија описује простор
деловања конзервације данас и описује односе и границе
процеса који се у оквиру области одвијају. Међутим, иако
је терминолошки консензус прихватљив, углавном зато што
се водило рачуна о карактеру главна три језика на којима је
дата верзија резолуције (енглески, француски и шпански),
друге професионалне организације су склоне да одбаце си
стем који је резолуцијом успостављен, јер на другачији на
чин доживљавају односе између основних процеса и при
ступа у овој области3.
Други критичан ниво у дефинисању конзервације јесте ње
но место у ширем, музеолошком систему и разграничење
у односу на друге музејске функције. Док је однос између
конзервације и комуникације, односно коришћења збирки
бар  дијалектички, ако не антагонистички и захтева посебан
напор и у теорији и у пракси, однос према нивоима функ
ционисања који су јој ближи се лако теоријски правда, али
се у пракси тешко прихвата из врло једноставног разлога –
представља новину која мења филозофију рада.

2 Desvallées, A. and Mairesse, F. eds (2010) Key Concepts of Museology,
Paris: ICOM and Armand Colin
3 Европска конфедерација конзерваторских удружења (ECCO) види однос
конзервације и рестаурације као два приступа, а не као систем у два ни
воа деловања.
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Утолико је потребно овде увести и описати још два термина:

Менаџмент збирки4
Менаџмент збирки је термин који се користи у различитим
законским, етичким, техничким и практичним методима,
путем којих се музејске збирке прикупљају, организују, ис
тражују, интерпретирају и чувају. Фокус менаџмента збирки
је на бризи о збиркама, са посебном пажњом посвећеном
дугорочном одржавању физичког стања и безбедности.

Музеолошки систем
Иако је у тексту о музејским функцијама Питера ван Мен
ша5 овај термин оквир за расправу, он заправо није до краја
дефинисан, али је у недостатку боље платформе за расправу
о музејским функцијама, сасвим згодна основа, јер сматрам
да се музејски и музеолошки ниво сасвим приближавају, ако
не преклапају, кад је реч о функцијама.
У литератури се савремени музеолошки систем углавном
своди на два модела:
•

PRC (Preservation, Research, Communication) модел
води порекло од Жорж-Анри Ривијера (Georges-Hen
ri Rivièrе), а у савременом облику га је промовисала
холандска Академија Рајнварт (Rinwardt Academie)6.
Према Питеру ван Меншу, „очување” (preservation) у
оквиру овог модела обухвата сакупљање, конзерваци
ју, рестаурацију, похрањивање и документацију, док се
„истраживање” (research) односи на научну интерпре
тацију информацијске вредности наслеђа, а „комуника
ција” (communication) на све методе преношења инфор
мације публици.

•

CC модел (curation/collections management - communica
tion) је, у основи, резултат британског приступа музео
лошкој функционалности. За проблематику конзерваци
је као музејске праксе је посебно интересантно што се
у оквиру CC модела поистовећују појмови “кустодира
ње” (curation) и „менаџмент збирки” (collections mana
gement), при чему не постоји консензус око обима пој
ма „менаџмент збирки”7. Узимајући у обзир постојећу

4 Ladkin, N. Collections Management, in: Running a museum, ed. Boyland, J.
P, (2004), Paris: ICOM, str. 16.
5 Mensch, P. V. (1992) Museological functions, in: Towards a methodology of
museology, PhD thesis, University of Zagreb, Zagreb
6 Исто.
7 Van Mensch, Peter, нав. дело.
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стручну литературу8, управљање збиркама би требало
да се односи углавном на документацију, заштиту/очу
вање/конзервацију и обезбеђивање приступа збиркама,
односно омогућавање њиховог коришћења.
Оба модела бришу све рецидиве хијерархијске поделе на
„спољашње” и „унутрашње” функције музеја, а с тим у ве
зи и привидни сукоб између „музеја људи” и „музеја пред
мета”, јер подразумевају уравнотежен и условљен однос
збирки и њихових корисника. Друго је питање да ли процес
музеализације полази од својстава заједнице или својстава
материјалне културе која ту заједницу представља и да ли
се, у ствари, музеализује заједница или предмети.
Строго узевши, CC модел боље осликава савремену музео
лошку теорију и праксу из најмање два разлога:
•

Истраживање матичних музејских дисциплина спада
у превазиђен систем музејских функција и никако не
припада музеологији. Савремена музеолошка теорија,
као и музејска пракса, ставља акценат на омогућавање
приступа збиркама, како у смислу презентације, тако и
у смислу истраживања, што оставља широке могућно
сти екстерног истраживања збирки у оквиру матичних
дисциплина, а ван музејске делатности.

•

Curation или кустодирање, етимолошки блиско чувању,
али историјски блиско специфичном типу коришћења
збирки које је проистекло из уског схватања основног
значења и које, у мањој или већој мери, искључује кому
никацију ка споља, те је утолико  оптерећено негатив
ном конотацијом историје музејске праксе. Collections
management, односно управљање збиркама, за разли
ку од кустодирања, не имплицира коришћење као та
кво, али покрива све аспекте приступа збиркама, дакле
стварање услова за коришћење/комуницирање. Утоли
ко је collections management боље решење у оквиру CC
модела.

Као што је Питер ван Менш добро приметио, музеолошки
систем може да се представи као input-output систем одно
сно као систем који прима, производи и пружа информа
ције9. Кретање информација ка систему и од система јесте
стални процес комуникације који се одвија између заједнице
и институције. Међутим, ако је процес комуникације сталан
и двосмеран, поставља се питање нужности институције.
8 Ladkin, N, Collections Management, in: Running a museum, ed. Boyland, J.
P, (2004), Paris: ICOM, str. 16
9 Peter van Mensch, наведено дело.
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Она, дакле, свакако није потребна само ради комуникације,
која је главна одлика првобитног контекста како материјал
ног тако и нематеријалног наслеђа. Корисност институције
у комуникацијском смислу може да се пронађе поређењем
комуникативности првобитног и музеолошког контекста. Да
не бисмо задирали у све аспекте поређења, за потребе овог
рада задовољићемо се чињеницом да институција предста
вља организован систем, који, по својој природи, може да
пружи већи број информација већем броју људи. То још
увек није довољно оправдање за измештање материјалне
културе из првобитног контекста.
Вратимо се сада на предложени базични модел музеоло
шког система. Од посебног интереса за овај рад је положај
конзервације у том систему. Конзервација би, у складу са
претходно реченим, била део подсистема менаџмента збир
ки, уз политику прикупљања/селекције и документацију/
обраду збирки. С обзиром да се селекција обавља ван му
зеолошког система и да се базира, опет, на посебној врсти
комуникацијског процеса од окружења ка музеолошком
простору, овај процес можемо да назовемо и инпут кому
никацијом. На другом крају комуникације коју обављају
музејске установе јесте коришћење збирки у сврху едука
ције, науке, естетског доживљаја, забаве. Ти креативнији
или мање креативни начини презентације и истраживање у
оквиру матичних научних дисциплина директно зависе од
могућности приступа збиркама. Приступ који, најједностав
није речено, зависи од њиховог информационог капацитета,
који превасходно зависи, опет, од њиховог физичког стања.
Менаџмент збирки се, тако, своди на омогућавање присту
па кроз одржавање физичког стања збирки и испитивање и
бележење њихових својстава, дакле, путем конзервације и
документације.
Тврдећи да је музејска комуникација граничан процес на оба
пола музеолошког система, који, дакле, излази из оквира тог
система, овде заступам становиште да управо конзервација,
схваћена као систем мера усмерених на очување својстава
збирке као целине, у садејству са документацијом, предста
вља његов кључни елемент, под условом да систем подра
зумева постојање збирки. Тако модел музеолошког система
може да се замисли на следећи начин:
У центру схеме је менаџмент збирки, у оквиру кога се пре
плићу конзервација и документација, као окосница овог
процеса и, тиме, окосница музеолошког система. Комуни
кација је у овом случају свеприсутан, сталан и отворен про
цес, који, чак и ако се обавља у оквирима институције, не
представља део музеолошког система, јер нужно укључује
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окружење као извор информација или као крајњег корисни
ка. У смислу комуникације, овај систем је потпуно отворен.

Како се овакав музеолошки модел, са широко схваћеном
конзервацијом у смислу свеобухватне заштите збирки, укла
па у схватања новог музеја? Некоме може да се учини да
је ово схватање традиционално, али оно је, напротив, од
раз времена. Постколонијална музеолошка мисао у запад
ном делу света се окренула заједницама, али није напустила
збирке. Без обзира на велике и значајне помаке у типу и ка
рактеру музејске презентације, на развој нових појава и од
носа у оквиру нематеријалног наслеђа, феномене попут жи
вих људских ризница и других елемената културног наслеђа
атипичних за традиционалне музејске фондове, те све ма
совнију појаву тзв. виртуелних музеја, збирке се и даље сма
трају основним музејским ресурсом. Све савремене музео
лошке појаве које претендују на квалификацију „музеј без
збирки”10 заправо нужно поседују предмете који, чак и ако
нису културна добра сами по себи, јесу носиоц
 и нематери
јалног наслеђа или други артефакти који представљају по
дршку нематеријалном или живом наслеђу. Музејске појаве
које се наметљиво баве живим друштвеним темама, те своје
поставке заснивају пре на концепту, него на збирци, барата
ју предметима као помоћним средством комуникације.
Аргументе у прилог овом становишту могуће је пронаћи у
променама које су се десиле у развоју музејске конзерваци
је у последњих неколико деценија, пред новим друштвеноекономским захтевима са којима се суочила музејска пракса
и у општој клими отварања и увођења локалне заједнице
у музејске процесе.11 Парадоксално, ове промене сведоче

10 Vergès, F. (2007) Maison des Civilisations et de l’Unité Réunionnaise: A Mu
seum without a Collection, in: Theory, Culture & Society 24, p. 238, Notting
ham: The TCS Centre, Trent University
11 Особине новог музеја, искоришћене за поређење, преузете су из: Mes
sage, K. (2006) The New Museum, in: Theory, Culture & Society 23, p. 603,
Nottingham: The TCS Centre, Trent University.
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о инертности суштинских односа у музеолошком систему,
али значе прилагодљивост и прилагођавање:

Пословност, концептуалност и реторичност - увође
ње интегративног приступа конзервацији збирки
Конзервација-рестаурација, неуједначеним темпом у разли
читим срединама, уступа место холистичкој конзервацији
музејских збирки. Разлози су бројни, али потреба свакако
има примат над могућностима. Тржишна економија у не
профитном сектору је увела менаџмент као нужност, са
последицама у свим сегментима музејске делатности. Као
један од оних послова у музеју који кошта, а не зарађује,
конзервација је морала да се прилагоди и да појефтини, јер
не може да буде укинута. Други разлог ове промене лежи у
општој тенденцији ка интегративном приступу културном
наслеђу, узимајући у обзир међусобну зависност материјал
ног и нематеријалног наслеђа и померање тежишта интере
совања музеолошке теорије и схватања вредности наслеђа
са предмета на целокупан контекст. Популарност концепта
превентивне конзервације је, између осталог и резултат ове
потребе, тим пре што послове превентивне конзервације мо
же да обавља сваки професионалац одговоран за збирку.

Интердисциплинарност – умножавање професија и
мењање улога
Нове професије у области конзервације нису њена специ
фичност, али такође показују у којој мери се конзервација
прилагођава захтевима организоване музејске праксе. Ин
тердисциплинарни тимови се јављају као антипод архаич
ној леонардовској фигури кустоса-чувара, доносећи одлу
ке кроз дуготрајне процесе анализа стања, процена ризика
по културна добра и лабораторијска истраживања старења
материјала. Понегде се ове професије стичу под музејским
кровом, али чешће кустос или менаџер збирке окупља тим
екстерних консултаната према потреби.

Интерактивни и мултимедијални приступ излагању –
технолошки напредак у конзервацији
Није само у питању хватање корака, већ и једна значајна
условљеност – истраживање утицаја средине је омогући
ло прецизнији и осмишљенији приступ чувању и излагању
збирки. Излагање је постало мерљиво и тиме ограничено,
што је дало значајан додатни подстицај искоришћавању
мултимедијалних садржаја у презентацији. Опште узевши,
технолошки напредак у конзервацију стиже руку под руку
са специјалистичким истраживањем, менаџментом, и уво
ђењем контроле услова чувања и излагања збирки.
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Релевантност у локалном контексту и садашњости,
привилеговање популарне културе на рачун високе
уметности – отворени депо и демистификација кон
зервације.
Појаву отвореног депоа је омогућила нова технологија му
зејске делатности, а изазвала потреба за приближавањем за
једници и демистификовањем музеолошког система.
Конзервација је померањем тежишта ка целинама збирки
променила приступ, искористила развој технологије, сма
њила трошкове и постала функционалнија. Функционали
зација конзервације одговара на захтев за инструментали
зацијом збирки – предмет је у функцији комуникације, тј.
трансмисије, а не обрнуто, као у старом музеју и мора да
буде оспособљен да пренесе информацију (и евентуално
побуди емоцију). Окретање конзервацији збирке као цели
не у складу је и са захтевом снажније реконтекстуализације
музејског фонда.
Интересантно је, такође, питање на који начин приступ кон
зервацији одговара на комуникацијске захтеве различитих
типова музеја. Ове разлике нису значајне, али ће свакако
универзитетске збирке и природњачки музеји инсистирати
на едукацији и истраживању, те у складу са тим, на очува
њу информације, док ће уметнички музеји, поготово музе
ји савремене уметности, захтевати конзервацију визуелног,
односно естетског доживљаја дела. Без обзира на тежиште
намене, као и појединачне мисије музеја, музеолошки си
стем постоји ради избалансираног односа конзервације и
коришћења збирки, имајући у виду и будуће генерације ко
рисника.
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BALANCING CONSERVATION FOR THE NEW MUSEUM
Abstract
The paper deals with redefinition of the role of conservation in
museological system, in accordance with the changes in this field in
the last two decades and with the emergence of new museological
theory and practice. The author begins discussion with terminological
distinction of the basic terms in conservation, considering them as
limitations of great importance for the development of the field, and
continues with defining the position of conservation and its relation
with other functions within the museological system. Among existing
models of museum functions, the author opts for CC model of Dutch
Reinwardt Academie and uses it as the basis of a museum model
proposal that takes the complex of conservation and documentation as
the key function of the museological system, if the system is based
on the possession of collections. This is tested by comparison of the
changes that happened in the museum conservation practice and the
consequences of proclaiming new museology. This comparison reveals
to what measure the conservation, in theory and practice, adapted to
the new museum, while keeping its significance because of the fact that
collections remained the principal museum resource, even with new
museological phenomena using different means of communication and
different approaches to users.
Key words: museological system, new museum, conservation, 
terminology
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РАЗВОЈ ОЛИМПИЈСКОГ
МУЗЕЈА ПОСМАТРАН КРОЗ
ПРИЗМУ ПРОСЛАВЕ
СТОГОДИШЊИЦЕ
ОЛИМПИЗМА У СРБИЈИ
Сажетак: Прослављање стогодишњице олимпијског покрета у
Србији 2010. године био је повод за поновно покретање питања
о оснивању сталне поставке Олимпијског музеја и баштињења
експоната, која се односе на историју српског спорта. У раду је
дата анализа развоја Олимпијског музеја у Београду од оснивања
прве збирке 1947. године на старом ДИФ-у (Државни институт
за фискултуру), преко формирања сталне поставке на Факултету
спорта и физичког васпитања 1979, па све до последње изложбе
у Лондону за време Олимпијских игара 2012. године. Осим тога,
истакнут је проблем депоновања збирки које се увећавају, као и
начини за његово систематско и дугорочно решење. Посебна па
жња посвећена је промоцији музеја кроз представљање изложби у
земљи и иностранству, али и могућностима његовог презентова
ња широј публици кроз концепт нове музеологије.
Кључне речи: олимпијски музеј, музеј спорта, олимпијски коми
тет Србије, спортска баштина, нова музеологија, експонати
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Увод
Прослављање стогодишњице олимпијског покрета у Срби
ји био је повод за поновно покретање питања о оснивању
сталне поставке Олимпијског музеја и баштињења експона
та, која се односе на историју српског спорта. Чување тра
диције нашег спорта један је од приоритета Олимпијског ко
митета Србије, али и Међународног олимпијског комитета,1
који у оквиру пројеката за финансирање национ
 алних олим
пијских комитета издваја и буџет за пројекте под називом
Наслеђе НОК-а.2
Колики значај за историју српског спорта има сачува
но спортско наслеђе говори и податак да је прва спортска
музејска збирка у Србији основана давне 1947. године на
старом Дифу (Државном институту за фискултуру), дана
шњем Градском центру за физичку културу, првом просто
ру у Србији пројектованом за телесно образовање.3 Ову пр
ву збирку, од које је настала данашња, која броји више од
70.000 експоната, основао је Бора Јовановић, професор на
предметима Историја физичке културе и Кошарка. Музејска
збирка се водила као Музеј физичке културе, иако није би
ло одговарајућег простора да прими посетиоце, већ је кори
шћена искључиво у оквиру наставе.4
Након више од три деценије, 1978. године, музејска збирка
била је премештена, заједно са Високом школом за физич
ко васпитање, у нову зграду у Кошутњаку. Тада добија свој
простор и наставља да ради као Музеј физичке културе Ср
бије,5 а већ наредне 1979. године, музеј добија своју прву
сталну поставку за посетиоце, која је прво била подељена у
пет, а касније у 9 збирки, заједно са архивом и библиотеком.
1 Највећи Олимпијски музеј налази се у оквиру Међународног олимпиј
ског комитета у Лозани. Више о овом музеју, историјату и програмима
на сајту: http://www.olympic.org/museum  
2 NOC (National Olympic Committee – Национални олимпијски комитет)
3 Соколско друштво Матица било је иницијатор изградње овог првог
објекта намењеног вежбању, које је добило назив Соколски дом Београд
Матица. Изградња је започета 1929. године, према пројекту архитекте
Момира Коруновића, а камен темељац поставио је краљ Александар I
Карађорђевић. Изградња је трајала 7 година, до почетка 1936. године. За
више информација погледати: Кадијевић, А. (1996) Момир Коруновић,
Београд: Републички завод за заштиту споменика културе, стр. 85 – 87,
као и на сајту: историјат, 27. мај 2011, 2. фебруар 2013., http://www.stari
dif.rs/index.php?option=com_content&view=article&id=216&Itemid=280
4 Мијатовић, С. (2005) Музеј физичке културе Србије Факултета спорта и
физичког васпитања у Београду, Физичка култура бр. 59, Београд: Фа
култет спорта и физичког васпитања, стр. 50.
5 Музеј физичке културе је радио као организациона јединица при Факул
тету спорта и физичког васпитања (ФСФВ).
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Захваљујући Јовану Вањи Петровићу, наследнику професо
ра Јовановића на предмету Историја физичке културе, у на
редним годинама број експоната се увећавао, а бројне изло
жбе посвећене спортистима и спортским јубилејима биле су
приређене за заљубљенике у нашу спортску историју.6
Бројни значајни експонати нашли су своје место у овом му
зеју. Међу највредније убраја се свакако најстарији музејски
експонат, коштана клизаљка из неолита, затим мачевалачка
опрема од 18. до 21. века, соколски спортски реквизити с
краја 19. и почетка 20. века, соколска униформа са одличји
ма (слика 1), скије из 19. века, чамац дубеник из прве деце
није 20. века, копачке Јована Ружића, нашег првог репрезен
тативца у фудбалу, из друге деценије 20. века, рекет Милоша
Црњанског и многи други.

Слика 1. Соколска униформа са одличјима, соколске књижице
и репродукција слике Прво српско друштво за гимнастику и
борење Стеве Тодоровића, уље на платну, 1857. Фотографија
са изложбе Век игре. Сто година олимпизма у Србији,
одржана априла 2010. године у Градској кући у Суботици.

Олимпијске игре у Барселони 1992. године, донеле су му
зеју једно значајно одличје и нов приступ у вредновању
спортског наслеђа. Наиме, Музеј физичке културе Србије
освојио је златну медаљу на „Оlimphilexu” за најбољу изло
жбу филателије. Након овог успеха, успоставља се снажнија
сарадња музеја, факултета (ФСФВ) и Олимпијског комитета
Србије (ОКС), организује се низ великих изложби, а године
1999. ОКС и музеј оформљују Олимпијску збирку у просто
ру ОКС. Олимпијска баштина се увећава за медаље које су
6 Мијатовић, С. нав. дело, стр. 50; Ове информације добијене су, такође,
током 2006. и 2007. године у мојим честим разговорима са, сада покој
ним, господином Јованом Вањом Петровићем, који је, као што је у тек
сту наведено, оформио прву сталну поставку и до одласка у пензију био
једини кустос, музејски саветник и управник музеја.  
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даровали атлетичари Иван Губијан и Фрањо Михалић (сли
ка 2), рвач Бранко Мартиновић, а легате Милан Ерцеган,
Анте Ламбаша и многи други. У олимпијској кући данас се
чува оригинална бронзана медаља са Првих олимпијских
игара модерног доба у Атини 1896. године. Међу изложбе
ним предметима су и медаља са Игара у Минхену, Сеулу и
Москви, олимпијске бакље, значке, медаље, ордење, мара
ме, пехари, статуе и статуете, плакете, а међу најупечатљи
вијим предметима су боб двојац са кочницама из 1920. го
дине, легат породице Мозер, смучке са везовима и гојзерице
које су се користиле између два светска рата. Ова Олимпиј
ска збирка формално је прерасла у Олимпијски музеј, који
је отворен у мају 2001, а отворио га је тадашњи председник
МОК-а Хуан Антонио Самаран. Аутори ове поставке у про
стору ОКС-а, били су Вања Петровић, некадашњи кустос
Музеја физичке културе Србије и Ђорђе Перишић, некада
шњи генерални секретар Националног олимпијског комите
та. Међутим, нажалост, музеј је само носио такав назив, али
никада није радио као музеј који је отворен за посетиоце, јер
су, услед недостатка простора, олимпијски артефакти били
постављени у радном простору ОКС-а. И даље је постојала
само Олимпијска збирка у олимпијској кући, која је кори
шћена за приређивање повремених изложби.7

Слика 2. Медаље са Олимпијских игара даровали су
Олимпијском музеју атлетичари Иван Губијан и Фрањо
Михалић. Фрањо Михалић је освојио сребро у маратону на
Летњим олимпијским играма у Мелбурну 1956. године, док
је Иван Губијан освојио сребрну медаљу у бацању кладива
на Летњим Олимпијским играма у Лондону 1948. године.
Фотографија са изложбе „Век и по српског спорта”, одржана
у септембру 2009. године у Трсту.
7 Исто.
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Музеј без музеја као устаљена пракса у Србији
на почетку новог миленијума
Општа криза у земљи деведесетих година 20. века озбиљно
је уздрмала већ пољуљани систем финансирања и опстанка
музејских институција. Када је 1999. године управник, као
једини запослен у Музеју физичке културе, Вања Петровић,
отишао у пензију, због недостатка финансија није добио
свог наследника. Тада је музеј затворио своја врата за посе
тиоце, и поново је, као и на самом почетку, коришћен само
за наставу на предмету Историја физичке културе. Пет годи
на касније поплава је уништила простор музеја оштетивши
многе експонате. На срећу нови стручњаци, заинтересовани
да сачувају музејско спортско наслеђе, 2005. године напра
вили су нови концепт одрживости и финансирања, у којем
су комерцијални спонзори имали приоритет. Исте године
Музеју физичке културе је промењено име у Музеј спорта.8
У периоду од 2005. године учињено је много на промоци
ји Музеја спорта, у циљу добијања новог простора за стал
ну поставку. Сви експонати и библиотечка грађа спаковани
су у кутије, обележени и премештени у посебне просторије
на Факултету спорта и физичког васпитања, а изношени су,
према потреби, само они предмети који су били неопходни
за поставке које су приређиване. У наредних неколико го
дина, отворене су бројне изложбе у земљи и иностранству,
које су пратиле спортска такмичења и јубилеје, међу којима
треба споменути 110 година фудбала у Србији, која је била
постављена у Скупштини града Београда (слика 3), као и у
Билербеку, за време Светског првенства у фудбалу у Немач
кој 2006, затим, изложба о историјату ватерпола код нас “Ми
смо та екипа” у Озону 2006. пред Европско првенство, које
се одржавало у Београду (слика 4 и 5), изложба 150 година
телесног вежбања и спорта у Србији и 125 година Сокол
ског покрета у Србији одржана у Београду, Прагу, Паризу,
Косовској Митровици, Бору, Суботици, Новом Саду, Нишу,
као и многе друге. Захваљујући оваквој промоцији Музеја
спорта, све више спортиста, међу којима су Новак Ђоковић,
Ана Ивановић, Јелена Јанковић, Владимир Цветковић, Ми
лорад Чавић остављало је своје легате, како би једног дана
нашли своје место у новом музеју. Такође, велики број заљу
бљеника у наше спортско наслеђе укључило се у ову акцију
у жељи да помогну.

8 Године 2005. запослила сам се у Музеју спорта (до тада Музеј физичке
културе) и активно учествовала и иницирала промене које су се наред
них година одигравале.
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Слика 3. Изложба 110 година фудбала у Србији; 
фотографија са отварања изложбе у Скупштини града
Београда у септембру 2006. године.

Слике 4. и 5. Изложба Ми смо та екипа; фотографија са
отварања изложбе у О3оне-у у августу 2006. године, пред
Европско првенство у ватерполу које се одржавало у Београду.
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Године 2008. Олимпијски комитет Србије и Факултет спор
та и физичког васпитања9 основали су Фонд за развој и про
моцију културно историјских добара из области спорта и
олимпизма, са основном наменом да презентује и користи
културна добра која су у власништву оснивача Фонда. Јед
на од организационих јединица био је и Музеј спорта, који
је тада променио назив у Музеј спорта и олимпизма. Исте
године, Влада републике Србије дала је на коришћење Му
зеју спорта и олимпизма простор у Бетон хали, у Карађорђе
вој улици 2-4, који је требало реновирати за потребе сталне
поставке, библиотеке, архива и канцеларија за запослене.10
Први пут грађанство је овај простор имало прилику да види
током Ноћи музеја11 15. маја 2010. године интерактивном из
ложбом „Како настаје легенда” (слика 6), која је требало да
буде део промоције Олимпијског музеја.12 Изложба је својим
садржајем привукла велики број посетилаца, који су, осим
изложбе слика и скулптура на тему покрета и спорта, имали
прилике да виде најзначајније експонате Олимпијског музе
ја, затим део спортске колекције Фонда Лаза Костић, дресо
ве и плакате са снимања филма Монтевидео, фотографије
са мотивима античког Олимпа где су се одржавале антич
ке олимпијске игре, могли су да се опробају у скоку у даљ,
бацању медицинке и кугле, да разговарају са еминентним
професорима ФСФВ-а о свим спортским темама, као и да
измере своју килажу, холестерол, триглицериде, да се упо
знају са штетностима допинга и др.
Идеја је била да се у Бетон хали направи изложбени про
стор Олимпијског музеја – место промовисања олимпијских
вредности и значаја прожимања спорта, културе, уметности
и образовања у нашем друштву. Овакав изложбени простор
представљао би јединствену ризницу огромне спортско-кул
турне баштине свих оних који су спорту доприносили деце
нијама уназад, који су његов нераздвојни део данас и оних
који то желе једног дана да постану. Овај нови музеј био би
9 Пошто је Музеј спорта формално био организациона јединица ФСФВ,
факултет је био званични потписник свих уговора испред музеја. Ка
сније, 2010. Фонд преузима Олимпијски комитет Србије, који постаје
потписник уместо факултета.
10 Пројекат адаптације простора за потребе Музеја спорта и олимпизма
направљен је неколико месеци касније.
11 О феномену Ноћи музеја код нас видети: Мартиновић, Д. и Јокић, Б.
(2012) Ноћ музеја као културолошки и друштвени феномен у Србији,
Завод за проучавање културног развитка, Београд: Завод за проучавање
културног развитка; Мартиновић, Д. и Јокић, Б. Ноћ музеја као култу
ролошки и друштвени феномен у Србији 18. фебруар 2013., http://www.
zaprokul.org.rs/Media/Document/2013_01_noc_muzeja.pdf
12 Тада је први пут употребљено ново име музеја – Олимпијски музеј.
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тачка сусрета за спортисте наше земље и све заинтересоване
грађане, али и оне који препознају и цене основне олимпиј
ске вредности као што су: култура, уметност, образовање,
фер-плеј, брига о околини, изузетност спортског резултата,
важност укључености жена у спорт и друге.

Слика 6. Интерактивна изложба Како настаје легенда;
фотографија настала у Бетон хали током Ноћи музеја 15. маја
2010. године.

За разлику од традиционалних музеја, што посебно исти
че у свом раду Андреа Хауеншилд (Andrea Hauenschild),
где су активности ограничене по правилу на музејски про
стор, нови музеј се залаже за децентрализовану просторну
структуру. „Према новој музеологији, нови музеј је дефини
сан својим друштвено релевантним циљевима и основним
принципима. ‘Нови’ музеј не може да се изолује од друштва
и да буде самодовољан, већ мора да се отвори ка споља пре
ма друштву, да би имао утицај на јавност.”13 Управо овакав
музеј, који се, према новој музеологији, окреће на један
отворенији начин својој публици, је полазна тачка концепта
Олимпијског музеја.
Осим Олимпијском музеју, у Бетон хали су, истовремено,
додељени простори и Музеју савремене уметности, Музеју
наивне уметности из Јагодине, Министарству културе РС,
као и Етнографском музеју. Сматрало се да би то били је
динствени изложбени простори једни поред других, који
би представљали туристичку атракцију на самом пристани
шту. Нажалост, Влада РС је крајем 2010. предала објекат на
коришћење граду Београду, након чега је донета одлука да
се музејима простори одузму и да им се доделе на неким
13 Hauenschild, A. Claims and Reality of New Museology: Case Studies in Ca
nada, the United States and Mexico, 10. jun 2014., http://museumstudies.si.
edu/claims2000.htm, p. 2.
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другим локацијама. Овим поступком, срушена је једна ле
па иницијатива, започета много година раније, пропали су
пројекти који су прављени за адаптацију музеја и опет је
све враћено на почетак. ОКС је након тога добио од града
простор у оквиру спортског комплекса Ташмајдан, где би
требало изградити Олимпијску кућу у којој би се налазио
и Олимпијски музеј. На тај начин је, након вишегодишње
борбе за простор, поново одложено питање сталне поставке
Олимпијског музеја.

Обележавање 100 година Олимпизма у Србији
кроз музејске поставке и друге садржаје
Олимпијски комитет Србије је 2011, уз финансијску помоћ
МОК-а, започео формирање базе података Олимпијског му
зеја и на тај начин преузео део одговорности о очувању кул
турног наслеђа из историје српског спорта, које чува музеј.
Значајан повод за размишљање о озбиљнијем приступу овој
теми је јубилеј 100 година Олимпизма у Србији и 100 го
дина од првог учешћа наших олимпијаца на Олимпијским
играма.14 Обележавање је пратила и монографија у 2 тома,
којом је обухваћена детаљно описана историја олимпијског
покрета у свету и код нас, а део прославе представљао је и
Олимпијски караван који је путовао по градовима Србије са
циљем да шири олимпијске вредности и дух олимпизма, као
и да промовише српски олимпијски тим на XXX Олимпиј
ским играма у Лондону 2012. године. Касније је Олимпиј
ски караван добио спонзора, Министарство екологије, због
чега је променио име у ЕкОлимпијске игре.
Посебно треба истаћи отварање Олимпијске собе, у окви
ру спортског центра „Драгутин Томашевић” у Петров
цу на Млави, родном месту нашег првог маратонца, чиме
је обележена и стогодишњица од његовог учествовања на
Олимпијским играма у Стокхолму 1912. године.15 У самим
музејима се, по правилу, често мења и прилагођава статус
предмета у колекцијама, начином на који се представљају и
приказују.16 Ово је уједно и први пут да је Олимпијски музеј
14 Године 1910. је основан Српски олимпијски клуб, а 1912. је Србија први
пут званично учествовала на Олимпијским играма, али пошто је Олим
пијада период који траје 4 године, ови јубилеји су слављени током траја
ња читавог циклуса од 2008-2012. Више о историји олимпијског покре
та видети у: Група аутора, (2010) Олимпијски вековник 1910-2010. I и II,
Београд: Олимпијски комитет Србије, стр. 24 – 25.
15 На ОИ у Стокхолму 1912. године, репрезентација Србије је први пут
имала своје представнике.
16 Више о томе у: Smith, S. C. Museums, Artefacts, and Meanings, in: The
New Museology, ed. Vergo, P. (1989) London: Reaction book, p. 42.
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отворио одељење у другом граду. На тај начин дат је значај
граду који је изнедрио врхунског спортисту, а његовим ста
новницима, али и другима, омогућено је да упознају исто
рију српског олимпизма у месту где се оно стварало, тј. у
аутентичној средини.

Слика 7. Олимпијски сат; фотографија настала приликом
свечаног откривања сата у непосредној близини хотела
Москва, пред Олимпијске игре у Лондону 2012. године.

У овом олимпијском циклусу још један културни догађај
обележио је стогодишњицу. То је постављање Олимпијског
сата (слика 7), у близини хотела Москва у којем је и осно
ван Српски олимпијски клуб 1910. године. Олимпијски ко
митет Србије са својим Олимпијским музејем и компанија
Теленор, као спонзор, организовали су конкурс за вајаре, са
идејом да се на најбољи начин представи олимпијски дух
и будућност, и то скулптуром са сатом који одбројава дане
до почетка олимпијских игара.17 Победу је однео вајар Пе
тар Мирковић, направивши дело у облику извијене траке.
„У својој форми скулптура отелотворује дух Олимпијских
игара и снова сваког спортисте, јер изгледа као да излази из
земље, шири се и стреми увис опирући се законима физи
ке.“18 Ово дело нас подсећа на више од века дугу олимпијску
традицију Србије. Олимпијски сат је поклон граду Београду
17 О разлозима спонзорисања културних и уметничких садржаја од стра
не великих компанија писала је проф. др Милена Драгићевић-Шешић.
„Кључно питање спонзорства се поставља у једном предузећу или уста
нови приликом одлучивања о додели средстава за спонзорисање одре
ђених културних програма или спортских манифестација јесте: Зашто
се бавити спонзорством”, цитирано према: Драгићевић Шешић, М.
Спонзорство уметности у склопу пословне политике модерних предузе
ћа, у: Зборник радова Маркетинг у уметности, приредила Драгићевић
Шешић, М. (1993), Београд: Факултет драмских уметности, стр. 22.  
18 Ово су речи аутора Олимпијског сата Петра Мирковића. Више о томе:
Олимпијски Сат Београд/Olympic Clock Belgrade, 13. јануар 2013.
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и то је још један искорак Олимпијског музеја, да услед не
достатка свог излагачког простора, искористи градску повр
шину и остави свој траг. Овај сат одбројаваће дане до свих
следећих Олимпијских игара, тако да је већ започето одбро
јавање до Олимпијских игара у Рију 2016. године.
Стогодишњицу олимпизма пратио је и избор маскоте Олим
пијског тима Србије. Поново као део спонзорства компаније
Теленор, која је, у сарадњи са ОКС и Олимпијским музејем,
поставила услове конкурса и награду за победника. За ма
скоту је изабрана „беба” белоглавог супа, а његову симбо
лику можемо да пратимо још од појаве на грбу Немањића,
па надаље, као птице чије је станиште у Србији у долини
реке Увац. Име Срећко је такође изабрано на конкурсу. Ова
„српска” птица, на тај начин, постала је прва маскота Олим
пијског тима Србије.19
На основу победничког цртежа, направљена је палета реклам
них производа, почев од мајица, подметача, привезака, преко
луткица, торби са ликом Срећка за продају и поклоне у Лон
дону и Србији. Овим се утврдила уобичајена музејска прак
са продаје рекламних музејских предмета, само овога пута,
због датих околности, они нису продавани у самом музеју.
Поред тога, једном месечно, Олимпијски комитет Србије је
у недељном издању дневних новина Прес имао свој подли
стак под називом Олимпијска ревија, у којој је, између оста
лог, излазила у наставцима Историја олимпизма.
Теленор је, неколико месеци пред саме Игре, покренуо и
квиз „Олимпијац”, преко мобилне апликације за телефо
не са платформом андроид. Тако је свима онима који воле
онлајн игрице и стратешко размишљање омогућено да уче
ствују у квизу и одговарају на питања из историје српског и
светског спорта. На тај начин део нашег спортског наслеђа
је изашао из уобичајеног оквира. Олимпијски музеј се при
лагодио новом времену, а да при том није угрозио институ
цију музеја који мора да опстане и на онај класичан начин.
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.
Након ове изложбе, музеј је своје спортско наслеђе предста
вио и изван граница Србије и то у Лондону, граду домаћину
http://cargocollective.com/olympicclock/Olimpijski-Sat-Beograd-Olympic
Clock-Belgrade.
19 Срећко званична маскота олимпијског тима Србије, 09. јануар 2013,
http://www.oks.org.rs/srecko-zvanicna-maskota-olimpijskog-tima-srbije/.
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Олимпијских игара 2012. године. За ту прилику, у време
трајања Игара, некадашња пословница ЈАТ-а претворена је
у изложбени простор под називом Павиљон Србија. Посе
тиоци су имали прилику да се упознају са историјом олим
пијског покрета на нашим просторима, која је представљена
изложбом под називом „Олимпизам у Србији 1912-2012”.
Такође, могли су да погледају и дела наших истакнутих
уметника Владе Величковића, Вука Видора, Милене Зеву,
Дарје Милош и Ане Рајчевић, а који су у свом раду имали за
тему покрет или спорт, као и фигуре и портрете спортиста.

Лична иницијатива и одрживост 
Олимпијског музеја
Један од највећих и најзначајнијих задатака државе је да
обезбеди услове за очување културног наслеђа. Свакако да
је лични ангажман изузетно важан за покретање иниција
тиве у погледу развоја, али је ипак појединац немоћан ка
да се ради о системском и континуираном одржавању ква
литета културног и спортског наслеђа на територији једне
земље. Појединац не може сам да води рачуна о очувању
материјалног, али и нематеријалног културног наслеђа, јер
је за то неопходан стручни кадар, као и редовна материјална
средства.20
На дугорочном плану, квалитет и континуитет може да обез
беди само држава. Али, у овом случају, бригу о спортској
баштини би требало да преузму и спортисти и спортски
радници. У том споју лежи читав низ предности, међутим
понекад и мана, јер може лако да дође до пребацивања од
говорности на оне друге. Успех лежи у доброј комуникацији
једних и других и ангажовању појединаца, „чувара” башти
не наше спортске историје.
Практично сви музеји су преокупирани на један или дру
ги начин, излагањем својих збирки, или можда треба рећи
тачније, једног дела својих збирки.21 Породице спортиста
понекад немају поверења у институције и не желе да оста
ве легат Олимпијском музеју, јер имају бојазан да ће се он
загубити. Они чувају успомену на свог претка уз обећање да
20 Фонд за развој и промоцију културно-историјских добара из области
спорта и олимпизма, скраћено Фонд спорта и олимпизма, у оквиру кога
се налази Олимпијски музеј, позван је од стране Министарства културе
да у оквиру своје музејске делатности учествује у формирању немате
ријалног културног наслеђа у својој области. Под тим се подразумева
прикупљање свих релевантних података везаних за укорењену народну
традицију која се односи на спорт и спортска надметања.
21 Vergo, P. The Reticent Object, in: The New Museology, ed.  Vergo, P. (1989)
London: Reaction book, p. 42.
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ће, када буде оформљена стална поставка, дати музеју меда
ље, дипломе, плакете и предмете.22 Нема сумње да се и са
мим стручњацима понекад чини да су породице у праву, јер
вишегодишње чекање на добијање сталног изложбеног про
стора, као и држање експоната у неадекватним условима не
миновно води у губитак наде, воље, па и одустајање. Остаје,
ипак, нада да ће се што пре предузети све мере за формира
ње сталне поставке, а до тада да се повременим тематским
изложбама, као што је била ова у Београду и Лондону за
време ОИ 2012, одржи континуитет у прикупљању, чувању,
архивирању и излагању предмета из историје српског спор
та, који би свакако требало да припада баштини високе ка
тегорије културе Срба.
Вредност спортске баштине, нажалост, још увек није до
вољно схваћена на прави начин, јер се сматра да је историја
спортске баштине део самог спорта, а не културног наслеђа.
Разлог томе је и што сами спортски радници нису показали
довољно воље да заинтересују у већој мери стручну јавност,
осим у неколико усамљених случајева. Неопходно је да се о
томе више сазна, пише и разговара, како би српска културна
баштина постала богатија за своју спортску историју.

Опстанак Олимпијског музеја
Ново доба и 21. век донело је и економску кризу, а са њом
и промену културне политике. Држава више није у могућ
ности да издржава културне институције због чега су кул
турни радници сами предузели мере за опстанак. Због тога
је неопходна и јача међукултурна сарадња, повезивање са
сродним институцијама у региону и шире и писање пројека
та у трајању до 4 године, што доприноси закључку да сами
стручњаци морају више да се ангажују и труде да би се очу
вало културно наслеђе.23
22 То је међутим, мач са две оштрице, јер ће стална поставка имати ограни
чен простор, тако да није могуће изложити све експонате. То значи да би
само повремена излагања свих предмета могла довести и до непријат
них ситуација о томе ко одлучује о валоризацији излаганог материјала.
23 Милена Драгићевић Шешић је на Демократском политичком форуму у
свом излагању истакла важност постављања приоритета у култури, али
и увођења системског, стратешког деловања и евалуативног у култури
на свим нивоима. Осврнула се и на обавезу свих актера у култури да
се сами умрежавају, раде на интернационализацији уметничких произ
вода, свог рада и стварања културних пројеката, који би онда добили
подршку Министарства за културу. Више о томе: Драгићевић Шешић М.
излагање у оквиру дебате на тему „Култура као самоодбрана друштва и
личности”, у организацији Центра за демократију, одржана 26. септем
бра 2006. у сали Народне банке Србије у Београду, сајт је коришћен 16.
јануара 2013, http://www.politickiforum.org/index.php?vrsta=tribina&kate
gorija=&tekst=7&naredba=prikaz#114.
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Том тренду придружио се и Олимпијски музеј и у оквиру
пројекта Међународног олимпијског комитета, под називом
Наслеђе НОК-а, 2011. године добијена су средства за диги
тализовање базе података. На тај начин Олимпијски музеј
је, након вишедеценијске борбе и тражења свог места, ушао
у музејски систем Србије.
Када је у питању очекивана помоћ државе, све је мања шан
са да се оствари, имајући у виду податак да је 0,62 укупног
буџета намењен култури у 2013. години, више него поража
вајући. Треба се окренути другим изворима финансирања,
сада када је вид друштвене одговорности узео маха и када
многе компаније желе да учествују у пројектима везаним за
културу.24 Такође, многи друштвени чиниоци су повезани и
истакнути спортисти могу значајно да утичу на свест, ради
обликовања правих вредности наше средине. Исто тако, по
требно је упознати искуства других држава, не ради копи
рања, већ ради препознавања могућности примене код нас.
Зато је неопходно у континуитету размењивати искуства са
страним колегама стручњацима и, ако треба, учити на при
меру оних који су успешнији.
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.
Озбиљнији приступ овој теми је у систему образовања, где
би требало од најранијих школских дана, па и раније, нај
млађе чланове друштва и будућу публику, уводити и учити
о вредностима наше баштине.
Нова музеологија, као што показују активности Олимпиј
ског музеја, упућује на велику трансформацију музеја, а по
себно би требало издвојити мултидисциплинарне догађаје и
изложбе, који су се показали изузетно успешним у привла
чењу пажње публике.25

Погледати и у: Драгићевић Шешић, М. Демократичност и домети кул
турне политике, у: Зборник радова факултета драмских уметности,
бр. 8-9, приредила Драгићевић Шешић, М. (2005), Београд: Факултет
драмских уметности, стр. 387-397.
24 Захваљујући успешној сарадњи Народног музеја, компаније ХјулитПакард, Теленора и Градске општине Стари град и под покровитељ
ством књегиње Јелисавете Карађорђевић, реализован је пројекат Арт
Тура у лето 2011. године. Током три месеца, централне беогрдске улице
биле су претворене у галерију под ведрим небом. Више о томе: Народни
музеј, Арт Тура, 26. јануар 2013, http://www.narodnimuzej.rs/event/art-tu
ra-2/?lng=lat.
25 Више о томе у: Ross, M. Interpreting the new museology, in: Museum and
society (2004) London: University of Leicester, p. 96.
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Закључак
Спорт и спортска историја чине важно културно обележје
наше земље. Познато је да је још кнез Михаило шездесе
тих година 19. века давао подстицај омладини да се бави
спортом и помогао да се на простору данашње САНУ огра
ди простор и набаве нове справе за вежбање. Осим тога, из
градио је о свом трошку, код Калемегдана, на месту где је
касније подигнут хотел „Српски краљ”, дворану за вежбање
и опремио је савременим справама.26
О важности српске спортске баштине, говори и податак са
отварања првих обновљених Олимпијских игара у Атини
1896. године, на којима нису учествовали спортисти Кра
љевине Србије, али је наша земља ипак имала своје пред
ставнике. Наиме, на позив грчког краља Ђорђа I, Играма
је присуствовао краљ Александар Обреновић, као једини
страни шеф државе, а на самој свечаности је у његову част
интонирана српска химна.27 Осим тога, у Олимпијском му
зеју је сачуван часопис Витез, који се бавио привредним и
спортским темама, са посветом краљу Милану Обреновићу
из 1891. године.
Олимпијски музеј, као и већина музеја у Србији, суочен је
са проблемом депоновања збирки које се увећавају. Пред
мети се, углавном, чувају у неприкладним условима, због
чега би требало систематски прићи проблему и дугорочно
решити питање простора.28 Можда је једно од решења да
се део збирки, као што су легати које су породице или сам
спортиста оставиле Олимпијском музеју, врате на чување
самим породицама и по потреби узимају за тематске изло
жбе. Породица би свакако водила рачуна да обезбеди услове
и сачува део сопствене спортске историје на најбољи могу
ћи начин.29 У том смислу је добра идеја да се направи сајбер
музеј, како би сви заинтересовани имали прилику да виде
26 Богуновић, М. Д. (1927) Соколство и народна војска, Соколски буквар
књ. 1, Загреб: Штампарија Главног савеза српских земљорадничких за
друга, стр. 7-8.
27 Више о томе у: Група аутора, (2010) Олимпијски вековник 1910-2010.
I и II, Београд: Олимпијски комитет Србије; Олимпијски вековник, 2.
фебруар 2013, http://www.oks.org.rs/multimedija/olimpijski-vekovnik/. Ва
жно је знати да се оригинална фотографија наше делегације у Атини
чува у Олимпијском музеју у Београду.
28 Експонати Олимпијског музеја налазе се на Факултету спорта и физич
ког васпитања, где сарадници, захваљујући средствима на пројекту На
слеђе НОK-а, попуњавају базу података. Сви предмети, архивска грађа
и књиге су спаковани у кутије због недостатка простора.
29 То је, наравно, мач са две оштрице, јер би позајмљивање експоната и
фотографија, често зависило од расположења оних који их чувају.
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збирке Олимпијског музеја. Ту би свакако постојала и мо
гућност електронске комуникације са посетиоцима, где би
били у ситуацији да постављају питања, остављају утиске,
договарају око посета са кустосима и размењују мишљења и
идеје са колегама. Томе се приступило још 2008. године када
је направљен иницијални 3Д пројекат Олимпијског музеја у
Бетон хали, са сталном поставком и најважнијим експонати
ма, али се, нажалост, стицајем околности и одузимањем да
тог простора 2011. године, од те идеје, до даљњег, одустало.
Оно што је била и остала идеја водиља у развоју Олимпиј
ског музеја је интересовање наших људи и наравно странаца
за сам спорт, али и за историју спорта, јер се излаже нешто
што није „класичан” музејски предмет, за којим је интере
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
кампањом и промоцијом Олимпијских вредности и знача
ја спортске баштине, кроз презентације и изложбе у земљи
и иностранству. Досадашње тематске изложбе Олимпијског
музеја привукле су велику пажњу медија, а самим тим су
изазвале велико интересовање јавности да сазнају и виде
део нашег спортског наслеђа. Ове изложбе су, поред саме
поставке спортских експоната и фотографија, имале и ин
теракцију са посетиоцима, а водило се рачуна, да поред уло
ге коју музеј треба да има, посетиоци могу и да се забаве
кроз едукативне разговоре и садржај који је установљен.
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DEVELOPMENT OF THE OLYMPIC MUSEUM IN THE
LIGHT OF THE CENTENNIAL ANNIVERSARY OF
OLYMPISM IN SERBIA
Abstract
The 2010 centennial celebration of the Olympic Movement in Serbia
was the reason for re-raising the issue of setting up a permanent
Olympic Museum exhibition and also reconsidering the legacy exhibits
related to the history of Serbian sports. This paper provides an analysis
of the development of the Belgrade Olympic Museum since setting up
of the first collection in 1947 at the old DIF (State Institute of Physical
Culture), through formation of a permanent exhibition at the Faculty
of Sport and Physical Education in 1979, on to the last exhibition in
London during the 2012 Olympics. Moreover, it highlights the problem
of constantly increasing collection deposits, as well as the methods for
its long-term solution. Special attention is given to the promotion of
the Olympic Museum through the presentation of exhibitions in-house
and abroad, as well as the possibility for their presentation to a broad
audience through the concept of new museology.
Key words: Olympic Museum, museum of sport, Olympic Committee
of Serbia, sports heritage, new museology, exhibits
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РЕЧ ПРИРЕЂИВАЧА
Синтагма Мапирање политика простора садржи појмове
(замисли, али и конструкте) који се доводе у међусобну ве
зу: мапирање, политика, простор. Лингвистички посматра
но, мапирање (уписивање значења; mapping) је сплет одно
са између два концептуална домена: операција која повезује
сваки елемент датог (изворног) домена са једним или више
елемената другог домена. Другим речима, неки аспект ци
љаног домена разуме се помоћу аспекта изворног домена.
Изворни концептуални домен су на овом месту политике
простора (плурал), а циљани онај кога су аутори текстова
понудили као резултат свог истраживања.
Постојање политика простора произилази из чињенице да је
простор политичан: „Простор је производ историје и носи у
себи и нешто друго и нешто више но што је оно што је у ње
му видела историја у класичном смислу ове речи”1. Два су
концепта, писао је Анри Лефевр (Henri Lefebvre), која су ка
рактерисала појам и карактер простора: апстрактни простор
као геометријска категорија која подразумева математички
апарат, и ментални простор који је створен у оквиру разли
читих дисциплина: уметности, књижевности итд. У насто
јању да открије теоријско јединство између ова два концеп
та Лефевр је поставио унитарну теорију доказивањем тезе
о (друштвеном) простору као о (друштвеном) производу.
„Тиме што има политичка својства простор није ‘изопачен’
политиком и идеологијом; он је увек имао та својства. Уво
ђењем синтагме ‘производња простора’ Лефевр је дефини
сао њену припадност у надлежност појединих друштвених
група које присвајају простор да би њиме управљале и да би
га искоришћавале”2.
Уопштено говорећи, простор је физички појам којим се опи
сује појавност света, његов изглед и начин присутности,
али је истовремено и проблем везан за све дефиниције по
ложаја човека у свету и одређивање његових релација пре
ма свету. Простор је основно својство и нужан услов сваке
1 Lefebvre, H. (1974) The Production of space, translated by Nicholson-Smith,
D., Oxford: Blackwell Publishing.
2 Цветић, М. (2011) Das Unheimliche. Психоаналитичке и културалне те
орије простора, Београд: Орион арт и Архитектонски факултет, стр. 23.
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предметности; апстрактна представа о неодређеном општем
спољашњем оквиру распростирања конкретних појава и о
њиховом појединачном садржају без обзира на сваки ин
дивидуални квалитет тог садржаја3. Простор се дефинише:
1. као место где се нешто налази и средина у чему се нешто
налази (он обухвата и смешта ствари и бића), 2. као средство
којим положај ствари постаје могућ (а не средина у којој се
распоређују ствари; простор није окружје ствари него уни
верзална могућност њихових односа; простор је оно што
одређује/детерминише однос ствари), и 3. као апстрактна,
концептуална, логичка и математичка категорија којом се
описује положај ствари (однос између ствари, као и целина
могућих односа ствари)4. Међутим, простор је чист опажај,
те је елементарна представа о простору опажај а приори, а
не појам; простор је, заправо мисаони конструкт.
Темат Мапирање политика простора садржи текстове шест
аутора. Сваки текст са сопствене позиције успоставља по
једну копчу/везу/однос политике (и) простора. Текстови
Андрије Филиповића Политичност савремене инсталаци
је и Бранке Кузмановић Просторна интерактивна инста
лација – тран(спо)зиције разматрају инсталацију као врсту
уметничког рада: први бавећи се њеном топологијом која
садржи екстериорност, интериорност и споља и други, ис
тражујући могућности њене интерактивности. Два текста:
Јасмине Чубрило – Културна политика и изложбене поли
тике: Октобарски салон и Младена Пешића – Изложбени
потенцијал националних павиљона на светским бијенал
ним изложбама полазе од изворног домена политике про
стора коме уписују значења циљаног домена – културних
политика унутар изложбених простора. Текст Учинци суб
верзија уметничких пракси у просторима: Das Unheimlic
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
тобарски салон, културна политика, дисензус, антагонизам,
социјализам, неолиберализам, павиљони, Светске изложбе,
3 Опћа енциклопедија југославенског лексикографског завода (1980), За
греб: Југославенски лексикографски завод, књига 6, 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, Das Unheimliche, музеј, „заокрет ка простору”,
национализам, суверенитет, национална територија, домо
вина) својим понављањем, али и компримовањем више пој
мова/значења у један, нуде се као полазни материјал за успо
стављење једне нове, оригиналне мапе – коначног резултата
истраживачког ангажмана на овој теми.
ЛИТЕРАТУРА:
Lefebvre, H. (1974) The Production of space, translated by NicholsonSmith, D., Oxford: Blackwell Publishing.
Цветић, М. (2011) Das Unheimliche. Психоаналитичке и култу
ралне теорије простора, Београд: Орион арт и Архитектонски
факултет.
Опћа енциклопедија југославенског лексикографског завода
(1980), Загреб: Југославенски лексикографски завод, књига 6.
Шуваковић, М. (2005) Појмовник савремене умјетности, Загреб:
Horetzky.

др Мариела Цветић

Хотел Excelsior, Београд, 2007,
фото Мариела Цветић

177

АНДРИЈА ФИЛИПОВИЋ
Универзитет уметности у Београду
DOI 10.5937/kultura1444178F
UDK 7.038.55
7.01
оригиналан научни рад

ПОЛИТИЧНОСТ САВРЕМЕНЕ
ИНСТАЛАЦИЈЕ
Сажетак: Аутор се у овом раду бави разматрањем политично
сти инсталације и њеном топологијом. Инсталација, али и свако
уметничко дело уопште, поседује своју екстериорност, интери
орност и споља. Споља се одређује као виртуални план иманенци
је који утемељује категорије екстериорности и интериорности.
На виртуалности почива и афективност инсталације, што води
разматрању односа између виртуалних сингуларности и актуели
зованих стања ствари, молекуларног и моларног. Политичност
инсталације лежи у пресеку виртуалног и актуелног, моларног и
молекуларног, споља и екстериорности/интериорности, афекта
и аксиоматике капитализма, и нуди потенцијално нове начине за
мишљања другачије политике тела и субјекта.

Кључне речи: инсталација, топологија, екстериорност,
интериорност, споља, политичност
У овом раду ћу се бавити разматрањем политичности ин
сталације.1 Први део рада је тополошки, што значи да се ба
ви позиционирањем инсталација у простору. У том погледу
говорим о разлици споља и екстериорности/интериорности.
Кључна разлика између споља и екстериорности лежи у
1 Под инсталацијом подразумевам следеће: „Инсталација је просторни
распоред слика, скулптура, објеката и конструкција. Она није једностав
ни скуп предмета него просторно овисан однос барем двају делова с
могућношћу различитих распореда. [...] Она може бити просторни по
став слика, фотографија, пројекционих филмских екрана или екрана за
дијапозитиве, видео монитора, скулптура, објеката, ready-made-a или
мултимедијални постав. [...] Инсталације могу бити постави у затворе
ном простору галерије, отвореном простору музејског или градског пар
ка, у урбаним и природним просторима. Перманентне инсталације су
стални постави коју су дио урбаног амбијента, природног пејзажа или
изузетног интеријера јавних институција, музејске или приватне збирке;
Šuvaković, M. (2005) Pojmovnik suvremene umjetnosti, Zagreb: Horetzky,
str. 277.
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томе што је споља разлика по себи, план иманенције оно
што утемељује и екстериорност и интериорност. Полазећи
од одређења оног споља као поља виртуалности, у другом
делу рада бавим се разматрањем афекта и структуре умет
ничког склопа. Показује се да афект као оно виртуално по
седује специфичну аутономију те да брише границе изме
ђу различитих тела – све је смештено на план иманенције
и нема трансцендентног. С тим на уму, у трећем делу рада
разматрам политичност инсталације као однос између мо
лекуларног и моларног, однос виртуалних сингуларности и
актуелизованих стања ствари. Показује се, такође, да је по
литичност инсталације двојака у складу са њеним односом
према споља и екстериорношћу. Са једне стране, реч је о не
посредованом односу инсталације и (људског) тела који се
остварује пре икаквог когнитивног и репрезентационог са
држаја, а са друге стране, у питању је и однос између тела и
моларних формација у условима аксиоматике капитализма
које ограничавају потенцијалности актуелизације виртуал
них сингуларности у односу са инсталацијом, те односа ин
сталације са својим споља и екстериорношћу у виду афекта/
виртуалности и капиталистичких производних односа.
У есеју The Topology of Contemporary Art2 Борис Гројс (Bo
ris Groys), пишући о односу између модерне, постмодерне и
савремености, као и копије и оригинала, разматра и тополо
гију савремене уметности, пре свега савремене инсталације.
Уметност у савремености, или савремена уметност уопште,
одређена је не толико производњом индивидуалних умет
ничких дела колико „испољавањем индивидуалне одлуке да
се укључе или искључе ствари и слике које анонимно круже
у нашем свету”.3 У таквом оквиру управо је инсталација та
која открива материјалност наше цивилизације јер „она ин
сталира све оно што нашом цивилизацијом једноставно кру
жи. Инсталација стога демонстрира материјални хардвер
цивилизације који би иначе остао незапажен иза површине
кружења слика у мас-медијима”.4
Гројс одређује инсталацију као „коначни простор присуства
у коме су различите слике и предмети уређени и изложени”.5
Ограничавајући простор, инсталација се отвара ка споља.
У том односу према споља, слике и предмети истовремено
2 Groys, B. The Topology of Contemporary Art, in: Antinomies of Art and Cul
ture: Modernity, Postmodernity, Contemporaneity, eds. Smith, T., Enwezor,
O. and Condee, N. (2008), Durham: University of Duke Press.
3 Исто, стр. 76.
4 Исто.
5 Исто, стр. 79.
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откривају и скривају свој статус ствари које су потенцијално
подложне бесконачном понављању и репродукцији. Инста
лација одређује услове тих понављања и репродукције тако
што ствара коначни и затворени простор у коме су те сли
ке и предмети изложени. Тим затварањем и одређивањем
простора, инсталација истовремено ствара своје споља и ка
њему се отвара.6 Инсталација је стога место отворености и
разоткривености јер смешта унутар свог коначног простора
слике и предмете који такође круже у спољашњем простору
и на тај начин се отвара ка свом споља: „Зато је инсталација
у стању да отворено испољи сукоб између присуства слика
и предмета унутар коначног хоризонта нашег непосредног
искуства и њиховог невидљивог, виртуалног, ’одсутног’ кру
жења у простору изван овог хоризонта.”7 Гројс у овом есе
ју даје оквир за једну политичност инсталације. Међутим,
остаје проблем како одредити споља које је кључно у обли
ковању политичности савремене уметности. Такође, остаје
и проблем прецизирања начина кретања слика и предмета,
као и прецизирање односа са споља. Даље у раду позабави
ћу се питањем одређивања тог споља, његовим садржајем,
као и проблемом простора и аксиоматике капитализма и, на
крају, показати где у пресецима свих ових аспеката лежи по
литичност савремене инсталације.
Политичност уметности и уметничке инсталације разлику
јем од политичке уметности. Политичка уметност је „спе
цифична уметничка делатност заинтересована за политичка
питања”.8 Насупрот томе, политичност уметности, одно
сно сама политика, лежи у „регулацији размене моларне
сегментације и молекуларног флукса”.9 По речима Жила
Делеза (Gilles Deleuze) и Феликса Гатарија (Félix Guattari)
све је политичко, али је свака политика истовремено макро
политика и микрополитика: „Узмите агрегате перцептивног
или осетног типа: њихова моларна организација, њихова
ригидна сегментарност, не искључује постојање читавог
света несвесних микроперцепата, несвесних афеката, фине
сегментације које хватају или искушавају различите ствари,
дистрибуиране су и функционишу другачије. Постоји

6 Исто, стр. 80.
7 Исто.
8 Vujanović, A. Političnost umetnosti: Policije i politike, strategije i taktike,
13.4.2011., http://www.umetnostpolitika.tkh-generator.net/2011/01/ana-vu
janovic-politicnost-umetnosti-policije-i-politike-strategije-i-taktike/.
9 Bonta, M. and Protevi, J. (2004) Deleuze and Geophilosophy: A Guide and
Glossary, Edinburgh: Edinburgh University Press, p. 127.
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микрополитика перцепције, афекције, конверзације, итд.“10
Са једне стране, мада никако и у целости одељено, стоји ма
крополитика моларних формација, док са друге, стоји ми
крополитика молекуларних флуксева. Ова два типа поли
тичности подразумевају једно друго, тако да се, говорећи о,
на пример, афективности мора узети у обзир и специфично
тело у врло прецизном контексту јер је то афективно тело
увек део веће моларне формације. У том смислу ћу и раз
матрати политичност инсталације – како са молекуларног и
афективног аспекта микрополитике, тако и са становишта
моларне макрополитке.
Анализирајући схватање моћи Мишела Фукоа (Michel Fo
ucault), Делез каже да постоји постајање сила које делује у
једној другој димензији „у неком споља (dehors) удаљенијем
од сваког екстериорног света чак и од сваке форме екстери
орности (extériorité), а самим тим бескрајно ближој“.11 Шта
је то споља и каква је разлика између њега и екстериорно
сти, пошто је очито да Делез прави ту разлику? Једном речју,
споља је план иманенције. Споља није екстериорно нечему,
само је екстериорност екстериорна интериорности и својом
екстериорношћу конституише њену интериорност. Споља,
међутим, јесте споља како екстериорности тако и интериор
ности. „Споља је споља изван разлике између екстериорно
сти и интериорности, изван бивствовања за екстериорност
интериорности”, по речима Бранке Арсић.12 То споља је ап
солутно споља (dehors absolu): „Једно споља које је удаље
није од сваког екстериорног света зато што је у исти мах
и унутар које је дубље од читавог унутрашњег света: то је
иманенција. [...] Непрестано кретање равни тамо-амо, бес
коначно кретање.”13 Иманенција као апсолутна иманенци
ја изван је поделе на субјекат и објекат, или субјективност
и објективност, екстериорност и интериорност. Апсолутна
иманенција је услов за такву поделу. Она је иманентна самој

10 Deleuze, G. and Guattari, F. (2004) A Thousand Plateaus, London: Continu
um, p. 235.
11 Delez, Ž. (1989) Fuko, Sremski Karlovci: Izdavačka knjižarnica Zorana Sto
janovića, str. 90, превод модификован по Deleuze, G. (2004) Foucault, Pa
ris: Minuit, p. 92.
12 Arsić, B. Active Habits and Passive Events or Bartleby, in: Between Deleu
ze and Derrida, eds. Patton, P. and Protevi, J. (2003), London: Continuum,
p. 146.
13 Delez, Ž. i Gatari, F. (1995) Šta je filozofija?, Sremski Karlovci: Izdavačka
knjižarnica Zorana Stojanovića, str. 76; превод модификован по: Deleuze,
G. and Guattari, F. (2005) Qu’est-ceque la philosophie?, Paris: Minuit, p. 59.
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себи и „када иманенција није више иманенција нечему дру
гом осим себи, може се говорити о плану иманенције”.14
План иманенције је виртуалан, он је сачињен од виртуално
сти, догађаја и сингуларности. Тек се актуелизацијом вир
туалних сингуларности доспева до објекта и субјекта.15 Као
чисто поље виртуалности, план иманенције је и разлика по
себи.
Апсолутно споља је хаос који се не може живети и који не
може одржати „спора бића као што смо ми”.16 Хаос, међу
тим, не формира једно, не чини целину јер је он чисто рас
пршивање и бесконачна отвореност у смислу да се виртуал
ни интензитети крећу бескрајном брзином те да су актуелна
стања ствари тек њихова пука успоравања. „Хаос као ап
солутно споља, искључујућа екстериорност која никада не
може постати интериорност, дефинисан је тополошки као
оно што садржи оба термина, на граници поља иманенције
мишљења, оно што никада не имплицира трансценденци
ју.”17 Из овога следи да треба јасно разликовати споља као
апсолутно споља и парове појмова екстериорност и интери
орност. Споља је услов за постојање разлике између ексте
риорности и интериорности, а сам овај пар јесте релативан
као такав. Другим речима, екстериорност и интериорност
су покретљиви појмови. Тачније, од одређеног контекста за
висиће шта је екстериорност а шта интериорност, односно
шта је екстериорно одређеној интериорности и обрнуто, док
је споља увек апсолутно споља. У том погледу треба преци
зирати и Гројсову анализу структуре савремене инсталаци
је. Уместо његовог појма споља, у овом раду ћу користити
пар екстериорност/интериорност, док ћу под појмом спо
ља подразумевати апсолутно споља у делезогатаријевском
значењу. Тиме ћу уједно и проширити поље политичности
савремене инсталације и, верујем, дати детаљнију анализу
њене топографије.
Делез поставља Спинозино питање „Шта тело може да учи
ни?”. Тај проблем је врло одређеног типа који се не реша
ва контекстуализовањем тела као културолошког објекта,
што углавном значи свођење тела на пуку материју којој се
приписују жеље, а да сама нема никаквих. Оно што Делез
проналази корисним код Спинозе јесте то што он одбацује
14 Delez, Ž. Imanencija: život..., u: Slike mišljenja Žila Deleza, priredila Boja
nović, K. (2011), Nikšić: Društvo filosofa Crne Gore, str. 10.
15 Исто, стр. 12.
16 Delez, Ž. i Gatari, F. (1995) Šta je filozofija?, нав. дело, стр. 39.
17 Mengue, P. (2009) Dehors, chaos et matières intensives dans la philosophie
de Gilles Deleuze, Nessie, 1, p. 9.
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картезијански дуализам ума и тела који потчињава телесне
афекте интелекту по коме афекти ума нису нужно афекти
тела и обрнуто. Спиноза представља тело и ум по паралели,
што значи да се они морају мислити паралелно. Оно што се
дешава уму дешава се и телу, као што се и оно што се де
шава телу, дешава и уму.18 Такође, проблем „шта тело може
да учини” не сме бити мишљен у смислу телесних функци
ја или делова који су органски и/или физиолошки проблем,
већ искључиво у оквиру афеката.
Афекти су капацитети које тело поседује у формирању од
ређених односа.19 Тело нема афект као неки атрибут, већ по
стоје само афекти, мноштво афеката (а афеката има онолико
колико предмета који могу да афицирају тело20). Односи су,
пак, виртуалне везе између тела а које тело може оформи
ти ако је за то оспособљено. Ову способност тела да фор
мира увек нове односе са другим телима Делез назива ма
шинском. Потребно је још напоменути да је за Делеза све
бивствујуће тело – и појединачно материјално тело човека,
животиње, било ког организма или неорганског предмета,
појам, друштвене формације, све области људске и нељуд
ске делатности. У овом смислу треба схватити способност
једног тела да формира односе са другим телима. Машине
су увек делатне, те су место активације односа: „То посву
да функционише, час без престанка, час дисконтинуирано.
То дише, то греје, то једе. То сере, то туца. [...] Посвуда су
машине, нимало метафорично речено: машине машина, са
својим спајањима, повезивањима. Машина-орган прикљу
чена је на машину-извор: једна емитује неки флукс, друга
га пресеца. Дојка је машина која производи млеко, а уста –
машина спојена са овом. [...] Тако сви нешто мајсторишемо;
свако на својим малим машинама. Машина-орган за маши
ну-енергију, увек постоје флуксеви и резови.”21
Овај низ међусобно повезаних односа јесте продуктиван.
Тело стално улази у нове односе као резултат спајања са
18 „Према томе како се мисли и идеје ствари уређују и везују у духу, тако
се управо уређују и везују у телу афекције тела или представе ствари.
[...] Нема ниједне афекције тела о којој не бисмо могли образовати ка
кав јасан и разговетан појам; Spinoza, B. (1959) Etika, Beograd: Kultura,
стр. 242–243.
19 Deleuze, G. (1990) Expressionism in Philosophy: Spinoza, New York: Zone
Books, p. 45.
20 „Има онолико врста радости, жалости, жудње и, према томе, свакога
афекта који је из њих сложен, - као колебања душе, - или афекта који је
из њих изведен – дакле љубави, мржње, наде, страха, итд. – колико има
врста предмета од којих смо афицирани”, Spinoza, B. nav. delo, str. 146.
21 Delez, Ž. i Gatari, F. (1990) Anti-Edip, Sremski Karlovci: Izdavačka knjižar
nica Zorana Stojanovića, str. 5.
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другим телима/машинама. Управо ово омогућава телу да
има афекте, тачније, само тело јесте скуп афеката и ништа
друго до тај скуп. Надаље, афект поседује аутономију. Та
аутономија је специфичног карактера – истовремено тран
сцендентална и иманентна. Трансцендентална, у смислу да
виртуалност афекта није директно присутна у искуству иако
је увек део искуства и сама основа искуства. Иманентна, у
оном погледу да је сама материја искуства сачињена од афе
ката (актуелних и виртуалних) и да нема ничег што би било
трансцендентно плану иманенције виртуалних и актуелних
афеката.22
Аутономност виртуалног и афективног се огледа и на по
љу уметничког дела и рада. У књизи Шта је филозофија?
Делез и Гатари кажу следеће: „Производ је овде од самог
почетка независан од свог ‘модела’, али и од других евенту
алних ликова. […] А ништа мање није уметност независна
ни од садашњег гледаоца или слушаоца. […] Она је незави
сна од ствараоца захваљујући самопостављању створеног,
које се чува у самом себи. Оно што се чува, ствар или умет
ничко дело, јесте блок чулних утисака (сензација), то јест
један склоп перцепата и афеката. Перцепти нису више
перцепције, они су независни од стања оних који их дожи
вљавају; афекти нису више сентименти нити афекције, они
премашују снагу оних који кроз њих пролазе. Чулни ути
сци, перцепти, афекти јесу бића која имају сопствену, не
зависну вредност и која прекорачују све што је доживљено.
[…] Уметничко дело је биће чулног утиска и ништа друго:
оно постоји по себи.”23
Како разумети ово „постоји по себи” а не склизнути у Кан
тово Ding an Sich које би водило трансценденцији? Разу
меће се тако да уметничко дело није детериторијализација
живота у смислу проширења без постојећег живота, већ је
отварање потпуно новог плана који није виталан.24 То значи
да уметничко дело није „од живота”, не служи стварању и
одржавању животног које је за Делеза увек оно што се тиче
одређене „слике мишљења” а која је увек већ инвестирана у
врло одређене тенденције људског сензорно-моторног апа
рата у служби одржавања живота у границама репрезента
ције и одређене политике. Насупрот томе, уметничко дело
је радикално дисјунктивно. Оно је разлагање и одвајање од
овог сензо-моторног кола. Оно је моћ афективног да стоји
22 Massumi, B. (2002) Parables for the Virtual: Movement, Affect, Sensation,
Durham: Duke University Press, p. 33.
23 Delez, Ž. i Gatari, F. Šta je filozofija?, nav. delo, str. 205–206.
24 Colebrook, C. (2007) The Work of Art that Stands Alone, Deleuze Studies,
Volume 1 Issue 1, p. 30.
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сáмо („по себи”), да буде слободно од људског и репрезента
ције. Најбоље би било посматрати уметност као радикалну
techne, каже Клер Колбрук (Claire Colebrook), као оно ли
шено сваког природног или већ датог живота, као оно које
живи на нељудски и дисруптивни начин.25
Уметничко дело као афективно тело постоји независно од
било чега, што имплицитно артикулише програм за испи
тивање афективних тела – он нас наводи да истражујемо
њихово виртуално место како бисмо испитивали њихове
покретаче („сингуларности”) и њихове обрасце самоуређи
вања („апстрактне машине“ које су повезане како би офор
миле „машински филум“), у „микрополитици”.26
Истраживање тела захтева политичку физику: и политизо
вану физику с обзиром на политички темељ таквих основ
них термина физике као што је „закон” и физикализовану
политику с обзиром на физички темељ таквих основних
политичких термина као што је „сила”. Како нам делезога
таријевско схватање тела дозвољава да концептуализујемо
тела у различитим регистрима, тако да можемо да лишимо
политику ограничене оријентације на државу. То значи да се
конституција физичких, хемијских, биолошких и друштве
них тела може мислити политички, док се конституција по
литичких тела може мислити физички, хемијски, биолошки
или друштвено. Тела су, стога, специфични склопови хемиј
ских, биолошких и друштвених сила које су, са своје стране,
саме склопови: она су политичка тела-силе: „Појам поли
тичких тела намерава да ухвати појављујући (emergent) – то
јест, утеловљен/узглобљен/проширен – карактер субјекта,
другим речима, начин на који се производња, мимоилажење
и превазилажење субјекта може наћи у интеракцији сомат
ских и друштвених система.”27
У свом најрадикалнијем виду, политичка физика креће се
и „изнад” и „испод” нивоа индивидуе како се она класич
но замишља у хуманизму, отварајући пут ка истраживању
и „друштвених машина” (између осталих, трибализма, мо
нархизма, либерализма, фашизма и експерименталних има
нентних самоуређења које Делез и Гатари називају „ратним
машинама”) и „молекуларних токова” материје (соматичких
течности – млека, зноја, сперме, урина, крви – али и челика,
електричне струје, бетона). Битно је приметити да је реч о
25 Исто, стр. 31.
26 Protevi, J. (2001) Political Physics: Deleuze, Derrida and the Body Politic,
London: The Athlone Press, p. 2.
27 Protevi, J. (2009) Political Affect: Connecting the Social and the Somatic,
Minneapolis: University of Minnesota Press, p. XII.
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телима која се не замишљају као организам, још мање као
суверени субјект, већ се сва тела смештају у исту раван – јер
где би се другде сместила на плану иманенције? Тело као
организам, на пример, производ је дисциплинарног друштва
индустријског капитализма 19. века које је организовано ра
ди „репродукције унутар термодинамичког циклуса акуму
лације и потрошње; и увежбано за рад”.28
Делезогатаријевски материјализам креће се одоздо-навише:
почињући са виртуалним диференцијалним пољем, он ис
тражује покретаче и обрасце производње тела и тако нуди
начине за прагматичку интервенцију и експерименталну
производњу иманентних политичких тела, које назива „рат
ним машинама”. Као што сам већ назначио, реч је о односу
молекуларног и моларног, микро и макрополитике. То значи
да је потребно анализирати како саму афективност инста
лације, њену способност да актуелизује виртуалне афекте
овом или оном брзином, тако и њену узглобљеност у молар
не формације, почевши од самог галеријског или музејског
простора па све до „већих” политичких тела као што су дру
штва, државе, и тако даље. Однос молекуларног и моларног
је битан јер је то питање могућности актуелизације одређе
них афеката. Наиме, одређени афекти ће се непрестано ак
туелизовати (што води ретериторијализацији и стварању на
вике), док ће други бити ређи или потпуно одсутни (питање
детериторијализације, настанка новог и понављања са раз
ликом). Који ће афекти и када бити актуелизовани зависиће
углавном од моларних формација, мада је услед структуре
виртуалног увек могуће да дође до детериторијализације.
Као пример ћу узети инсталацију Дагласа Гордона (Douglas
Gordon) Двадесетчетворочасовни Психо, видео рад који
брзином од 2 слике у секунди приказује чувени Хичкоков
(Alfred Hitchcock) филм Психо. Због успоравања (иначе је
брзина којим се филмови приказују између 24 и 30 слика у
секунди) видео рад траје 24 часа. Дон Делило (Don DeLillo)
описује ту инсталацију на следећи начин: „У галерији није
било седишта. Екран је стајао усамљен, дугачак отприлике
три и широк нешто више од четири метра, постављен у сре
дини просторије. [...] Филм је текао без дијалога и музике,
без икаквог пратећег звука. [...] И најмањи покрет камере
представљао је дубоку промену у простору и времену, али је
камера сада била непокретна. Ентони Перкинс окреће гла
ву. Тај покрет је готово било могуће изразити целим броје
вима. Човек је могао да преброји ступњеве покрета главе
28 Parisi, L. and Terranova, T. Heat-Death: Emergence and Control in Genetic
Engineering and Artificial Life, 20.6.2014, www.ctheory.net
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Ентонија Перкинса. Ентони Перкинс окреће главу у пет уза
стопних покрета, а не у једном једином. Ти покрети су као
цигле у зиду, јасно пребројиви, не као лет стреле или птице.
А опет, нису ни слични ни неслични било чему. Глава Ен
тонија Перкинса окреће се у времену, на његовом дугачком
мршавом врату. То се могло приметити само најпомнијим
посматрањем.”29
По Марку Хансену (Mark Hansen), оно што повезује субјект
и технологију јесте сама афективност тела. Усредсређивање
на афективне способности тела нам дозвољава да схватимо
начин на који технологија улази у људски субјект пре свега
кроз тело.30 Субјект/објект подела се превазилази на нивоу
перцепције коју Делез и Гатари одређују на следећи начин:
„Перцепција више неће пребивати у односу између субјекта
и објекта, већ пре у кретању које служи као граница тог од
носа, у периоду који се везује за субјект и објект. Перцепци
ја ће се суочити са сопственом границом; биће усред ствари,
кроз своју сопствену близину, као присуство једне истости
(haeccité) у другој, претензија једне другом или прелазак
једне у другу: посматрајте само кретања.”31 Настају везе за
сноване на ритму (однос брзине и спорости кретања слике у
случају ове инсталације), а перцепција тог ритма је период
трајања односа истости: „Постављајући честице (haecciti
es) директно у контакт, постајања препознају узајамну тран
сформацију људског и машине која је незамислива у тради
ционалном и граматолошки преуређеном феноменолошком
моделу. Постајања, укратко, отварају нови практични модус
(људског) односа према стварном.”32
Тај однос се пре свега огледа у брисању границе између су
бјекта и објекта довођењем у везу машинских/технолошких
и органских/људских виртуалних и актуелних сингуларно
сти.33 Ово је могуће због наглашавања тактилне, чулне ди
мензије филма, односно видео рада која, крећући се од слике
до афекта, производи тај контакт као физиолошки догађај, и
то тако да је без директно одговарајућег когнитивног или
29 DeLilo, D. (2010) Tačka Omega, Beograd: Geopoetika, str. 9–11.
30 Hansen, M. (2004) The Time of Affect, or Bearing Witness to Life, Critical
Inquiry, vol. 30 no. 3, p. 605.
31 Deleuze, G. and Guattari, F. A Thousand Plateaus, nav. delo, p. 282.
32 Hansen, M. (2000) Embodying Technesis: Technology beyond Writing, Ann
Arbor: The University of Michigan Press, p. 205.
33 Реч је управо о промишљању организма као отвореног система „унутар
ширег поља сила, интензитета и трајања која му омогућавају да се поја
ви и која непрестано укључују игру између неорганског и стратификова
ног живота”, Ansell-Pearson, K. (1999) Germinal Life: The Difference and
Repetition of Deleuze, London: Routledge, p. 154.
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репрезентационог садржаја: „У томе је био њихов проблем.
Радња се одвијала превише споро да би била у стању да се
прилагоди њиховој филмској терминологији. Није знао има
ли у томе икаквог смисла. Нису могли да осете дамаре сли
ка пројектованих том брзином. Њихова филмска термино
логија, помислио је, није се могла прилагодити шипкама за
завесе и прстеновима за завесе и оканцима на завесама.”34
Ово ме доводи до односа времена, кретања и слике према
афективном телу. Реч је наравно о директном односу без по
средовања представе и ума. Пишући о филму, Делез разма
тра проблем односа кретања и времена, као и посебан однос
филмске слике са временом и кретањем у филму. Основни
елементи филма су слика, кадар и монтажа. Филмска сли
ка је уоквирена (framed) слика-у-кретању.35 Како је читав
универзум ток материје-кретања, свака уоквирена слика се
може посматрати као један пресек материје-кретања отво
рене целине (односно, читавог тока актуелизације виртуал
ног плана иманенције). Кадар је посредник између слике и
монтаже, сваки кадар уоквирује ограничени скуп ентитета
док истовремено указује на односе изван себе. Слика, кадар
и монтажа су отуд три различите манифестације времена,
три различита начина на који се отворена целина разоткри
ва у сликама-кретањима. Саме слике Делез дели на две ве
лике групе – слике-кретање и слике-време. Слике-кретање
су регулисане сензорно-моторном схемом. Ова схема омо
гућава здраворазумске просторно-временске координате
свакодневног живота, а знаци слике-кретања који су зна
ци класичног филма, повинују се здраворазумском свету.
Међутим, у модерном филму долази до распада сензорномоторне схеме и појављује се слика-време са новим врста
ма знакова. Слика-време се прво јавља у оп-знаковима и
сон-знаковима, чистим визуелним и звучним сликама које
се опиру здраворазумској интерпретацији. Потом се јавља
у мнемо-знаковима и ониро-знаковима и, коначно, у хијалознаковима временских кристала. Оп-знакови и сон-знакови
су одломци времена, тренуци који се опиру асимилацији
унутар мерљивог, хронометричког времена. Мнемо-знакови
и ониро-знакови упућују на неортодоксне форме времена –
рачвање времена у флешбеку, лебдеће време у секвенцама
сањања итд. Но, тек се са хијало-знаковима јавља потпуна
слика-време. Она функционише као временски кристал који
разлама и одражава површине у којима се виртуелно и ак
туелно чине видљивим и постају све тежи за разликовање
док прелазе једини у друго. Успоравање слике у инсталаци
34 DeLilo, D. nav. delo, str. 16.
35 Bogue, R. (2003) Deleuze on Cinema, London: Routledge, p. 3.
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ји Дагласа Гордона производи слику-време која упућује на
другачији однос према времену и ономе споља раскидањем
са сензо-моторном схемом.
Уметност је као платформа која производи средства за до
живљавање онога што лежи „споља” (онога што Делез, сле
дећи Ничеа, назива „несавремено”, то јест оно неактуели
зовано, виртуално). Уметност у овом смислу увек гледа у
два правца: ка свету (можемо рећи ка формама обликованим
капитализмом), и ка универзуму (линија бега од ових фор
ми ка подручју потенцијалности).36 Овде се врло прецизно
очитују топографија савремене инсталације и њена поли
тичност. Са једне стране је споља, или по Сајмону О’Са
ливену (Simon O’Sullivan) универзум, који је отвореност
целине виртуалног и који (раз)утемељује другу страну, од
носно екстериорност која је, пак, у целости прожета капи
талистичком аксиоматиком. Аксиоматика се, пак, одређује
као „оперативни искази који конституишу семиолошку фор
му Капитала и који као саставни делови улазе у склопове
производње, циркулације и потрошње”.37 Кључни је аксиом
додавања/одузимања који каже да капитализам непрестано
додаје још аксиома ради узглобљивања и експлоатације но
вонасталих субјеката и других ентитета.
Могућност „несавремености” се управо темељи на могућ
ности мишљења, или другачије речено сталног враћања на
виртуално, враћања на потенцијалности које се скривају иза
актуелног. То пак значи да инсталација као актуелизована
сингуларност у себи увек садржи безбројне могућности за
промишљање виртуалних односа које је могуће успоставити
у датом тренутку а уз помоћ успоравања/убрзавања кретања
слике. Но, како је екстериорност инсталације увек већ одре
ђена датим материјалним контекстом, то значи да је могуће
актуелизовати неактуелизоване виртуалности које у њој ле
же а противно датој екстериорности. Са овог становишта
треба и приступити проблему кретања и времена у односу
према телу. Као што је Делез показао у анализи филмова,
услед конструкције одређеног типа слике – слике-времена
– рађа се могућност прекида са сензорно-моторном схемом.
Та сензорно-моторна схема, како је утемељена у навици,
увек је већ ухваћена и прожета оним што је у екстериорно
сти. У овом случају реч је о специфичној капиталистичкој
аксиоматици. По Делезу и Гатарију, савремено капитали
стичко друштво заправо захтева непрекидну детеритори
36 O’Sullivan S. (2006) Art Encounters Deleuze and Guattari: Thought Beyond
Representation, New York: Palgrave MacMillan, p. 67.
37 Deleuze, G. and Guattari, F. (2004) A Thousand Plateaus, nav. delo,
p. 509–510.
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јализацију и ретериторијализацију. Прецизније, савремени
капитализам живи од непрекидне производње различитих
субјеката,38 нових жеља али истовремено им ограничава
могућности за актуелизацију. Кључна реч је ограничавање,
пошто је иманенција у капитализму сужена, како каже Ал
пар Лошонц.39 А сужена је због тога што капитал, упркос
процесима декодирања и детериторијализације, ипак посе
дује својеврсну трансцендентну улогу. Отуд и одредба има
ненције као релативне у капиталистичким условима произ
водње, односно у таквим условима иманенција може бити
само иманенција нечему а никако апсолутна.
Но, „мањинско”, односно оно што је у противном положа
ју према датом поретку, увек функционише тако да прекида
сваку једноставну афирмацију „новог народа” (нових људи,
односно нових субјеката који су произведени по капитали
стичкој логици), или логику већ конституисаног кретања.40
„Био је очаран тиме, тим дубинама које су биле могуће у
успореном кретању, оним што се могло видети, дубином
свега онога што се тако лако пропушта у оној плиткој нави
ци гледања. [...] Светлост и звук, непроменљиви тон без ре
чи, наговештај живота-изван, света-изван, те чудне и сјајне
чињенице која тамо напољу дише и једе, наговештај нечега
што није филм.”41 У промишљању начина кружења слика у
савременој инсталацији у односу према споља и екстериор
ности може се доћи до читавог поља потенцијалности које
неће бити условљено актуелним – у овом случају капитали
стичком аксиоматиком. Како капиталистичка аксиоматика
захтева врло специфичну економију времена и кретања, те
односа према иманенцији/споља, окретање ка виртуалном
пољу нелинеарних кретања и бескрајних брзина би могло
понудити оруђе за против-политику.
Поред тога, савремени теоретичари афекта упућују на још
један аспект односа тела уопште (што се може применити
и на однос инсталација и људских тела), афекта и молар
них формација. Како је прво Брајан Масуми (Brian Massumi)
показао, а за њим и Марк Хансен, политичност афективно
сти сеже све до некогнитивних и предкогнитивних сфера

38 Read J. The Age of Cynicism: Deleuze and Guattari on the Production of
Subjectivity in Capitalism, in: Deleuze and Politics, eds. Buchanan, I. and
Thoburn, N. (2008), Edinburgh: Edinburgh University Press, p. 154.
39 Lošonc A. Politizacija imanencije; politizacija posredstvom imanencije, u:
Slike mišljenja Žila Deleza, priredila Bojanović, K. (2011), Nikšić: Društvo
filosofa Crne Gore, str. 58.
40 O’Sullivan S. nav. delo, p. 78.
41 DeLilo D. nav. delo, str. 19, 21.
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људског тела.42 Наиме, Масуми одређује афект у оквиру те
лесних одговора аутономног нервног система који указују
на „висцералну перцепцију” која долази пре перцепције,
то јест она је њен виртуални вишак, док код Хансена „тех
нолошки шок” постаје утеловљен кроз процес миметичке
апсорпције која ствара чисто физиолошку инервацију без
директно одговарајућег когнитивног или репрезентационог
садржаја. У овом смислу је могуће говорити и о политично
сти инсталације на телесном прекогнитивном нивоу посре
дованом простором у коме је постављена. Афективно дело
вање ће бити условљено датим просторним ограничењима
те ће и поље потенцијалности актуелизације бити модифи
ковано. У зависности од тога како и где у простору је ин
сталација позиционирана (да ли је у питању галерија и која,
музеј, и тако даље), она ће имати и одговарајући учинак на
тело који не мора нужно бити свестан.
Овај рад започео сам разматрањем Гројсове топологије са
времене инсталације. Међутим, указала се потреба да се
његова анализа прецизира. Уместо говора само о споља,
било је потребно увести разлику између споља и екстери
орности, где би, следећи Делезову онтологију, споља било
целокупно подручје виртуалности и плана иманенције (оно
молекуларно), док би екстериорност за потребе овог рада
означавала целокупну друштвену стварност (оно моларно).
Политичност инсталације се тако јавља у двојаком виду – у
односу према споља и у односу према екстериорности. Ин
сталација, као и било које друго тело, поседује виртуалну и
актуелну страну. Путем виртуалне стране, она је увек отво
рена ка споља. Али као актуелизовано стање ствари она је
увек отворена према екстериорном, а то екстериорно је у
овом случају дубоко прожето врло специфичним уређењем,
стратификовано је на одређен начин. Ситуација се још више
усложњава када се дода и трећи елемент – људско тело. Са
овом димензијом, политичност инсталације се огледа у пре
секу њеног споља и споља људског тела и екстериорности
коју та два деле. Показује се да услед приказане структуре
споља и екстериорности, политичност сеже како изнад та
ко и испод субјекта схваћеног као супстанцијалног носиоца
одређених квалитета те да није само пуки однос владајућих
државних апарата према тако устројеном субјекту.

42 Clough, P. T. The Affective Turn: Political Economy, Biomedia, and Bodies,
in: The Affect Theory Reader, eds. Gregg, M. and Seigworth, G. J. (2010),
Durham: Duke University Press, p. 208.
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POLITICITY OF CONTEMPORARY INSTALLATIONS
Abstract
The author considers politicity of installations and their topology.
An installation, as much as any work of art in general, has its own
exteriority, its interiority and its outside. The outside is determined as
a virtual plane of immanence that grounds the categories of exteriority
and interiority. The virtual is ground for the affectivity of an installation,
which leads to consideration of the relation of virtual singularities and
actualized state of affairs, the molecular and the molar. The politicity
of installations lies in the cross section of the virtual and the actual,
the molecular and the molar, the outside and the exteriority/interiority,
the affect and the axiomatic of capitalism, and it offers potentially new
ways of imagining different politics of the body and the subject.
Key words: installation, topology, exteriority, interiority, outside,
politicity
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ПРОСТОРНА ИНТЕРАКТИВНА
ИНСТАЛАЦИЈА –
ТРАН(СПО)ЗИЦИЈЕ
Сажетак: У тексту су предочене неке од карактеристика меди
ја просторне интерактивне инсталације, којe се могу препозна
ти и као елементи, иначе, густе мреже  неопходне за постојање
интерактивног пројекта. Продукција просторне интерактивне
инсталације у разним не/комерцијалним варијантама директ
но зависи од економске и друге моћи друштва, његовог техничко
технолошког стандарда, структура културне и медијске полити
ке, уметничких образаца, и сл. Такође, значајан је однос друштва
према јавном, појединачном или заједничком деловању. Из спреге
наведених чинилаца, подједнако се отвара питање за креаторе,
уметнике, и публику, учеснике, на који начин доживљавају соп
ствену позицију у интерактивном процесу? Тран(спо)зиције се, и
иначе, извесно континуирано догађаjу и у овој области, без обзира
на то како су дефинисани „простори” наше личне или/и заједничке
егзистенције.
Кључне речи: простор, инсталација, интерактивност, комуни
кација

***
Уметнички радови, специфично одређени простором и ње
говим елементима, успостављају однос са публиком, услед
чега емитована енергија (у) простора(у) потврђује да „не
што као што је мртав или празан простор не постоји.”1
1 Шекнер, Р. Простор у амбијенталном позоришту, у: Ка Постмодерном
позоришту, Између позоришта и антропологије, приредиле и превеле
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Уметничка форма у виду просторне интерактивне инстала
ције, заједно са осталим чиниоцима, одређује начин тума
чења простора у којем се налази. Конституисана на основу
односа  сопствених елемената или делова, постављена је у
опсегу од разређених до гушћих структура. Према Норберг
– Шулцовом схватању, оне могу да се одреде као „...домени
различите ’густине’”. Тако „домене са већом густином до
живљавају се као ’облици’, док мањe густине сагледавамо
као ’терене’.”2 Да би се физички и интелектуално упознали,
домени веће густине – места, „освајају” се са више путања.
Капацитет простора/места потврђује се постојањем плура
литета домена галеријског или неког другог хабитата, али и
као ходолошки „простор могућих кретања”, потенцијалом
за подесније путање од оних које воде „право” до циља.3
Вишеструкој екстернализацији одговара „мултисугестив
ност места”, која „захтева” (са)учествовање посетилаца у
перцептивном организовању и нуди могућност разоткрива
ња и артикулисања простора у функцији трагања за оним  
исходима, могло би се рећи у духу Велфлина, који имају
„нешто несхватљиво што посматрачу унедоглед измиче”4.
То значи отворен пут ка трансценденцији која је раније пре
познавана у произвођењу илузија, а сада, у најсавременијим
облицима техничко технолошке продукције, као „средствo
зачаравања не само лиминалних домена већ свакодневног
живота”5. Својим естетичким исказом, метакоментаром, као
и жељом „да трансцендира материјални свет улазећи у дру
го царство ‘непростора’”6, уметност се разликује од пуке
инструменталне и забавне улоге.

***
Просторна интерактивна инсталација подразумева простор
ну организацију и артикулацију целине спољашњег или уну
трашњег простора, или амбијента. Она се везује за природу
Јовићевић, А. и Вујић, И. (1992), Београд: Институт за позориште,
филм, радио и телевизију, Факултет драмских уметности, стр. 17.
2 Шулц, К. Н. (2006) Егзистенција, простор и архитектура, Београд:
Грађевинска књига, стр. 47.
3 Исто, стр. 39.
4 Вуксановић, Д. (2001) Барокни дух у савременој филозофији: Бењамин
– Адорно-Блох, Београд: Институт за филозофију Филозофског факулте
тета у Београду, стр. 25.
5 Морс, М. Култура бр.107, Tемат 7, Сајбер-предели, контрола и тран
сенденција, естетика виртуелног, 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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места реализације и однос посматрача према свакој врсти
димензије коју може церебрално процесуирати. Инсталаци
ја, као еклектичан медиј, има потенцијал за виртуелне, си
нестезијске симулације и репрезентације, и схвата физички
простор као могућност за дис/континуирану дистрибуцију.7
Неки видови савремене уметничке продукције су привре
меног карактера, а екранске слике, аудитивни и други еле
менти који граде мултисензорне системе јесу средства ко
муникације. Данас доступни и флексибилни медији могу
једноставно да се пребаце у неки други и да потпуно ис
креирају нов контекст и смисао. Према Челанту, уметничка
имагинација подразумева произвођење одређеног квалите
та перцепције и простора за учешће публике, комуникација
се развија експоненцијално, а виртуелно повезивање, које
може бити врло неконтролисано, осећање и формативност
уметности, који не подлежу више неким рестрикцијама, до
воде до гашења и растапања у виртуелној реалности и до
потпуне мимезе.8
Дигитално, новомедијско доба захтева и од архитектуре, да
са превазилажењем линеарности и дијаграма, постави себе
на нов начин. Паић сматра да би архитектура требало да
буде у дигиталном простору, што значи, променити однос
„спрам ‘медија’ своје ‘медијалности’, и преиначити га у
‘метајезик дигиталне архитектуре’.”9 Место на којем се укр
штају инсталација и архитектура израста на трагу виреал
нога, као „...разиграно пропитивање  што значи обитавати у
простору виреалности кад више нема ништа ’реално’ осим
исконскога додира између удаљених субјеката/актера кому
никације.”10 Појам виреалности представљен је као ’вирус’
вештачке   конструкције света, са упориштем у „чистој
идеји”. „Језик и слике струје у енергији чисте информације
која архитектури даје потицај за сусрет с Другим.”11 Из тога
проистиче комуникација, не нужно интерактивна, али која
даје смисао употребљеним медијима у стварању „креативне
архитектонике хаоса” (Ж. Паић).

7 Морс, М. Култура бр.107, Tемат 7, Сајбер-предели, контрола и тран
сенденција, естетика виртуелног, 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) Нове струне технокултуре; архитектура уроњених сли
ка, ТКХ, часопис за теорију бр. 16, Београд: Центар за теорију и праксу
извођачких уметности, стр. 45.
10 Исто, стр. 44.
11 Penezić i Rogina arhitekti (2008) Tko se boji vuka još u digitalnoj eri? Inter
aktivna instalacija na Venecijanskom bijenalu, Zagreb: V/B/Z, str. 42.
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Питање интерактивне инсталације у архитектури
дефинисано је и као одрживост идеје у току процеса
реализације интерактивне инсталације као рада и догађаја.
„Ријеч је, дакле, о информацији као упутству за дјеловање
у интерактивној комуникацији човјека, земље, строја и
оних знакова који још упућују на ‘вишак имагинарнога’”.12
Савремена уметност и архитектура имају своје начине
превођења из механичког у виртуално доба. Сам појам про
стора, у служби компјутерски или машински произведеног
виртуелног домена, остаје невидљив, непостојећи у просто
ру док му се не приступи и док се на неки начин материјал
но не визуализује, као, на пример, на дисплеју.13

***
Меклуан (Marshall McLuhan) је сматрао да су уметници они
појединци, способни да у разним научним, хуманистичким
и другим дисциплинама разумеју импликације нових знања
у свом времену. Питао се како се носити са импликацијама
будуће технологије. Уметници би могли постати пажљиви
преводиоци нових уметничких форми у социјалне навигаци
оне карте, а уметност путоказ за то како преуредити нечију
психу за антиципирање наших проширених способности.14
Док је човек визуелног доба „сањао о удаљеним циљевима
и о обимним енциклопедијским програмима учења,” човек
електронског доба „претпоставља томе дијалог и непосред
но ангажовање”15. Живећи на планети као у глобалном позо
ришту „у којем нема гледалаца, већ само глумаца”16, сви су
укључени у чин стварања догађаја који је неопходно плани
рати или предвиђати, док само посматрати или бити „фата
лан учесник”, није довољно.17
Уметници су склони „развијању субјективног фактора,
а избегавању сваке омеђености, попречно прелазе про
странство од традиционалног до експерименталног, непре
стано се бавећи метаморфозом која укључује све системе
12 Паић, Ж. (2008) Нове струне технокултуре; архитектура уроњених сли
ка, ТКХ, часопис за теорију бр. 16, Београд: Центар за теорију и праксу
извођачких уметности, стр. 44.
13 Морс, М. Култура бр.107, Tемат 7, Сајбер-предели, контрола и тран
сенденција, естетика виртуелног, 19. 07. 2014., http://www.zaprokul.org.
rs/Media/Document/CasopisKultura/1712.pdf
14 Ran, F. (2009) A History of Installation Art and the Development of New Art
Forms, New York: Peter Lang, стр. 211.
15 Маклуан, М., Свет као глобално позориште, 10. 07. 2014., www.zaprokul.
org.rs/Media/Document/CasopisKultura/784.pdf.
16 Исто, www.zaprokul.org.rs/Media/Document/CasopisKultura/784.pdf.
17 Исто, www.zaprokul.org.rs/Media/Document/CasopisKultura/784.pdf.
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комуникације”18. Систем је изгубио своју „хијерархијску
стабилност” (Ђ. Челант), у којем, услед поништавања тра
диционалних разлика и категорија „настају вишеструке и
фрагментарне формације”19, и већ, скоро свуда, присутна
интерактивност као друштвено пожељан облик деловања.
Тако, и савремену уметничку праксу прати исти принцип,
који у контексту мултимедијалности, добија нов квалитет.

***
У конструисаном свету просторно – временских датости
инсталације, и уметник и посетилац користе информаци
је чинећи то готово увек из свог центра.20 Интерреагујући
на граници очекиваног и изненађења, одређен степен „мо
далитета личности” (М. Морс) посматрача, тражи своју ре
ферентну тачку у односу према простору, најпре, на основy
инстинктивног осећања. Мноштво „веза између простора, у
телу са просторима у којима се тело налази”21, ствара про
стор „конституисан према пољима личне енергије”22, који
из спољашње физичке манифестације почиње да се претапа
ка унутрашњој. Комуникација са простором се одржава „...
путем напона између наше непосредне ситуације као егзи
стенције конкретног простора и простора егзистенције”23, у
којој се сучељавају идентитети разних субјеката свих фаза
рада у колоплету различитих искустава.
У просторној интерактивној инсталацији појављује се
„дистрибуирано ауторство над садржајем.”24 На основу
добро повезане структуре за стварање садржаја рада,

18 Челант, Ђ. (2012) Artmix, Београд: Hesperiaedu, стр. 13.
19 Исто, стр. 22.
20 „Постајете свесни свог тела као система запремина, делова и ритмова:
као усклађене збирке просторија, канала, чврсте, флуидне и гасовите
материје: као комбинације еластичних, крутих костију које су прекриве
не и повезане гипким, растегљивим мишићима и мембранама – све ово
подржава и окружује централне, пулсирајуће, животне увале, заливе,
и групе покретне унутрашњости”; Шекнер, Р. Простор у амбијентал
ном позоришту, у: Ка Постмодерном позоришту, Између позоришта и
антропологије, приредиле и превеле Јовићевић, А. и Вујић, И. (1992),
Београд: Институт за позориште, филм, радио и телевизију, Факултет
драмских уметности, стр. 21.
21 Исто, стр. 21.
22 Исто, стр. 18.
23 Шулц, К. Н. (2006) Егзистенција, простор и архитектура, Београд:
Грађевинска књига, стр. 61.
24 Клеут, Ј. (2012), Култура бр. 135, Интерактивност и мултимедијалност
у потрази за значењем и континуитетом, Београд: Завод за проучванње
културног развика, стр. 166.
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развија се однос „корисника према генерисању садржаја.”25
А у хипостазираним амбијентима (Д. Вуксановић),26 фокус
се пребацује са аутора на публику и подржава идеју да пу
блика има/добије замисао да буде „главни редитељ”.Укљу
чивањем у разне врсте испитивања учесници остварују не
ку врсту хипнагогичке „визије” креирањем сопственог до
живљаја, што доприноси њиховом осећају компактности/
хармоније са радом.
„Који утисак на посматрача оставља калеидоскоп ендогених
тачки посматрања и напетост између физичког и апстракт
ног доживљаја?”27
Адекватно одабраним путевима „установљава се присут
ност” посетилаца, долази до међусобног сусретања учесни
ка и уметника, до новонасталог искуства које често директ
но зависи од вештина индивидуе да се активно укључи у
креирање. Ново искуство утврђује се смером комуницира
ња, учесталошћу интеракција, количином избора, респон
сивношћу система, степеном корисничке контроле, могућ
ношћу корисника да мења форму или садржај поруке, чул
ним богатством и евентуално, осећајем телеприсуства.28
Потпуно „уроњено” тело у интерактивно окружење и тота
литет, ограничено је у свом деловању, иако се појединац осе
ћа комплетним и сигурним у ситуацији коју сматра реалном.
Он нема осећај да је укључен у технолошку конструкцију
просторно темпоралне симулације.29 У још радикалнијој
техничко технолошкој тенденцији да у наш мозак буде угра
ђен чип којим се директно комуницира (интерфејсом изме
ђу људског нервног система и компјутера – wireheading),
омогућено је интелигентно складиштење интеракције у
меморију, могућност евоцирања успомена, презентовање
искустава, контролисање и мењање времена, прошлости,
садашњости и будућности.30 С једне стране, нивои интер
персоналне размене се померају са микро плана ка интра
персоналној комуникацији и идеји о сопственој слободи.
25 Исто, стр. 166.
26 Вуксановић, Д. Уметничко стваралаштво као медијум потрошње, у Тео
рија уметничког стварања: зборник радова, уредници Грубор, Н. иЈан
ковић, С. (2007) Панчево, Београд: Мали Немо,Естетичко друштво Ср
бије, стр. 193.
27 Грау, О. (2008) Виртуелна уметност, Београд: Clio, стр.18.
28 Клеут, Ј. (2012) Интерактивност и мултимедијалност у потрази за зна
чењем и континуитетом, Култура бр. 135, Београд: Завод за проучавање
културног развитка, стр. 166-171.
29 Ran, F. (2009) A History of Installation Art and the Development of New Art
Forms, New York: Peter Lang, стр. 204.
30 Исто, стр. 205.
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***
Уколико се људскa усамљеност програмски обликује тако да
се људи  усмеравају једни на друге, можда ће ти „разговори
усамљеника” бити ипак у конверзацији мноштва, без јасне
границе утицаја спољашњег или унутрашњег фактора, али
са свепрожимајућим утицајима. На овај начин, исказује се
жеља за „друштвеним приближавањем обнови заједница, јер
је ту у питању начело урушавања вредности које чине зајед
нички говор и суд.”31 Нестајањем комуникацијских интер
фејских баријера могуће је транспарентност комуникације
учинити непосреднијим искуством мноштва у којој би се из
губиле позиције учесника-креатора и учесника-посматрача
и која би се спонтано уређивала флуидном енергијом масе.
Померање из „затвореног система комуникације” у „отворе
ни систем” носи ризик да, уколико је читав догађај подигнут
на ниво спектакла, рад постане готово   невидљив, а сама
интеракција његов декор.
Разматрајући питања у вези са учешћем субјекта у савреме
ној пракси и ефектима наметања публици, Крајнак сматра
да, ангажовање публике често делује „као некаква бенигна  
инклузивна естетика.”32 Институције које промовишу парти
ципацију кроз отворен демократичан систем учешћа, долазе
у ситуацију да можда и не знајући, тиме прекривају више
ствари. Између осталог, у случају када настоје да савреме
ну уметност  учине „мање мистериозном и пријатнијом.”33
„...потенцијално дестабилизујући ефекти учешћа претвара
ју се у доктрину лако доступног уметничког погледа”34. По
сматрач је стављен у позицију хедонисте, без обавезе да за
иста разуме, а „уметник више није произвођач, већ пажљиви
чувар и хранилац који обезбеђује опстанак, забаву и друге
врсте уживања, публици ...”35

31 Арден, П. (2007) Контекстуална уметност, Нови Сад: Музеј савремене
уметности Војводине, стр. 224.
32 Крајнак, Џ. Зависно учешће: амбијенти Бруса Наумана (Brusa Naumana)
у: Слика/покрет/трансформација покретне слике у уметности, при
редили Чекић, Ј. и Станковић, М. (2013), Београд: Центар за медије и
комуникације, Факултет за медије и комуникације, Универзитет Синги
дунум, стр. 189.
33 Исто, стр. 189.
34 Исто, стр. 190.
35 Исто, стр. 190.
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SPACE INTERACTIVE INSTALLATION – 
TRAN(SPO)SITIONS
Abstract
This text presents some of the characteristics of space interactive
installation, which can be recognized as elements of otherwise dense
networks necessary for the existence of an interactive project. Production
of spatial interactive installations in various non/commercial versions
directly depends on the economic and other strenghts of the society, its
technical and technological standards, structures of cultural and media
policy, artistical patterns, etc. The attitude of the society towards a
public, individual or joint action is also important. Interaction of these
factors gives rise to a question for the creators, artists, audiences and
participants as to how they perceive their position in the interactive
process. Tran(spo)sitions will occur anyway in this area, regardless of
how are defined “spaces” of our personal and/or shared existence.
Key words: space, installation, interactivity, communication
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КУЛТУРНА ПОЛИТИКА И
ИЗЛОЖБЕНЕ ПОЛИТИКЕ:
ОКТОБАРСКИ САЛОН
Сажетак: Рад ће се бавити перформативним учинцима културних
политика два различита друштвено-политичка система у конци
пирању, обликовању, успостављању и одржавању континуитета  
али и покретању трансформација значајне културне институције/
манифестације у нашој средини – Октобарског салона. Покренут
прво као изложба најбољих остварења из ликовне уметности, а
убрзо и као смотра на којој су приказивани актуелни токови и у
примењеној уметности, Октобарски салон је скоро три децени
је концепцијски био доследан, скоро непроменљив. Током последње
две деценије Октобарски салон пролази кроз измене, од којих су не
ке биле и радикалне (претварање Октобарског салона из локалне
у међународну манифестацију). Обично су се те трансформације
сагледавале у светлу мењања парадигми у савременој уметности
по вертикали (старо-ново) и (ређе)/или (чешће) по хоризонтали
(истовременост разлика), док се утицаји идеолошких матрица на
осмишљавање, трајање и промене Октобарског салона, као и ми
кро-политике локалног света уметности нису разматрали, нити
проблематизовали.
Кључне речи: Октобарски салон, културна политика, дисензус,
антагонизам, социјализам, неолиберализам

„На иницијативу Народног одбора града Београда, основана
је при Модерној галерији једна значајна културна институ
ција, Октобарски салон, која сваке године, у част ослобађа
ња главног града, треба да покаже најбоља дела наших нај
бољих уметника и тиме, истовремено, најпотпунији пресек
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кретања, идејних и квалитетних померања у нашој уметно
сти.” Миодраг Б. Протић1
„Желимо сувише. Октобарски салон неће никад дати ствар
ни пресек нашег стваралаштва, ни пресек у једној години.
Искуства се не таложе равномерно, значајни кораци се не
праве од једне до друге изложбе. Стварне, најдубље про
мене, одвијају се у тишини и могу остати непримећене.”
Стојан Ћелић2
„Пошто Октобарски салон Србији пружа интернационални
дијалог у форми уметности, Београд ће (поред Истанбул
ског бијенала) постати важан извор импулса за целу југои
сточну Европу.” Рене Блок (René Block) и Барбара Хајнрих
(Barabara Heinrich)3

Историја: 1960-1967-1994-1998-2001-2004-...
(work-in-progress)
Октобарски салон је покренут 1960. године са намером да
постане јавна арена у оквиру које ће домаћи уметници успо
стављати и/или репродуковати своју репутацију из године у
годину.4 Током година које су се низале, ова манифестаци
ја ће се у локалним, пре свега републичким, оквирима де
финисати као релевантна манифестација. Првих неколико
деценија постојања Октобарски салон је био ревијална из
ложба, и његова културална референтност осцилирала је у
зависности од тога да ли је и у којој мери својом политиком
излагања заступао тенденције које су на тадашњој уметнич
кој сцени нагињале конзервативизму или су по својим ефек
тима на локалну сцену биле маргиналне, ефемерне, кратко
трајне, без домета. Октобарски салон је био конципиран као
изложба која је уметничка дела представљала по медијским
категоријама: сликарство, скулптура и графика, и ова подела
се рефлектовала и на награде које су се додељивале по овим
категоријама. Од 1967. године излажу се и дела примењене
уметности и овај сегмент Салона обухватао је како примере
1 Протић, М. Б. (10.11.1960) Октобарски салон, Значајна културна мани
фестација, Комунист; наведено према: Пажња – критика!?, приреди
ли: Мирчић, А., Добрић, Г., Бјелица Младеновић, А. Е. и Лепосавић, Р.
(2009) Београд: Културни центар Београда, стр. 47.
2 Ћелић, С. (јануар-март 1966) 6. Октобарски салон, Уметност бр. 5, Бе
оград; наведено према: исто, стр. 126.
3 Блок, Р. и Хајнрих, Б. Предговор, у: Уметност, живот и пометња, при
редили: Блок, Р., Хајнрих, Б. и Петровић, С. (2006), Београд: Културни
центар Београда, стр. 11.
4 Рад је настао као резултат истраживања на пројекту Министарства про
свете, науке и технолошког развоја Републике Србије  бр. 177013 („Срп
ска уметност 20. века: национално и Европа”).
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керамике и текстила, индустријског и графичког дизајна, ко
стима, сценографије, тако и фотографију. Током деведесе
тих, када је уметничка пракса увелико превазишла стилске,
медијске и остале поделе, Октобарски салон је сасвим еви
дентно постао неадекватан оквир за њено представљање.
Последњи пут када је Октобарски салон имао смисла по ме
дијским поделама, односно када је успео да у том концепту
испрати савремену сцену био је онај из 1994. године. Од де
ведесетих година 20. века, Октобарски салон постаје своје
врсни work-in-progress: током ове деценије започиње процес
напуштања матрице ревијалне изложбе и прихватања моде
ла ауторске изложбе с тим да ће се захтев за неким обликом
ревијалности имплицитно или експлицитно провлачити и
производити дилеме de facto до данас. Салон по први пут
1998. године не почива на концепту конкурса или селекци
је, већ на концепту тематске ауторске изложбе а у оквирима
сегмената тзв. ликовних, односно примењених уметности.
На овом, 39. салону се и на нивоу награда укидају медијске
разлике тако да је било додељено пет равноправних награда.
Године 2001. уметници бирају уметнике, што је био зани
мљив ‘експеримент’, али још више начин да се изађе из не
згодне ситуације у којој се Савет Октобарског салона нашао
суочен са контроверзним ефектима конкурса за уметничког
директора.5 Године 2002. уводи се пракса именовања умет
ничког директора који предлаже концепт Салона. Такође,
постоји намера али не и довољна финансијска потпора која
је могла да испрати жељу да се Салон интернационализу
је позивањем актуелних савремених уметника да учествују
на изложби, као и једном историјском изложбом из домена
европског позног модернизма. Коначну интернационализа
цију Октобарски салон је доживео две године касније 2004.
године када је за уметничког директора манифестације име
нована Анда Ротенберг (Anda Rottenberg).

5 Образложење председнице савета 42. октобарског салона о разлозима
због којих је конкурс пропао, као и свако друго, интонирано у поли
тички коректном духу, замаглило је затеченост Савета антагонизмима
и „плуралистичким идеализацијама” произведеним позивним конкур
сом а коју је Савет превазишао de facto имплицитном дисквалифика
цијом актуелне кураторске сцене: „Савет је на свом састанку одржаном
22. марта утврдио да конкурс заправо није успео, јер од 18 позваних
аутора, на конкурс су приспела два пројекта... Савет сматра да су два
ауторска предлога недовољна да би се извршио озбиљан избор одређене
концепције”. (Nota bene: један од та два приспела предлога окупио је на
сарадњу концепцијски и организационо неколико од оних „18 позваних
аутора” којима је позивно писмо било упућено.) Ћинкул, Љ. Драмолет
игран у зиму и пролеће 2001, у: 42. октобарски салон (2001), Београд:
Културни центар Београда, без пагинације.
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Ако су се оштре критике и оспоравања до 2004. водили на
терену локалних подела и парадигми, након 2004. године
тежиште се пребацује на полемике које би се грубо могле
поделити на оне које се темеље на питању присуства дома
ћих уметника на манифестацији, и оне друге које се темеље
на критичком размишљању о самој тези изложбе и њеној
експликацији како у уводном тексту, тако и кроз избор умет
ника и радова који је именовани уметнички директор напра
вио. Прва група полемика се у принципу темељи на процепу
између погледа споља/погледа изнутра, на динамици односа
центра и маргине и њиховим различитим политичким по
тенцијалима, односно на анксиозности изазваној питањима
да ли међународна сцена препознаје локалну и да ли локал
на сцена има потенцијал да се препозна у глобалном контек
сту, односно да ли има капацитет да се умрежи и постане
активни агент на глобалној уметничкој сцени. У том смислу,
питање комбинаторике доделе мандата уметничког дирек
тора иностраном или домаћем куратору требало би да буде
мање питање политичке коректности и (вештачке) уравно
тежености, а више питање професионалне компетентности.
Ово би била кратка скица праволинијске и mainstream исто
рије Октобарског салона која мапира кључне датуме и важна
концептуална померања. Паралелне овој, а у блиској вези са
самом манифестацијом, могле би се испратити/формулисати
бочне ’историје’ или прецизније покренути расправе:  нпр.
расправа о националној ликовној критици друге половине
20. века на основу, како се испоставља, обимне текстуалне
продукције у дневној штампи и периодици која је веома ак
тивно пратила свако издање ове манифестације6; расправа о
развоју кустоске позиције од различитих облика колектив
них тела (организациони одбор, савет октобарског салона,
селекциона комисија)7 која баштине традицију жирија пр
вих париских Салона, преко модела традиционалног кусто
са и конвенционалних изложбених пракси и њима различи
тих алтернативних модела („кустос-аутор”) па до примера
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
Организациони одбор; од 1973. године (14. Октобарски салон) до 2007.  
(48. Октобарски салон), а од 2008. године (49. Октобарски салон) ту уло
гу игра Одбор. Од 1980. године почиње пракса именовања Селекционе
комисије од стране Савета Октобарског салона. Године 1992. именоваће
се по селектор за сваку од секција, 1995. враћа се на принцип селекци
оне комисије и тако ће с варијацијама остати до 2002. године када се
по први пут, по угледу на модел међународних манифестација, именују
уметничке директорке: Лидија Мереник за ликовну и Драгана Палаве
стра за примењену уметност.
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пракси; расправа о различитим градским конвенционалним
и неконвенционалним изложбеним просторима као после
дица чињенице да се ради о манифестацији која и данас,
после пола века постојања, нема свој централни простор,8
те пратећа јој историја различитих градских културних ин
ституција као организатора манифестације. Намера овог
текста, дакле, није успостављање дијахронијске интерпре
тације која би обухватила једну или синтетизовала у један
историјски наратив све наведене перспективе Октобарског
салона.   Историјско интерпретирање манифестације биће
замењено контекстуалним (отуд предложен формат ’распра
ве’ уместо ’историје’). У том смислу, Октобарски салон неће
бити разматран као само још један ’историјски догађај’ већ
превасходно као културална односно друштвена пракса из
ведена из и у оквирима потенцијалности културе и друштва
којима припада.

1960-2004
Почеци Октобарског салона дугују „иницијативи Савета за
културу града и ликовних уметника Србије” на коју је На
родни одбор града Београда позитивно реаговао те основао
ову манифестацију „при Модерној галерији у Београду ...
као сталну институцију која ће сваког 20. октобра, у част
годишњице ослобођења Београда, организовати репрезен
тативну изложбу достигнућа ликовне уметности у Народ
ној Републици Србији”.9 Модерна галерија 1963. године
повлачи се из организације због, како Гордана Добрић на
води, обавеза око отварања Музеја савремене уметности
(20. октобра 1965)10 али могуће је претпоставити да су и не
8 Čubrilo, J. On performative potentials of exhibition spaces, u: On Architec
ture, International Conference and Exhibition, ed. Bogdanović, R. (2013),
Belgrade: STRAND – Sustainable Urban Society Association (CD-ROM)
Jojkić, Đ. Predgovor, u: Prvi oktobarski salon (1960), Beograd: Moderna
galerija, str. 5
9 Јојкић, Ђ. Предговор, у: Први октобарски салон (1960), Београд: Модер
на галерија, стр. 5.
10 Добрић, Г. Моћ и немоћ критике, у: Мирчић,   А., Добрић, Г., Бјелица
Младеновић, А. Е. и Лепосавић, Р. нав. дело, стр. 27. Миодраг Б. Протић
је поводом Трећег октобарског салона на позив листа Политика уче
ствовао у својеврсној анкети коју је овај лист спровео међу београдским
ликовним критичарима и у краћој критици коју је насловио „Салон није
испунио своја очекивања” изнео своје мишљење да се Салон „све више
приближава УЛУС-овим ревијалним изложбама”. Аноним, (11.11.1962.)
У знаку младих генерација, али..., Политика; наведено према: Мирчић,  
А., Добрић, Г., Бјелица Младеновић, А. Е. и Лепосавић, Р. нав. дело,
стр. 90. Ова паралела са УЛУС-овим изложбама као мање елитним, ре
лативно је честа у ликовној критици током 60-их година 20. века, док се
касније спорадично и више у имплицитном тону јавља. („Иако постоји
жеља да он буде нешто друкчије и боље од Улусових изложби које по
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гативни одјеци стручне јавности на Октобарски салон те
године могли да утичу на доношење такве одлуке.11 Органи
зацију до краја седме деценије на себе преузима „Организа
циони одбор од најмање 7 а највише 15 чланова које именује
Савет за културу НО града Београда”12, осим 1968. године
када је тај посао био поверен другој важној манифестацији
југословенског карактера, Тријеналу савремене југословен
ске ликовне уметности13. Културни центар Београда ће од
1970. године, у континуитету, све до данас, осим у перио
ду између 1981. и 1986. године када организацију преузи
ма Уметнички павиљон Цвијета Зузорић, бити организатор
Октобарског салона, готово увек спреман да уважи сугести
је у правцу трансформације Салона у складу са померањи
ма у свету савремене уметности коју је требало да према
модификованим пропозицијама из 1963. године14 на првом
чињу да се сматрају као нешто инфериорно, јер ту нису заступљена ве
лика имена, Октобарски салон ипак мора да рачуна на оне исте излагаче
који се јављају и на Улусовим изложбама, што више да уступа место
младим излагачима. В(асић), П. (6.11.1962) Октобарски салон 1962, По
литика; наведено према: Мирчић, А., Добрић, Г., Бјелица Младеновић,
А. Е. и Лепосавић, Р. нав. дело, стр. 88) Вероватно да разлог томе може
бити напор да се разуме другост нове манифестације чије су нехотич
не сличности са УЛУС-овим изложбама изазивале потребу раздвајања и
производње/очувања идентитета Октобарског салона.
11 О томе имплицитно у: Сујић, В. Б. (1977) Неки видови критике Окто
барског салона (1960-1976), Уметност бр. 51, Београд; наведено према:
Мирчић, А., Добрић, Г., Бјелица Младеновић, А. Е. и Лепосавић, Р. нав.
дело, стр. 194-197.
12 Видети Правилнике у каталозима Октобарских салона у периоду од
1963. до 1967. године, као и Октобарског салона из 1969. године.
13 Прво Тријенале организовано је неколико месеци пре Првог октобар
ског салона, у пролеће 1960. године, од 25. маја до 25. јуна на Београд
ском сајму. Иза покретања Тријенала налазио се Савез ликовних умет
ника Југославије који је у сарадњи са Народним одбором Београда и
Фондом за унапређење ликовних уметности „Моша Пијаде” (основаним
1959. године ради помагања младим уметницима у виду стипендија за
усавршавање и ради помагања манифестација 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) у Уметничком павиљону Цвијета Зузорић. Видети: Докнић, Б.
(2013) Културна политика Југославије, 1946-1963, Београд: Службени
гласник, стр. 203; Прво тријенале ликовних уметности, Стална изло
жба савремене Југословенске уметности (1961), Београд: Нови дани;
Друго тријенале ликовних уметности, приредила Трпковић Љ. (1964),
Београд: Култура; Треће тријенале ликовних уметности, приредио Мар
куш, З. (1967), Београд: БИГЗ; Четврти београдски тријенале ликовних
уметности, приредио: Протић, М. Б. (1970), Београд: БИГЗ; V beograd
ski trijenale likovnih umetnosti, priredio Ćelić, S. (1977), Beograd: Umetnič
ki paviljon „Cvijeta Zuzorić”.
14 Године 1963. се из Правилника Октобарског салона брише одредба
по којој Салон треба да буде „преглед најзначајнијих уметничких до
стигнућа” и уместо ње се уводи одредба по којој Салон треба да буде
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месту заступа/представља, а понекад је умео да се постави
чак и као иницијатор тих промена.
Другим речима, Октобарски салон је настао као један од
многобројних исхода административно-етатистичког или
државно-бирократско-просветитељског модела културне
политике чији је циљ био стварање нових вредности, има
нентних новом човеку социјализма/комунизма („најбоља
дела наших најбољих уметника”).15 Будући да „ни једна кул
турна политика није неутрална и непристрасна, ...нити се
она води само у општем интересу”16, јасно је да она, као об
лик институционалног односа на релацији држава-култура,
изражава идеолошке, политичке и културне погледе и инте
ресе носилаца друштвене и економске моћи, односно влада
јуће елите. Југословенска културна политика из периода у
којем се оснива Октобарски салон па све до почетка послед
ње деценије 20. века, темељила се на потпуном планирању,
финансирању и контроли целокупне културне делатности
путем политичког и правног система са циљем како еман
ципације друштва тако и промовисања власти и репродуко
вања и дистрибуције њене моћи. Салон (као и Тријенале)
настаје одлуком Народног одбора града Београда, једног из
система месних и рејонских који су заједно са републичким
и савезним, након Другог светског рата, у новоствореној
држави, чинили костур читаве државне организације. Мо
дерна галерија, будући Музеј савремене уметности, којој је
била поверена организација првих Салона, такође је осно
вана одлуком ’с врха’: током прве половине шесте деценије
20. века, председници Савета за науку и културу ФНР Ју
гославије и Савета за просвету, науку и културу НР Србије
(председница Митра Митровић) започињу прве консултаци
је о формирању Модерне галерије које ће се завршити Реше
њем Савета за културу Народног одбора града Београда од
17. јуна 1958. године, којим је коначно била донета одлука о
оснивању Модерне галерије.17 Културни центар Београда је
такође град Београд основао 1957. године, док је Уметнички
„манифестација уметника Србије на плану сликарства, графике и
скулптуре”. Видети: Правилник, у: Четврти октобарски салон (1963),
Београд: Модерна галерија.
15 Овај модел није био иманентан само комунистичким земљама већ и у
појединим социјалдемократским попут Шведске или Холандије с том
разликом да је у овим последњим држава на себе преузимала само оба
везу материјално-финансијске претпоставке културног развоја. Видети:
Докнић, Б. нав. дело, стр. 39.
16 Прњат, Б. (2006) Увод у културну политику, Београд: Стилос, стр. 58.
17 25. август  2014., http://www.citajteo.rs/index_muzej_savremene.html; Pro
tić, M. B. Istorijat Muzeja savremene umetnosti, у: Vodič MSUB, (1965),
Beograd: Muzej savremene umetnosti, str. 18-19.
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павиљон Цвијета Зузорић (подигнут 1928. године напорима
Удружења пријатеља уметности „Цвијета Зузорић” основа
ног 1922. године), институција која је након 1945. године
реорганизована у складу са новом културном политиком –
Павиљон је дат на коришћење и управљање Удружењу ли
ковних уметника Србије, с тим да је у периоду када је био
задужен од стране града на пословима организације Салона,
деловао као самостална институција културе (1978-1986).18
Присуство државе односно града у оквиру Октобарског са
лона ће варирати: у првим годинама у раду Организацио
них одбора Салона поред уметника, ликовних критичара,
историчара уметности, именованим према Правилницима
од стране Савета Модерне галерије за прва три Октобар
ска салона,19 а од Четвртог октобарског салона од стране
Савета за културу Народног одбора града Београда,20 уче
ствоваће и начелник Секретаријата за просвету и културу
Народног одбора града Београда. Такође, у првим годинама
ће постојати тенденција да се и састав жирија за награду
прошири културним радницима.21 Организациони одбор је
према Правилницима (будући да је сваки Октобарски салон
имао свој Правилник и Пословник чији је текст могао а ни
је морао да се разликује) требало да се бави организацијом
Салона, да именује жири за награде, „да врши избор радова
18 Vučetić, R. The Emancipation of Women in Interwar Belgrade and the „Cvi
jeta Zuzorić” Society, 26. avgust 2014., http://www.udi.rs/articles/genderRV.
pdf; Церовић, Н. и Келемен, И. (2011) Удружење пријатеља уметности
Цвијета Зузорић 1922-1941, Документи и грађа из архиве УЛУС-а, Бео
град:УЛУС.
19 Видети: Правилнике у каталозима Октобарских салона 1960, 1961 и
1962. године
20 Видети: Правилник, у: Четврти октобарски салон (1963), Београд: Мо
дерна галерија, без пагинације.
21 Примера ради у жирију за награде Првог октобарског салона поред Не
дељка Гвозденовића, др Миодрага Коларевића, Момчила Стевановића,
Сретена Стојановића (у том тренутку декана Академије ликовних умет
ности) и Лазара Трифуновића, учествују и Павле Бељански (уз чије име
у каталогу стоји да је опуномоћени министар у пензији, а не и један
од великих колекционара који ће годину дана касније своју колекцију
институционализовати у првој, наменски пројектованој, музејској гра
ђевини у Новом Саду и Војводини и првој музејско-галеријској инсти
туцији у Србији намењеној чувању и излагању збирке једног колекци
онара) и Драго Вучинић, тадашњи секретар Културне комисије за везе
са иностранством. Видети: Правилник (1960) Први октобарски салон,
Београд: Модерна галерија, стр. 7. У раду жирија за награде на Дру
гом октобарском салону поред добитника награде на претходном Сало
ну: Бошка Карановића, Мише Поповића и Љубице Сокић, учествују и
др Миодраг Коларић, Момчило Стевановић и Лазар Трифуновић, као и
Гавро Алтман, тадашњи уредник листа Комунист, службеног гласила
Савеза комуниста Југославије. Видети: Правилник, у: Други октобарски
салон (1961), Београд: Модерна галерија, стр. 7.
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и излаже их према расположивом простору”22. Године 1973.
Организациони одбор се трансформише у Савет Октобар
ског салона; током година ће се мењати дужина мандата
чланова Савета23 а његов састав ће чинити уметници, ликов
ни критичари, историчари уметности. У периоду од 1973. до
1984. године у раду Савета учествоваће и руководећи људи
институција којима ће бити поверена организација Салона:
директор Културног центра Београда (1973-1980) и управ
ник Уметничког павиљона Цвијета Зузорић (1981-1984).
После 1987. године када организација Октобарског салона
поново прелази у окриље Културног центра Београда па до
2008. године, директорке (Горица Мојовић, Даница ЈововићПродановић) ове институције су, иако нису биле званично
чланице Савета, биле веома активне у обликовању манифе
стације као и у њеној интернационалној промоцији.
Овај ’излазак’ представника политичких структура из рада
Савета би се могао интерпретирати као знак чврстог уве
рења власти да је манифестација идеолошки добро утеме
љена, односно да је успостављена идеолошка инерција.24
Полетни, амбициозни и елитистички дух Првог салона је
доста брзо устукнуо пред конзервативним укусом,  скоро па
се изложба, како примећује критика, изједначила са годи
шњим изложбама чланова УЛУС-а. Коначно, градска власт
је имала дискретни начин надзирања манифестације с обзи
ром на финансијску зависност Октобарског салона од исте
те власти.
Од 2008. године Савет се трансформише у ново тело, Од
бор: тежиште се са програмско-саветодавне улоге пребацује
на преузимање организационе и финансијске одговорности.
Минимизује се број чланова у односу на претходна тела, та
ко да Одбор сада, уместо да се темељи на идентитетским
политикама и широком консензусу као што је Савет чинио,
своје упориште има у технократској оперативности. У ње
гов састав улазе поред уметника и/или историчара уметно
22 Видети: Правилник, у: Први октобарски салон (1960), Београд: Модер
на галерија, стр. 8.
23 Углавном су се чланови Организационог одбора или Савета бирали на
две, односно четири године, уз увек присутну могућност да их Скуп
штина града разреши пре истека мандата, као што се десило са Саве
том изабраним 2008. године у трајању од четири године а разрешеним
већ следеће, 2009. године, након именовања нове директорке Културног
центра Београда.
24 Седамдесетих година у рад Савета се укључују и уметници из Пришти
не: Нимани Шћури 1973. и Небих Мурићи 1975, као и Милан Станојев
графичар из Новог Сада (1975). Међутим, овај унутаррепублички кључ,
који може бити колатерална последица атмосфере око Устава из 1974.
године, неће се одржати у годинама које долазе.
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сти као ’експерата’, директорка Културног центра (Даница
Јововић-Продановић у сазиву 2008-2009, и Миа Давид, по
сле 2009. године) и по један представник из пословног света
и поново по један представник градске власти, али не више
у улози потенцијалног цензора, већ из стратешких разлога,
’призван’ од стране саме манифестације, а ради обезбеђива
ња чвршће везе и у том смислу финансијске сигурности, а
самим тим и опстанка манифестације.
Контроверзни карактер Октобарског салона током ових пет
и по деценија постојања не темељи се на његовим изборима
(Савета, жирија, уметника и радова) већ на антагонизмима,
дисензусима, па чак и агонизмима чији су ови избори би
ли последица и/или које су ови избори производили. У том
смислу можемо да говоримо о димензији политичког (Шан
тал Моф – Chantal Mauffe)25 – и/или политике (Жак Рансијер
– Jacques Rancière)26 као о оној која је суштинска и манифе
стацији инхерентна. Ако је профил Октобарског салона мо
делован у складу са културном политиком која је пред мани
фестацију поставила озбиљна очекивања да сваке године ре
презентује подједнако квантитет и квалитет, симболизујући
тако друштвени напредак, сама манифестација је ’изнутра’
била премрежена политикама: од именовања чланова Орга
низационог одбора/Савета, жирија за награде, селекционих
комисија (од 1975. године уведене), селектора (1992, 1993
и 1994. године по један члан селекционе комисије постаје
селектор за одређену област: сликарство, скулптуру, цртеж
и графику, примењену уметност, графички и индустријски
дизајн27; а од 1998. именују се селектори који су „дужни да
на основу свог увида (изложбе, атељеи) предложе Савету
листу позваних аутора.”28), уметничког директора (од 2002.
25 „Под политичким подразумевам димензију антагонизма коју сматрам
конститутивним елементом људског друштва, док под политиком подра
зумевам склоп пракси и институција путем којих се ствара ред, органи
зујући коегзистенцију људи у контексту конфликтности који политичко
обезбеђује.” Mauffe, C. (2005) On the Political, London: Routledge, p. 9.
26 „Суштински рад политике је конфигурисање сопственог простора. Он
видљивим чини свет својих субјеката и својих радњи. Суштина поли
тике је испољавање дисензуса као присутности два света у једноме”.
Ransijer, Ž. (2012) Na rubovima političkog, Beograd: Fedon, str. 184-185.
27 Тачка 8 из Правилника 33. октобарског салона. Видети: Правилник,
у: 33. Октобарски салон (1992), Београд: Културни центар Београда,
стр. 6.
28 Члан 8 Правилника 39. октобарског салона који ће се онда појављива
ти у правилницима Октобарских салона закључно са 2000. годином.
У Правилнику 42. октобарског салона задржава се принцип селекто
ра али се и модификује текст сходно новонасталој ситуацији – „Савет
именује девет селектора из редова ликовних и примењених уметника и
са њима склапа уговор о сарадњи на 42. октобарском салону.” Видети:
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године); затим, преко избора уметника односно њихових ра
дова, до политике награђивања.29 Само летимичан поглед,
рецимо, на чланове Организационог одбора/Савета форми
ра јасну слику о амбицијама Салона. Чланови првог Орга
низационог одбора који је имао мандат од две године били
су поред Немање Маџаревића, начелника Секретаријата за
просвету и културу Народног одбора града Београда, Зуко
Џумхур, сликар и карикатуриста, Недељко Гвозденовић,
сликар и професор АЛУ, Бошко Карановић, графичар и ван
редни професор АЛУ, Олга Јеврић, скулпторка чији је ради
кални приступ скулптури након самосталне изложбе 1957.
године у галерији УЛУС-а и наступа у национ
 алном пави
љону на 29. венецијанском бијеналу 1959. године био за
пажен као изузетан од стране домаће и иностране критике,
др Миодраг Коларић, историчар уметности, научни сарад
ник Народног музеја, Јован Кратохвил, скулптор и доцент
АЛУ, Миливој Николајевић, сликар и управник новосадске
Галерије матице српске, Бошко Петровић, сликар, Божидар
Продановић, сликар и асистент АЛУ, Јован Секулић, дирек
тор Завода за заштиту споменика културе, Младен Србино
вић, сликар и доцент АЛУ, Ратомир Стојадиновић, скулп
тор, Војин Стојић, скулптор и асистент на АЛУ и др Лазар
Трифуновић, историчар уметности и асистент Филозофског
факултета. Овакав тренд окупљања еминентних личности,
уметника, историчара уметности или ликовних критичара,
чији је ауторитет произлазио из професионалног, друштве
ног и/или политичког ангажмана у тело које доноси концеп
цију и утврђује Правилник Салона, које непосредно врши
избор излагача или жирира радове пристигле на конкурс,
које именује селекциону комисију/селекторе/уметничке ди
ректоре, као и жирије биће задржан током свих ових година.
Кроз Организационе одборе или Савете током ових децени
ја у својству чланова прошли су: Михаило Петров (196230,
графичар, сликар, илустратор, песник и критичар, и у том
тренутку професор АЛУ); Марија Пушић (1962, историчар
Правилник, у: 42. Октобарски салон (2001), Београд: Културни центар
Београда, без пагинације.
29 Лидија Мереник је у оквиру 42. Октобарског салона укључила ретро
спективу награђених радова на Октобарским салонима од 1960. годи
не препознајући у оваквој ретроспекцији „још једно виђење уметничке
сцене у Србији после 1960. године – својеврсну историју уметности и
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: Културни центар Београда, стр. 8.
30 Чланови Организационог одбора/Савета су бирани на две или на четири
године. У тексту, осим у неколико случајева, иза имена наведених чла
нова, дата је почетна година њиховог мандата у Одбору или Савету.
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ка уметности, у том тренутку, кустос Модерне галерије),
Стојан Ћелић (1962, сликар и у том тренутку доцент АЛУ),
Нада Андрејевић-Кун (1963, историчарка уметности, у том
тренутку управница Музеја примењене уметности), др Ка
тарина Амброзић (1964, историчарка уметности, у том тре
нутку научни сарадник Народног музеја), др Дејан Медако
вић (1968, историчар уметности, у том тренутку професор
на Групи за историју уметности Филозофског факултета),
Алекса Челебоновић (1972, сликар, ликовни критичар, до
тог тренутка, између осталог комесар југословенских се
лекција на Венецијанском бијеналу, 1958, 1964. и 1966, и
Бијеналу у Сао Паолу, 1957, 1961. и 1969), Мића Поповић
(1972, сликар и у том тренутку представник УЛУС-а), Јеф
та Јевтовић (1986, историчар уметности и у том тренутку
директор Народног музеја), др Бојана Радојковић, директор
МПУ (1986, историчарка уметности и у том тренутку ди
ректорка Музеја примењених уметности), Ирина Суботић
(друга половина осамдесетих, историчарка уметности и у
том тренутку кустос Збирке стране уметности Народног
музеја), Душан Оташевић (1998-2000, сликар), Чедомир Ва
сић (1998-2000, сликар и редовни професор ФЛУ), Марија
Драгојловић   (1998, сликарка, редовна професорка ФЛУ),
др Лидија Мереник (2000 и 2008-2009, историчарка уметно
сти, прво доценткиња, а онда ванредна професорка на Семи
нару за модерну уметност Одељења за историју уметности
Филозофског факултета)...31 Слична намера се препознаје и
у избору чланова жирија, селекционих комисија, селектора
и аутора пратећих изложби које постају нова пракса Окто
барског салона од 1989. године32, све до 1998. године када
31 Транспарентни пример рефлектовања и уплитања актуелне политике
у Октобарски салон била је смена постојећег сазива Савета Октобар
ског салона чији је председник био Богдан Кршић, графичар и професор
ФПУ и именовање новог, ’политички подобнијег’ са Момчилом Анто
новићем, професором и у том тренутку деканом ФЛУ, те Радиславом
Тркуљом, сликаром и тадашњим директором МСУ који је био близак ре
жиму и на то место такође, иако некомпетентан,  политички постављен
почетком 1993. године. Ова промена је претходила смени директорке
КЦБ-а, Горице Мојовић, а једна од бизарних замерки Салона, од стране
челника града, који су били из редова Социјалистичке партије Србије,
била је да знак Салона из 1993. године садржи жуту и плаву боју (алузи
ја на боје знака у том тренутку опозиционе Демократске странке) иако
је знак поред ових садржавао и црвену, и небоје, црну и белу. Видети:
Мојовић, Г. Октобарски салон – од локалне до европске манифестације,
у: 45. октобарски салон-Континентални доручак Београд, приредила
Петровић, С. (2004), Београд : Културни центар Београда, стр. 14.
32 Иницијативу за приређивање пратећих изложби је покренула тадашња
директорка Културног центра Београда, Горица Мојовић, након што је
са Љиљаном Поповић, дугогодишњом уредницом ликовног програма
КЦБ-а, посетила изложбу „Документа” у Сарајеву 1987. године. При
марна идеја је била да се Октобарски салон  организује у више београд

214

ЈАСМИНА ЧУБРИЛО
Савет Салона бира селекторе којима даје слободу избора
која ће резултовати ауторским изложбама/целинама у окви
ру самог Салона. Дешавало се често да су многи чланови
Организационог одбора или Савета били и чланови жирија
истовремено (у складу са одредбама правилника дотичног
издања Салона), или у оквиру неког другог издања Салона,
што наравно проблематизује, чак компромитује Октобарски
салон јер уместо претпостављене ширине, ’неутралности’
и ’објективности’ у репрезентовању ’аутентичних вредно
сти’, може да имплицира монополизацију.33
Не постоји један Правилник који обухвата све Салоне – пра
вилници су се мењали у складу са променама у друштву
и уметности, тако да је, генерално, сваки Организациони
одбор, односно Савет утврђивао, на траговима старих, но
ва, мање или више модификована правила. Једна од упеча
тљивијих промена је она која доводи у питање и сам назив
манифестације. Октобарски салон је између осталог био
замишљен као манифестација која ће имати и комемора
тивну функцију – обележаваће и славиће 20. октобар, дан
када су здружене јединице Народноослободилачке војске
Југославије и Црвене армије 1944. године, ослободиле Бе
оград. Стога је ова манифестација углавном била отварана
на сам дан, или 19. октобра и углавном је трајала месец да
на. Године 1993. из Правилника изостаје члан који се пона
вљао током деценија: „Октобарски салон се организује сва
ке године у част 20. октобра – Дана ослобођења Београда”
и уместо њега је унето да се „Октобарски салон организује
сваке године октобра месеца”. Другим речима, Октобар
ски салон је почетком деведесетих само рефлектовао, и у
овој одлуци резимирао другачије, неоконзервативно кри
тичко расположење према прошлости коју је, оригинално,
био предвиђен да прославља и то скоро десет година пре
званичне одлуке о избору новог догађаја из историје града,
односно промени датума обележавања града.34 Од тренутка
ских галерија. Истовремено, уводи се изложба „гост-аутор“, идеја која
није заживела с обзиром да, како сама Мојовић објашњава „наша земља
врло брзо улази у изолацију“. Исто, стр. 14.Пратеће изложбе се у почет
ку постављају у државним/градским галеријама, али врло брзо почиње
сарадња са малобројним приватним галеријама (Лада, 12+, Звоно).
33 Из увида у документацију Октобарског салона види се да је Љиљана
Ћинкул, примера ради, учествовала у раду Савета у периоду од 1998.
до 2001, да је била у жирију за награду 1997. године, да је сукцесивно,
сваке године, у периоду од 1989. до 1993. године приређивала по једну
пратећу ауторску изложбу (с тим да је изложбу Изазов линогравуре 1991.
конципирала и реализовала у коауторству са Зораном Тодовићем), да је
1990. године била у селекционој комисији, а 1998. године и селекторка.
34 Скупштина града Београда је тек 26. децембра 2002. године одлучила да
се период између два значајна догађаја у историји града – од 16. до 19.
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интернационализације Октобарског салона, Пословник и
Правилник изостају са почетних страница каталога, а тер
мин отварања се са било ког датума у октобру помера на
септембар (2013 и 2014. године), али на ово и остала (ра
дикална) померања Октобарског салона после 2004. године
вратићемо се касније.
Често се у критикама или у разговорима о Салону правила
историјска паралела са париским Салонима.35 Међутим, ар
гументи којима би се подржало мишљење о париским Сало
нима као моделу према којем је конфигурисан Октобарски
салон су елузивни, непрецизни, и то највише због различи
тих контекста у којима су биле покренуте и у којима су се
организовале ове манифестације. Паралела постоји у називу
који прецизно реферише на чињеницу да је у питању тип
репрезентативне групне изложбе, али модалитети њихове
унутрашње организације се разликују, па су и њихови ефек
априла – обележава као „Дани Београда”. Како стоји у објашњењу ове
одлуке на званичном сајту града Београда, ова два датума су изабрана
због тога што је „Словенско име Београд први пут поменуто 16. априла
878. у једном писаном документу – писму папе Јована VIII бугарском
кнезу Борису, а 19. априла 1867. коначно је – пошто је последњи турски
командант Али Риза-паша симболично предао кључеве Кнезу Михаилу
на Калемегдану - престала готово троиповековна окупација и Београд
поново постао српски град”. 25. август 2014., http://www.beograd.rs/cms/
view.php?id=1222.
35 Париски салони (изложбе али и као облик еманципације јавне сфере)
били су производ француске политике која је од Луја XIV култури при
знавала (моћан) политички потенцијал. Историја изложбених Салона
везана је за оснивање Краљевске академије сликарства и скулптуре
(Academie Royale de Peinture et de Sculpture) 1648. године ради устано
вљавања и заступања ’истините доктрине’ у ликовним уметностима, а
1663. године комплетно реорганизоване и претворене у државну умет
ничку машинерију. Прва изложба чланова Академије и њене школе
(Ecole des Beaux-Arts) била је одржана 1699. године; 1725. изложба до
бија свој званичан назив Salon de Paris, а од 1737. на Салону су могли да
излажу и уметници који нису били чланови Академије. Од 1820. године
постаје главни годишњи догађај који у име француске државе организу
је Академија, који је финансиран од стране државе и на коме се држава
појављује као главни купац уметничких дела. Салон је све до 80-их го
дина 19. века био главна јавна арена у којој су уметници могли да стекну
или, пак, да изгубе своју репутацију, а о томе су се питали с једне стране
жири, који је вршио избор уметничких дела и њихову поставку према
успостављеној хијерархији вредности која је репродуковала доктрину
Академије чији су чланови били, и с друге, ликовна критика, која је мо
гла да буде конзервативна, у сагласности са жиријем и његовим фавори
зовањем конвенционалног сликарства или унеколико супротстављена,
окренута дефинисању модерног и модерности. Видети: Blunt, A. (1982)
Art and Architecture in France: 1500 to 1700, London: Penguin books, pp.
324-325; Blake, N. and Frascina, F. Modern practices of art and modernity,
in: Modernity and Modernism, French Painting in the Nineteenth Century,
eds. Frascina, F. and Blake, N., et al (1993) New Haven (etc.): Yale Univer
sity Press (etc.), pp. 59-61.
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ти различити. Обе манифестације су директни производи
културних политика, осниване су и финансиране ’с врха’ –
њихови оснивачи су краљ односно држава у првом случају
(који су уједно били и главни купци уметничких дела изло
жених на Салонима) и градска управа у другом случају (уз
видљиви изостанак ’колекционарских’ амбиција). Прва ма
нифестација је требало да репрезентује и репродукује док
тирну институције у оквиру које је и била на првом месту
конципирана. Када је реч о Октобарском салону, очекивања
су се с протеком времена мењала. Пред прве Октобарске са
лоне, а посебно пред Први октобарски салон, била су поста
вљена начелно веома висока и истовремено неодређена оче
кивања иза којих се, чини се, у сенци оснивања Музеја савре
мене уметности југословенског карактера од ког се очекива
ло да ће бити важна и водећа институција тог типа у земљи и
региону, препознаје жеља да се успостави и потврди конти
нуитет са предратним сликарством ради конструисања кохе
рентног наратива о националној и југословенској (модерној)
уметности 20. века и његовог и њеног историзовања. Ор
ганизациони одбор Првог октобарског салона је био донео
одлуку да „позивима за излагање ода заслужено признање
генерацији уметника који су својим стваралаштвом допри
нели развоју српске уметности између два рата, а заузели
видно место и у послератном развоју ликовне уметности Бе
ограда и наше земље.”36 Били су позвани: Јован Бијелић са
почасним местом на Салону, Ђорђе Андрејевић Кун, Стојан
Аралица, Марко Челебоновић, Недељко Гвозденовић, Ми
лан Коњовић, Петар Лубарда, Предраг Милосављевић, Ми
ло Милуновић, Зора Петровић, Иван Радовић, Иван Табако
вић, Михаило Петров, Ристо Стијовић и Сретен Стојановић.
Пола године пре отварања Првог октобарског салона било
је отворено Прво тријенале југословенске уметности које је
отворено тежило успостављању континуитета: око шезде
сетак уметника, живих и преминулих, било је представљено
са по једним делом из међуратне фазе, а они живи били су
заступљени и у делу актуелне ликовне уметности. Синтагма
’успостављање континуитета’ чини се да је обележила свет
уметности у НР Србији педесетих година почевши од изло
жбе 70 сликарских и вајарских дела из времена 1920-1940, с
почетка 1951. године, којом је била започета рехабилитација
међуратне уметности, а онда настављена преко низа само
сталних изложби протагониста ове уметности, наградама
или других облика њихове институционализације (профе
сура, рад у комисијама, итд). Успостављање континуитета је
36 Правилник (1960) Први октобарски салон, Београд: Модерна галерија,
стр. 8.
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значило не само афирмацију међуратне, грађанске, уметно
сти након начелног, али од стране власти никада аутентично
прихваћеног, дистанцирања од социјалистичког реализма,
већ и утврђивања ауторитета међуратне уметности као је
диног меритума који је кадар да пружи легитимитет новим
појавама у уметности и на тај начин да своју још увек крхку
и несигурну егзистенцију у (радикално) другачијем исто
ријском и идеолошком окружењу, ојача и учврсти аисториј
ском, кантовском (еманципованом) уметничком и естетском
аргументацијом.37 Пошто је и Октобарски салон извео ’ус
постављање континуитета’, судећи по излагачима као и кри
тикама које су пратиле Салоне током 60-их година 20. века
(спорадично, током осме и девете деценије), манифестација
је, без обзира на стално финансирање и намеру да се из
бором чланова Организационог одбора одржи њен елитни
статус, de facto била препуштена сама себи, без јасне „ми
сије”38 (отуд се често у критици Салона наилази на конста
тацију „ништа ново”). Октобарски салон постаје ’плутајућа’
манифестација око које се воде полемике39, и у критикама
доминира мишљење да је уметност негде другде само врло

37 Слично су поступили и иницијатори Documente у Каселу 1955. године.
Прва издања ове манифестације имала су историјски и документарно/
реконструктивни приступ. Documenta I била су концентрисана на пред
ратни европски модернизам са иницијалном намером успостављања на
цизмом покиданих веза са ‘дегенеративном уметношћу’ као и успоста
вљања нових контаката са европским земљама путем сегмента изложбе
који је представио младу немачку уметност. У том смислу, Documenta I
била су први послератни форум на коме су се немачки и европски умет
ници сусрели. Следећа Documenta биће запамћена као изложба која се
бавила уметношћу након 1945. где је та година узета не само као јасна
политичка цезура већ је требало да, на основу селекције предратних и
послератних уметничких дела, послужи и као критеријум за разматрање
савремене уметности. Видети: Чубрило, Ј. (2009) Како међународне из
ложбе мисле, ЗЛУМС бр. 37, Нови Сад: Матица српска, стр. 307.
38 „И управо зато оправдано је размислити о његовој правој мисији, о мо
гућностима искоришћеним и неискоришћеним, а нарочито о побудама
оних који су га у име друштва створили, и о томе да ли је, и колико је,
овакав какав је, у складу са њима.” Протић, М. у: Аноним, (11.11.1962.)
У знаку младих генерација, али..., Политика; наведено према: Мирчић,
А., Добрић, Г., Бјелица Младеновић, А. Е. и Лепосавић, Р. нав. дело,
стр. 90.
39	 Примера ради полемика између Дејана Медаковића, председника Орга
низационог одбора Деветог октобарског салона и Живојина Туринског у
листу Политика током децембра месеца 1968. године (видети: Мирчић,
А., Добрић, Г., Бјелица Младеновић, А. Е. и Лепосавић, Р. нав. дело,
стр. 151-158.), или полемика између Василија Сујића и Мирјане Жив
ковић која се водила на страницама часописа Младост октобра 1977.
године (видети: Мирчић, А., Добрић, Г., Бјелица Младеновић, А. Е. и
Лепосавић, Р. нав. дело, стр. 185-221).
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мало или нимало на Салону.40 Приређују се ’контра’ изло
жбе попут (анти-)изложбе Генерација 7141, отворене исто
времено али изван оквира Октобарског салона, чак у непо
средној близини, у галерији Студентског културног центра,
или изложбе Отвореног октобарског салона у галерији Пин
ки у Земуну (приређиване од 1978. до 1982. године). Ипак,
Октобарски салон ће током своје историје неколико пута
одиграти улогу манифестације-промотера нових појава или
ће их Салон представити након њиховог етаблирања пре
свега на београдској сцени, што се из перспективе не само
доминантне идеологије модернизма, већ и начелних прво
битних разлога покретања манифестације могло очекивати:

40 Примера ради: „Стога би Октобарски салон већ једном морао да постане
катализатор духовне климе која би од Салона створила једну свечаност
уметности у ширем културолошком смислу: ангажовањем естетичко-
просудитељски најкомпетентнијих кадровских ресурса, предавањи
ма, дискусијама, уводним каталошким студијама, изложбама лауреата,
парцијалним фокусирањем појава и поетика – све то комплементарно
медијски и интердисциплинарно. Тек тада би наше друштво (које је и
финансијер) имало сатисфакцију, уметници алиби, а Салон би синуо
идејом смисла. Верујем да би с разлогом гневни ’заблудели синови’,
’ренегати’, она ’плејада апстинената’ озарени том светлошћу, опет по
хрлили Салону”. Васиљковић, К. (28.10.1983) Последице апатије, Кому
нист, наведено према: Мирчић, А., Добрић, Г., Бјелица Младеновић, А.
Е. и Лепосавић, Р. нав. дело, стр. 353; Радоња Лепосавић уочава основни
модел писања критике о Салону те као једно од општих места у писа
њу и мишљењу о Салону детектује у често понављаним реченицама,
или фразама типа: „Ни ове године наши најпознатији уметници не изла
жу на Салону, а селекциона комисија од... радова приспелих на конкурс
одабрала свега..., што је изазвало буру негодовања.” или „И ове – као и
ранијих година – поставља се питање: какав нам Салон треба?”, Лепо
савић, Р. Мртва природа... и друштво, у: Мирчић, А., Добрић, Г., Бјелица
Младеновић, А. Е. и Лепосавић, Р. нав. дело, стр. 15.
41 Поповић, М. (17.11.1971) Денегри: ревијалне изложбе – преживеле!,
Експрес, наведено према: Мирчић, А., Добрић, Г., Бјелица Младеновић,
А.Е., Лепосавић, Р. нав. дело, стр. 228. Генерација 71 (или „шесторица”,
„шест аутора”, „прва генерација”, Октобар, према Денегрију, непреци
зни колоквијални термини помоћу којих се желело да се под јединстве
ним називом обухвати рад Слободана Ере Миливојевића, Марине Абра
мовић, Раше Тодосијевића, Неше Париповића, Гергеља Уркома и Зорана
Поповића;   Denegri, J. (1996) Sedamdesete: teme srpske umetnosti: Nove
prakse (1970-1980), Novi Sad: Svetovi, str. 94.
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енформел42, нову фигурацију43, постмодерну44 или нову бео
градску скулптуру45 и нову београдску фигурацију46. Међу
тим, то још увек не значи да се на Салону нису могли видети
радови уметника који генерацијски или излагачком страте
гијом нису припадали некој појави али јесу по томе што су
њихови радови делили карактеристике појаве (примера ра
ди Милан Алексић који ће своје фотографије концептуалне
провенијенције излагати у сликарској секцији на Салонима
1980, 1981. и 1982. године; исто важи и за наступ Драгана
Папића на Октобарским салонима тих година).
Захваљујући идеолошкој инерцији, манифестација је оп
стала, а захваљујући амбицији професије и антагонизмима,
односно микро-политикама које су пресецале и конфигури
сале локални свет уметности, прво споро, па онда све брже,
мењала се и прилагођавала новим или другачијим захтеви
ма времена. Колико год конзервативан био, јер је Салон то
ком времена то и постао, готово без потенцијала да промо
више, учвршћује или доводи у питање каријере уметника
(попут париских Салона), баш такав какав је био, поседо
вао је и политички капацитет да провоцира успостављање
другости, другачијих и критичких позиција. Тај политички
капацитет темељио се на симболичкој моћи обезбеђеној чи
њеницом суштински неометаног државног (’друштвеног’)
42 На Другом октобарском салону 1962. године Мића Поповић ће добити
награду Салона.
43 Организациони одбор 13. Октобарског салона 1972. године донео је
одлуку и у предговору је обнародовао да ће то издање Салона имати
посебу селекцију посвећену појави Нове фигурације коју је објаснио
као „тип фигуралног призора који се заснива на коришћењу предлога
нових масовних медијума, као што су: фотографија, филм, телевизија и
стрип”. Видети: 13. Октобарски салон (1972) Београд, без пагинације.
У ту сврху била је именована и посебна комисија у чији састав су ушли:
Јерко Денегри, Мића Поповић, Ирина Суботић и Алекса Челебоновић (у
том тренутку председник Организационог одбора Октобарског салона).
44 24. Октобарски салон, 1983. (у селекционој комисији је између осталих
била  Бојана Пејић, ликовна критичарка која је била међу онима који су
активно подржавали концепт нове слике и других појава у уметности
осамдесетих па су се тако у избору нашли радови Тахира Лушића, На
де Алавање, Милете Продановића, Власте Микића, Јармиле Вешовић,
Драгослава Крнајског и Милована Де Стила Марковића (који је уједно
добио I награду за сликарство те године од стране жирија у саставу Јер
ко Денегри, Марија Драгојловић, Слободан Машић, Славољуб Радојчић
и Алекса Челебоновић).
45 35. Октобарски салон, 1994. године; селекторка за скулптуру Лидија
Мереник.
46 35. Октобарски салон, 1994. године; селекторка за сликарство Данијела
Пурешевић; проблемска пратећа изложба Данијеле Пурешевић поста
вљена у галерији Звоно под називом Аутопортрет у уметности деведесе
тих  (поред сликара Даниел Глид, Урош Ђурић, Стеван Маркуш, Јасми
на Калић, укључени радови и скулпторки Нине Коцић и Драгане Илић).
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финансирања и политичким потенцијалностима културал
них плуралних пракси.

Савременост: 2004-... 
(„to biennial or not to biennial?”47)
У глобализованом свету промењених парадигми, нестабил
них сингуларности и редефинисане суверености држава,
културна политика постаје релација било ког институци
онализованог облика моћи (држава, корпорација) – култу
ра, а са намером потчињавања или операционализовања
културе сопственим потребама. Октобарски салон је 2004.
године постао међународна изложба, сходно трансформа
цијама кроз које је у релацији са савременим политичким
и економским процесима, пролазила савремена уметност,
оријентисана према „културалним контекстима и географ
ским ситуацијама, тј. геополитичким топосима лоцирања и
дислоцирања.”48 Намера да се постане важно место размене
информација, промоције и афирмације како уметника и њи
ховог рада, тако и промоције историјски, политички, кул
турно, социјално-економски специфичног града или обла
сти, па чак и успостављања парадигми, показала се као оки
дач трауматичног искуства за локалну културну средину. Та
јасна манифестација дестабилизовања граница идентитета
произвела је себе као контроверзу над контроверзама Окто
барског салона о којој ће се увек изнова расправљати током
следећих година. Некадашње увек изнова постављано пита
ње „какав нам Октобарски салон треба?” после 2004. уступа
место новим формулацијама: у компромисној варијанти, у
форми питања, „у ком односу треба да буду заступљени на
ши/њихови уметници?” и у радикалнијој варијанти, у форми
захтева, „вратите нам Октобарски салон!”.
Да ли је Октобарски салон требало интернационализова
ти? Без сумње да, а разлога за то има више. Поред нотор
ног аргумента да би требало да у Београду постоји међуна
родна манифестација за визуелне уметности, баш као што
филм, позориште или музичке уметности имају свој ФЕСТ,
БИТЕФ и БЕМУС, међу другим и важнијим аргументима
могли би да се наведу и већ неко време актуелни процеси
глокализације који последњих деценија мењају географи
ју уметности, затим, чињеница да су велике светске изло
жбе бијеналног, тријеналног... типа настајале из дубоких
47 Filipović, E., Van Hal, M. and Ovstebo, S. Introduction, in: The Biennial
Reader, The Bergen Biennial Conference, eds. Filipović, E. Van Hal, M.,
Ovstebo, S. (2009), Bergen, Ostfildern: Bergen Kunsthall, Hatje Cantz, p. 6.
48 Šuvaković, M (2012) Umetnost i politika, Beograd: Službeni glasnik,
str. 27-28.
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културних и политичких потреба, те да то није једина локал
на престижна манифестација која је прерасла у интернацио
налну (примера ради, данас престижно Бијенале у Сиднеју),
да Београд на тај начин постаје дестинација ’biennial тури
зма’, а можда понајвише онај да сама уметност има потребу
за дијалогом ’без граница’, током којег ће свака уметничка
пракса понаособ формирати свој тренутни идентитет и сво
ју различитост, али ће се и међусобно препознавати у својим
сличностима.49 Ова аргументација почива на (француском)
концепту мондијализације и уобличава позитивну слику
ануалних, бијеналних, тријеналних... изложби, те произво
ди представу о њиховој утопијској димензији препознатој
у (мондијалистичким) процесима усмереним ка успоста
вљању мобилних „транснационалних субјективитета који
дислоцирају центар и периферију”.50 Насупрот овој, ’пози
тивној’ аргументацији, постоји критичка, која је скептична
како према концепту мондијализација и мултикултурали
зма, тако и према овој „biennial индустрији”51, суштински
хијерархијски организованој према симболичним потенци
јалностима историје, типа модела изложбе и наравно гео
графије. Велике изложбе свакако су у врло блиској вези са
тзв. чисто комерцијалним системом и, суштински, другачија
позиција је тешко замислива, јер ове изложбе управо тај си
стем производи, односно чини их могућим и активно уче
ствује у њиховом покретању, организовању, као и њиховом
опстанку. С друге стране, тзв. не-западна бијенала предста
вљају нову тенденцију само релативног дистанцирања од
комерцијалног система. Оне се покрећу са намером цен
трирања маргинализоване позиције, али и повратно, могу
рефлектовати процесе вестернизације маргиналних тачака,
асимилације оних различитости које немају потенцијал да
радикално дестабилизују институције (Западне) савремене
уметности.52 Постоје различите поделе међународних изло
жби у зависности од полазишта систематизације. Једна од
тих систематизација препознаје као посебну групу разновр
49 Čubrilo, J. On the Eve of the 51st October Salon, in: Belgrade Experience:
The October Salon, ed. Petrović, S. (2009), Belgrade: Belgrade Cultural Cen
tre.
50 Jones, C. A. Biennial Culture: A Longer History, in: The Biennial Reader, An
Anthology on Large-scale Perennial Exhibitions of Contemporary Art, eds.
Filipović, E., Van Hal, M. and Ovstebo, S. (2009), Bergen, Ostfildern: Bergen
Kunsthall, Hatje Cantz, p. 70.
51 Bydler, C. The Global Art World, Inc.: On the Globalization of Contempo
rary Art, in: The Biennial Reader, An Anthology on Large-scale Perennial Ex
hibitions of Contemporary Art, eds. Filipović, E., Van Hal, M. and Ovstebo,
S. (2009), Bergen, Ostfildern: Bergen Kunsthall, Hatje Cantz, pp. 387-389.
52 Чубрило, Ј. (2009) Како међународне изложбе мисле, ЗЛУМС бр. 37,
Нови Сад: Матица српска, стр. 318.
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сних међународних изложби које се ритмично од последње
деценије 20. века организују као флексибилне продукције
углавном окренуте производњи догађаја попут Бијенала у
Истанбулу, Бијенала у Квангџуу, Манифеста итд,53 а Окто
барски салон би, по свом профилу, могао да се придружи
овим примерима. Ове бијеналне изложбе (или Third World
biennials) успостављају нови модел за овај тип изложбе и
то највише због својих комплексних и богатих site-specific
локализама,54 а истовремено и заједно са другим и старијим
манифестацијама попут Венецијанског бијенала, Бијенала у
Сао Паолу итд, играју важну улогу у глобализацији савре
мене уметности.
Прве идеје о успостављању веза између Октобарског салона
и интернационалног света уметности коинцидирају са ве
ликим европским геополитичким променама у време непо
средно после пада Берлинског зида, догађаја који је процесе
глобализације интензивирао. На 32. Октобарском салону,
као гост Салона, Жан Лик Шалимо (Jean Luc Chalumeau),
француски ликовни критичар, у то време вишегодишњи
уредник часописа OPUS International (излазио од 1967. до
1995. године; Шалимо је уређивао од 1981. године до га
шења часописа), додељује награду Француског културног
центра Марини Накићеновић.55 Због увођења међународних
санкција Савезној Републици Југославији резолуцијом Са
вета безбедности Уједињених нација 30. маја 1992. године,
није било могуће наставити са оваквом или сличним интер
националним/интернационализујућим праксама. Временом
је овај догађај заборављен и када су се, деценију касније,
поново покренули разговори око интернационализације Са
лона, долазак и ангажман Шалимоа нигде се више није по
мињао, иако је за то, гледано из ове перспективе, у концеп
туалном смислу, итекако било простора.56
За период после 2000. године, поред увођења уметничког ди
ректора и интернационализовања, интензивирано је питање
излагачког простора Октобарског салона. Октобарски салон
53 Bydler, C. op. cit, p. 388.
54 Niemojewsky, R. Venice or Havana: A Polemic on he Genesis of the Con
temporary Biennial, in: The Biennial Reader, An Anthology on Large-scale
Perennial Exhibitions of Contemporary Art, eds. Filipović, E., Van Hal, M.
and Ovstebo, S. (2009), Bergen, Ostfildern: Bergen Kunsthall, Hatje Cantz,
p. 101.
55 Поред статуете, Марина Накићеновић је следеће 1992. године имала са
мосталну изложбу у Carre des Arts у Паризу коју је Шалимо организовао.
56 Дугујем захвалност Горици Мојовић, њеном времену, стрпљењу, а нај
више живом и педантном сећању идеја, догађаја, атмосфере, људи,
проблема који су пратили и обликовали Салоне од позних 80-их година
20. века.
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је од почетка гостовао у градским галеријским простори
ма: од 1960. до 1966. искључиво у Изложбеном павиљону у
Масариковој бр. 4; 1967. године са селекцијом примењених
уметности, Салон се отвара поред Изложбеног павиљона и у
Музеју примењених ументости; у периоду од 1968. до 1972.
Салон је био постављан у Изложбеном павиљону, Галерији
УЛУС-а и МПУ; 1973. и 1974. изложба се враћа у оквире Из
ложбеног павиљона и МПУ; од 1975. до 1988. године Окто
барски салон се поставља у Уметничком павиљону „Цвијета
Зузорић”, а од 1989. и по београдским галеријама; од 1993.
до 1998. године централна изложба се сели у простор Музе
ја „25. мај”; 1999. се враћа у Уметнички павиљон „Цвијета
Зузорић” све до 2001. године. Током претходних деценију
и по, као централни простори Октобарских салона, смењи
ваће се Музеј „25. мај”, и нови простор некадашње Војне
академије у Ресавској улици који је одлуком Министарства
републике Србије 2006. уступљен граду Београду за потре
бе смештаја Музеја града Београда. Године 2012. Салон је
био постављен у зграду Геозавода, а 2013. у простор бивше
Робне куће Клуз на углу Масаркове и Ресавске улице.57 Сре
дином прве деценије 21. века актуелизује се питање Градске
галерије (Kunsthalle), изложбеног простора за репрезента
тивне изложбе савремене уметности али и простора у коме
би Октобарски салон коначно добио свој ’дом’.58 Политичка
преструктуирања у граду маргинализовала су овај пројекат,
али оно што је важно јесте да је показана озбиљна наме
ра у правцу промишљања и решавања питања централног
изложбеног простора, представљала адекватан корак ка да
љој институционализацији некада националног, потом ин
тернационализованог, а заправо, глобализованог Салона.59
57 Поред ових, КЦБ као организатор је такође активирао запуштене/
напуштене градске просторе са намером да их пренаменује као што су
Јавно купатило у Душановој улици (одржавали се Октобарски салони од
2004. до 2008. године с тим да пренамена на крају није успела) или Ма
гацин Нолита у Краљевића Марка (у који се после Октобарског салона
2006. године и након конкурса у граду уселиле невладине организаци
је, представнице независне културне сцене). Видети: Čubrilo, J. On per
formative potentials of exhibition spaces, u: On Architecture, International
Conference and Exhibition, ed. Bogdanović, R. (2013), Belgrade: STRAND
– Sustainable Urban Society Association (CD-ROM) Jojkić, Đ. Predgovor, u:
Prvi oktobarski salon (1960), Beograd: Moderna galerija, str. 5.
58 Видети: 1. септембар 2014. http://web.arhiv.rs/develop/vesti nsf/fea
ee540dc011162c1256e7d0032cb98/9f5a0b88754131fbc125717e0078c205?
OpenDocument
59 Октобарски салони 2004, 2005, 2006. и 2007. године су били интерна
ционализовани (уметнички директори: Анда Ротенберг (2004), Дарка
Радосављевић (2005), Рене Блок (2006) и Лоран Хеђи (Lorand Hegyi)
(2007)). 48. Октобарски салон (2008) под називом Уметник грађанин/
Уметница грађанка (уметничка директорка Бојана Пејић) већ самим на
зивом најављује транснационални карактер тог и будућих салона (умет
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Kunsthalle суштински, баш као и бијеналне међународне
изложбе, посебно оне покренуте током последње деценије
20. века и изван топографије главних уметничких центара,
представљају просторе у оквиру којих су се артикулисале
(нове) кустоске праксе оријентисане ка институционалној
критици конвенционалног прављења изложби, праксе коју
одликује процесуалност, отвореност и склоност ка претва
рању институционалног у друштвени простор. Све заједно
представља облике савремености схваћене као сарађивање
и садејствовање са временом60 али и као ефекте детерито
ријализованих мрежа корпорацијског интереса и капитала
(финасијске и идеолошке несигурности).
Иза питања да ли је Октобарски салон требало или није тре
бало интернационализовати крије се (бруталније) питање да
ли би Октобарски салон, такав какав је био, у новим, ра
дикално другачијим друштвено-политичким, економским и
културним околностима, произведеним нестабилним и про
тивречним неолибералним пројектом, успео да опстане? Ве
роватно да и то уколико би се локални карактер Октобарског
салона идентификовао са вредностима неоконзервативне
културе као саставног дела алтернативног одговора на ин
херентну нестабилност неолибералне државе у настајању.
Другим речима, Октобарски салон би у сваком случају, ин
тернационализован или не, постао непосредни или посредни
производ неолибералног пројекта и његове (мулти)културне
политике,61 баш као што су његови почеци и вишедеценијско
трајање били резултати једне друге, државно-бирократско-
просветитељског културне политике. Како је једна од, за Са
лон, драгоцених особина, његова способност да се мења, у
тренутку када је наступио неолиберални заокрет, и Салон је
кренуо у правцу реконфигурације, а од могућих опција ло
кално-глобално, изабрао је ову другу, која је свакако, после
деценијске изолације, била више него добродошла. Ново
лице Салона представља један од производа новоуспоста
вљених односа између слабог, меког субјекта државног су
веренитета наспрам јаког субјекта капитала и глобалног

нички директори: Бранислава Анђелковић (2009), Јуан Пусет (Johan
Pousette) (2010), Галит Елиат (Galit Eilat) и Алнека Грегорич (2011), Бра
нислав Димитријевић и Мика Ханула (Mika Hannula) (2012) и Данијела
Дуганџић Живановић, Катја Коболт, Дуња Куковец и Јелена Петровић
(Red Min(e)d) (2013)).
60 Groys, B. Comrades of Time, e-flux journal # 11, decembre 2009., 12. januar
2014, http://www.e-flux.com/journal/comrades-of-time/
61 Harvi, D. (2012) Kratka istorija neoliberalizma, Novi Sad: Mediteran Publis
hing;  Duggan, L. (2003) The Twilight of Equality? Neoliberalism, Cultural
Politics, and Attack on Democracy, Boston: Beacon Press.
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тржишта.62 Ова комплексна ситуација маргинализованих
или оспорених националних суверености у име глобалног
империјалног суверенитета се у праволинијским критикама
интернационализованог Салона пресликава у критичком
истицању својеврсног арогантног понашања манифестације
и уметничких директора према локалној сцени. Међутим,
те критике заправо показују суштинско неразумевање новог
Октобарског салона: иако је постојала у почетку намера да
интернационализовани Октобарски салон постане простор
не више заступања, као што је то био случај током деведе
сетих путем Сорос мреже,63 већ контекстуализовања (еман
ципованих) локалних уметничких продукција у оквирима
изједначавајуће мултикултуралне и глобалне сцене/култу
ре/друштвености, с временом је постајало на неки начин
ирелевантно да ли има или нема и у којој мери је локална
сцена заступљена, јер је ова манифестација све више поста
јала проблемска и, суштински, све мање интернационална
а све више мултикултурна, глобализована, те транснацио
нална изложба чији је циљ да покаже савремену уметност
без националног предзнака. Уметници и уметнички дирек
тори/куратори представљају (углавном) сами себе а посред
но своје сличности и различитости, ма које провенијенције
биле (класне, етничке, родне, сексуалне, старосне...). У том
смислу, једине ваљане полемике које би имало смисла да се
воде у вези са Октобарским салоном управо су оне које се
темеље на критичкој рефлексији онога што конкретни Са
лон концептуализује, као и начина на који то ради, да ли
успоставља парадигму и какву, да ли аутентично критички
концептуализује садашње време или његове актуелне аспек
те, односно да ли се поставља као сингуларни узорак ко
јим се ремети нормални поредак знања, идентификација и
субјективности у јавном пољу ументости и културе, јер су
то уједно проблеми око којих се организују и друге међуна
родне изложбе – између нужног конформизма и немогуће
утопијске позиције ка којој теже.

Закључна разматрања
Текст доноси другачији теоријски и концептуални приступ
’историји’ Октобарског салона – конструише је као резултат
перформативних учинака културних политика два различи
та друштвено-политичка система у конципирању, обликова
њу, успостављању и одржавању континуитета и али и по
кретању трансформација значајне културне институције/ма
нифестације у нашој средини, али и као резулата перформа
62 Hardt, M. i Negri, A. (2003) Imperij, Zagreb: Arkzin.
63 Šuvaković, M. nav. delo, str. 161-162.
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тивних учинака микро-политика локалног света уметности.
Октобарски салон је био покренут као национална манифе
стација, у сенци или паралелно са два пројекта југословен
ског карактера у пољу ликовних уметности: покретања Три
јенала југословенске уметности и оснивања Музеја савре
мене уметности, оријентисаног да репрезентује целокупан
развој уметности са југословенског уметничког простора
од 1900. године. Изнета је претпоставка да је Октобарски
салон покренут у функцији оснивања Музеја савремене
уметности будући да је Први салон био посвећен како пре
зентовању савремене уметности тако и ’успостављању кон
тинуитета’ са предратном уметношћу, и да су Други и Трећи
салон успешно одговарали на постављени захтев да се пока
жу ’најбоља дела наших најбољих уметника’. У том смислу,
Октобарски салон је производ друге етапе у изградњи нове
југословенске културе концентрисане на изградњу сопстве
не, социјалистичке културе и културног живота.64 Такође,
Октобарски салон се покреће у време (буџетске) децентра
лизације која ће претходити процесима демократизације и
националне еманципације убрзаних након половине седме
деценије. Током деценија, дефинисан и материјално обезбе
ђен од стране града, Салон се неће (много) мењати. Крајем
осамдесетих и током деведесетих, Салон ће пролазити кроз
интензиван период сталног редефинисања које ће свој ис
ход имати у његовој, прво интернационализацији а потом,
врло брзо, у артикулисању Салона као мултикултурне, гло
бализоване, те транснационалне изложбе. Почетак периода
трансформација Салона временски се поклапа са почецима
глобализације, али и производње постсоцијалистичког и
транзицијског свакодневног живота под чијим утицајем и
поље културе и уметничких пракси доживљава обрат. Тран
сформације кроз које је Салон пролазио последње две и по
деценије биле су посредно или непосредно испровоциране
околностима успостављања нове отворене и контрадиктор
не политичке платформе окренуте обезбеђењу политичких
и индивидуалних људских слобода у односу на економске
услове тржишта. С друге стране, ’ изложбене политике’ Ок
тобарског салона биле су и још увек су структуриране ан
тагонизмима или дисензусима локалног света уметности, с
тим да су они у првим деценијама углавном били ’аутоном
ни’, проузроковани поетичким плурализмом, док од деведе
сетих постају ’релациони’ и укључују продукцијске, кусто
ске, дистрибуцијске (излагачке, промотивне) и економске
плурализме. Другим речима, Октобарски салон је манифе

64 Докнић, Б. (2013), нав. дело, стр. 134.
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стација која је „увек у развоју” (Г. Мојовић), и у том развоју
различите политике играју веома активну улогу. 65
Текст је написан у току јула и августа 2014. године.
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POLICY OF CULTURE AND POLICY OF DISPLAY: 
THE OCTOBER SALON
Abstract
This paper is about perfomative effects of cultural policies in two
socio-political systems differing in concept, forms, establishment and
maintenance of continuity but also in initiating transformations of the
nationally significant cultural institution/event – the October Salon.
Initially started as an exhibition of the best art accomplishments and
soon a place to display modern trends in applied arts, the October Salon
has been conceptually consistent, and almost resistant to change, for
almost three decades. For the last two decades, however, the October
Salon has been embracing changes, some of which have even been
radical (like switching from national to international). Usually, these
transformations were observed as a change of paradigms in modern
art: mostly vertical (old/new) and rarely or quite frequently horisontal
(contemporary differences).The impacts of ideological matrices on the
deliberation, continuation and alternations of the October Salon and
the micro-politics of the local art community were not considered or
analysed.
Key words: Оctober Salon, cultural policy, dicensus, antagonism, so
cialism, neoliberalism
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ИЗЛОЖБЕНИ ПОТЕНЦИЈАЛ
НАЦИОНАЛНИХ ПАВИЉОНА
НА СВЕТСКИМ И
БИЈЕНАЛНИМ ИЗЛОЖБАМА
Сажетак: Традиција излагања у оквиру националних павиљона,
која је успостављења на изложбама из 19. века настављена је и
данас у оквиру Светских изложби („Expo’’) и Бијенала у Венецији.
У раду ће бити разматрана улога и значај павиљона као засебне
типолошке категорије у архитектури, као и његова инструмен
тализација на поменутим манифестацијама. Павиљони ће бити
разматрани као места излагања, и као аутономни објекти који
кроз своју форму и обликовање имају хибридну улогу да говоре о
архитектури, уметности и националном идентитету. Уз истори
јат павиљона, од пратеће сценографије до самосталног објекта,
биће разматрана и њихова позиција у  институционалном оквиру
светских изложби и Бијенала у Венецији. У раду ће се разматрати
и две концепције павиљона – као привремених структура (светске
изложбе) и трајних простора за излагање (Бијенале) и последица
овакве поделе на архитектуру павиљона.     
Кључне речи: павиљони, Светске изложбе, Бијенале у Венецији,
национални, архитектура

Увод
Како се изложбе, независно од њиховог формата и садржа
ја, скоро увек могу разматрати и као дискурзивна и визу
елна платформа за проучавање одређеног друштвеног тре
нутка, приликом изучавања ових манифестација потребно
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је направити увид у све делове изложбе и направити увид
у контекст у оквиру којег су презентоване, како би се боље
разумела улога коју су поједине изложбе имале у друштве
ним и културним дешавањима.
У фамилији изложби, како због њиховог континуитета, тако
и због значаја који су имале на даљу еволуцију овог жанра,
посебно се издвајају светске изложбе (Интернационалне из
ложбе или Expo) као места на којима се излажу експонати
из свих сегмената једног друштва, и Бијенале уметности у
Венецији карактеристично као место приказивања ликовне
и визуелне уметности (а од осамдесетих година 20. века и
архитектуре). Ове изложбе, и поред великих различитости у
начину и динамици организације, обухвату и дужини траја
ња, имају једну веома важну заједничку карактеристику која
се односи на начин на који се организује наступ и селекција
уметника и држава учесница, а који се састоји од комбина
ције националних и анационалних изложбених селекцио
них процеса,1 као и према томе што се за организацију ових
изложби користе простори националних изложбених пави
љона, који представљају битно средство у функционисању
изложбених манифестација овог формата. Управо из тог
разлога у овом раду је разматрана улога изложбених пави
љона (националних, интернационалних или неких других)
у функционисању изложби. У првом делу је дат кратак пре
глед основних термина који се везују за типолошку катего
рију павиљона и њихова еволуција од Прве Светске изложбе
у Лондону 1851. до данас, а у другом делу рада фокус је на
Бијеналу у Венецији и националним павиљонима који су за
потребе ове изложбе грађени на простору Ђардина (Giardini
di Castello) од 1895. до деведесетих година 20. века.

Изложбени павиљони од пратеће сценографије
до самосталног објекта
Према речима Беатриз Коломине (Beatriz Colomina), реч
павиљон се изводи из француске речи за лептира – papillon,
због асоцијације на странице лаког отвореног номадског
шатора који подсећа на лептирова крила.2 Овај термин је,
такође, у зависности од историјског периода и језика у коме
се употребљавао означавао и баштенски и логорски шатор,
мали летњиковац са округлим кровом, кућицу са кубетом,

1 Чубрило, Ј. (2009) Како међународне изложбе мисле, Зборник Матице
српске за ликовне уметности бр. 37, Нови Сад: Матица српска, стр. 301.
2 Kolomina, B. (2007) Paviljoni budućnosti, Oris br. 48, Zagreb: Arhitekst,
str. 17.
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просторију са експонатима на изложбама итд.3 У свим вари
јантама значења за павиљон се везује категорија пролазно
сти, односно ограниченог временског трајања, и управо ће
та особина бити од великог значаја за дефинисање улоге и
значења изложбених павиљона.
Типолошки павиљони се као просторне структуре, повезују
са традицијом привремених позорница које су се у периоду
ренесансе користиле за обележавање значајних догађаја и
свечаности. Како наводи Коломина, павиљони су се кори
стили „као прилика за реализацију новог стила, нову врсту
простора, ново значење декорације створене можда за само
један дан ...”4. Павиљони су били сценографија, декорација,
пратећи елемент већег догађаја, позадина која је била вре
менски ограничена. Средином 19. века са појавом сајамских
манифестација и изложби, иако су и даље привременог ка
рактера, њихова структура се усложњава, и павиљони до
бијају на значају. На сајмовима и светским изложбама које
у овом периоду добијају своју устаљену форму, улога па
виљона је била да обезбеде просторни оквир за излагање и
приказивање „идеализованих слика света”5 које су биле пре
зентоване на оваквим изложбама. Специфичност намене и
привременост, условили су експерименталну улогу павиљо
на, њихову програмску одређеност и формално обликовање.
Они имају двоструку улогу, првенствено да обезбеде место
где ће бити организована изложба, док су са друге стране
својим формалним обликовањем имали за задатак да прене
су одређену поруку.
С обзиром да су настали на основу конструктивних и деко
ративних елемената, преузетих из парковне и индустријске
архитектуре,6 још од прве Светске изложбе у Лондону 1851.
године, и Кристалне палате као изложбеног павиљона, ар
хитектура ових структура подразумева тренд експеримен
тисања који се у једном периоду у највећој мери односио
на подручје конструкција и примену нових материјала.7 У
каснијим фазама развоја, према речима Беатриз Коломине,
традиција павиљона као места експериментисања је на
стављена, и односила се пре свега на конструисање слике
– „упечатљиве слике понуђене масовној публици кроз попу
ларне изложбе – која потом надаље бива изложена у нови
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, на телевизији, а данас и на
интернету.“8Дакле улога павиљона је да у ограниченом вре
менском периоду, путем изложбе као медија, и свог формал
ног обликовања, конструишу тј. пренесу одређену слику пу
блици. Оно што је карактеристично за све типове изложбе
них павиљона, уколико се разматра њихов историјат, јесте
управо чињеница да већина ових павиљона, изграђених у
периоду након Лондонске изложбе 1851. године, постоји са
мо у меморији. Иако физички не постоје, велики број ових
објеката оставио је траг у историји и теорији архитектуре.
Иако формално нису имали програм, павиљони су врло че
сто били промотери нових идеја које су имале велики одјек
у архитектури. Међу њима су сасвим сигурно „Стаклени
павиљон” (Glashaus) Бруна Таута (Bruno Taut) изграђен за
изложбу Веркбунда у Келну (1914), павиљон Совјетског Са
веза Константина Мељникова на изложби у Паризу (1925),
Мисов павиљон Немачке на изложби у Барселони (1929),не
ки од павиљона које је Ле Корбизије (Le Corbusier)  радио у
сарадњи са Пјером Жанереом (Pierre Jeanneret) на изложба
ма у Паризу (1925. и 1937), или многобројни павиљони који
су изграђени у периоду након Другог светског рата па све до
данас.9Оно што је занимљиво је да су поједини од ових па
виљона добили на значају много касније у односу на период
њихове изградње, насупрот чињеници да физички више ни
су постојали. Иако је њихово трајање најчешће било везано
за трајање изложбе, павиљони су наставили да постоје у ка
талозима, приказима изложби или једноставно у сећању.10
Како наводи Беатриз Коломина у разматрању историјата
изложбених павиљона: „изложбени павиљони 20. столећа
су били мјеста инкубације нових облика архитектуре која је
понекад толико шокантно оригинална и нова да они никада
нису били препознати као архитектура”.11

Светске изложбе – првобитни контекст за
реализацију привремених павиљона
Иако се често посматрају као аутономне целине, павиљони
највероватније никада не би били то што јесу без контексту
алног окружења које су им омогућиле манифестације које се
8 Исто.
9 Puente, М. (2000) Exhibition Pavilions, Barcelona : Editorial Gustavo Gili.
10 Наиме, поред пар изложбених павиљона који су реконструисани у ка
снијим периодима (између осталог реконструисани су односно поновно
изграђени Мисов павиљон у Барселони, са изложбе 1929. године и 1987.
године, и Ле Корбизијеов и Жанереов павиљон са изложбе „L’Esprit No
uveau” из 1925. године који је реконструисан 1977. године).
11 Kolomina, B. нав. дело, стр. 16.
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од средине 19. века организују у формату светских изложби.
Развој овог модела изложбених манифестација по много че
му је био специфичан. Ове манифестације су имале улогу
да промовишу нове вредности и да кроз разне формате из
лагања, експонате и пратећа дешавања прикажу напредак
цивилизације на глобалном и локалном нивоу. Оно што је
карактеристично за ове манифестације јесте масовна публи
ка, тј. чињеница да је велики број посетилаца имао прилику
да за време трајања ових изложби направи увид у нове дру
штвене, економске, политичке и естетске вредности.12 Иако
су врло често изгледале као места забавног карактера, из
ложбе су у ствари постале место размене и конструисања
нових идеја, идеала и идеологија, који су имали за задатак
да понуде нову визију будућности кроз науку, технологију,
уметност итд. Како наводи Јасмина Чубрило, историја ових
манифестација започиње „у освит модерног доба”,13 када се
светске изложбе конципирају на националној основи, и слу
же као место приказивања „светског напретка”, кроз излага
ње националних савремених достигнућа14, у оквиру којих се
као посебан сегмент, већ од Светске изложбе у Паризу 1855.
године, излажу и национална уметничка достигнућа.15
У приказу Међународне изложбе у Бриселу која је одржа
на 1958. године, Јасна Гаљер истиче да феномен изложби
није реконструисање низа изолованих, историјских догађа
ја, односно скуп формалних обележја која се идентификују
са архитектуром и концепцијом, темама и поставкама, него
знатно комплексније подручје међусобних утицаја из раз
личитих сфера политике и културе.16 Оно што је заједничко
овим изложбама јесте да оне чине тематски оквир, у оквиру
којег се одвија размена одређених (друштвених) вредности
и моћи. У том смислу, ове изложбе не само да производе оно
што би требало да буде прихваћено као јавно мишљење, не
го конституишу јавно мишљење и представљају његову ре
флексију.17 Будући да је већина изложби била пропагандног
карактера, занимљиво је питање односа према идеологији,
односно политички контекст без којег њихова реализација
не би била могућа. Оно што чини светске изложбе занимљи
вим за истраживање је чињеница да су биле посредник из
међу „високе и ниске” културе, више и ниже класе, и између
12 Galjer, J. нав. дело, стр. 90.
13 Чубрило, Ј. нав. дело, стр. 301.
14 Исто.
15 Исто, 303.
16 Galjer, J. нав. дело, стр. 195.
17 Чубрило, Ј. нав. дело, стр. 301.
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трговине, индустрије, технологије, науке и уметности.18У
почетку, на изложбама су грађени централни павиљони у
оквиру којих су постављане све изложбе и пратећа дешава
ња, док се од 1873. године и Светске изложбе у Бечу поја
вљују и први национални павиљони.19 Иако су били привре
мене структуре, национални изложбени павиљони имали су
улогу да представљају државе у артифицијелном глобалном
поретку.20 У том случају концепт националних селекција
није само питање механизама за реализацију и продукци
ју националног огледала, тј. за како Јасмина Чубрило каже,
за пројекцију властитог идентитета, већ и за питање значаја
и значења (не)компатибилности.21 Оваквом селекцијом од
носно комбинацијом различитих контекста, култура, умет
ничких пракси и продукција, могло би се рећи да струк
тура ових манифестација проблематизује односе држава и
нација у најширем друштвеном смислу, где се нуди увид у
друштвене токове који су базирани на националној припад
ности али и на анационалном припадању широј заједници
где се изложбе истовремено могу тумачити као место суо
чавања и упоређивања локалног са глобалним. Државе су се
на овим изложбама репрезентовале путем изложбених пави
љона, где су имале прилику да, показују национална достиг
нућа из прошлости и да креирају и конструишу визију буду
ћих кретања и очекивања. Изложба као повод и павиљони
као средство коришћени су за конструисање система знања
и креирање слике о одређеној држави. Управо су овом про
цесу павиљони и њихова архитектура имали велики значај
приликом позиционирања или депозиционирања појединих
земаља на глобалној мапи.

Бијенале у Венецији и изложбени павиљони
Изложбени павиљони који су добили на значају са светским
изложбама, као типолошка категорија додатно су еволуира
ли током времена. Како се тренд „панпавиљонизације гло
буса”22 наставио све до данас, павиљони су еволуирали и
добили додатне функције па се данас све чешће користе,
не само у оквиру институционалних оквира великих изло
жби већ и као привремене инсталације у бројним уметнич
ким акцијама, па чак и као алтернатива музејима савремене
18 Исто.
19 Wesemal, P. (2001) Architecture of Instruction and Delight. A socio- histo
rical analysis of World Exhibitions аs a didactic phenomenon (1798- 1851- 
1970), Rotterdam: 010 Publishers, р. 20.
20 Чубрило, Ј. нав. дело, стр. 304.
21 Исто.
22 Beroš, N. (2007) Druga priroda, Oris 48, Zagreb: Arhitekst, str. 18.  
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уметности.23Као супротност националних павиљона који се
сваки пут изнова пројектују и граде за светске изложбе, сто
је национални павиљони који су изграђени у Венецији за
потребе Венецијанског Бијенала. Иако је програмска струк
тура ове изложбе врло слична концепту светских изложби,
оно што их разликује јесте управо чињеница да су за изло
жбу у  Венецији павиљони фиксни, тј. трајни, док је промен
љив њихов садржај.
Прва интернационална изложба у Венецији (Espozicione In
ternanazionaled’ Arte) отворена је 30. априла 1895. године.
С обзиром да историја великих интернационалних изло
жби савремене уметности започиње управо овом манифе
стацијом, као и због чињенице да ће велики број изложби
насталих након Бијенала у Венецији бити конципиран по
узору на ову манифестацију, може се рећи да је Бијенале
истовремено било и последица и узрок бројних промена у
уметничком свету. Сама реч интернационално, која се до та
да везивала за концепције светских сајмова и изложби инду
стријских артефаката које су биле организоване у великим
светским метрополома и које су популарисале сам израз, по
први пут се повезује са савременом уметношћу управо на
Бијеналу у Венецији.24Венецијанско Бијенале је конститу
исано, како наводи Шуваковић, у периоду трансформација
националних грађанских модернистичких култура у интер
национални језик великог европског и нешто касније англоамеричког Модернизма, и овај историјски моменат је уписан
у просторну организацију врта Ђардини, на ободу Венеције
где се сваке друге године одржава ова манифестација.25 Овај
високо буџетни спектакл представља добар пример хетеро
топије (као што би се могло рећи и за саму Венецију).26Сам
концепт структуре Бијенала у Венецији, који се задржао до
данас, заснива се на комбинацији анационалне проблемат
ске изложбе и националних селекција.27 Оваквом концепци
јом односно комбинацијом различитих контекста, култура,
уметничких пракси и продукција, ова манифестација нуди
увид у токове уметности базиран на националној припад

23 Исто.  
24 Šuvaković, M. The Ideology of Exhibition: On the ideologies of Manifesta,
January 2003., 20. July 2014., http://www.ljudmila.org/scca/platforma3/su
vakoviceng.htm.
25 Исто.
26 Mari, B. Spain, Muntadas. On Translation, 51. International art exhibition,
La Biennale di Venezia, Participating Countries, 118; http://www.artnet.com/
Magazine/features/cone/cone6-9-05.asp; http://www.interviewstream”Blog
Archive”.zkm.de.
27 Чубрило, Ј. нав. дело, стр. 301.
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ности али и на анационалном припадању широј уметничкој
заједници.

Национални павиљони у Венецији – 
стални просторни оквир за изложбе
Како је на самом почетку приликом одржавања првог Би
јенала 1895. године, ова изложба била замишљена као ин
тернационална, то се од почетка постављало питање о за
ступљености и начину излагања „домаћих” италијанских и
уметника из страних земаља. Током времена на самој изло
жби било је све више страних излагача, па је и назив „интер
национална” оправдан. У међувремену, италијански уметни
ци су били све незадовољнији, јер су веровали да се због
прокламоване интернационалности у изложбеном простору
њима не посвећује довољно места. Решење за мањак изло
жбеног простора појавило се 1907. године по идеји Антониа
Фраделета (Antonio Fradeletto) генералног секретара Бијена
ла, који је предложио да се дела страних уметника излажу у
националним павиљонима који би се изградили у Ђардини
ма.28 У случају изградње павиљона, једном одобрене, земље
учеснице могле су да одаберу да ли ће изградити павиљоне
одмах о сопственом трошку и по сопственом одабиру ар
хитекте, или да повере израду пројекта и изградњу званич
ницима Бијенала. И у једном и у другом случају, било је
предвиђено да када једном павиљон буде изграђен, постане
власништво и одговорност земље учеснице. На овај начин
италијански уметници добили су више места у централном
павиљону. Овакав механизам учествовања и представљања
земаља омогућио је сталну интернационалну партиципацију
и осигурао је континуитет Бијенала.
Национални павиљони су били лоцирани на простору Ђар
дина, који је пре тога имао улогу градског парка. На самом
почетку одржавања Бијенала, националне селекције су биле
излагане у централном павиљону, а од 1907. године почиње
реализација идеје изградње националних павиљона и регу
лисање њиховог правног статуса, да би у периоду од 1928.
до 1938. године Ђардини добили свој коначни изглед. Прве
земље које су одлучиле да прикажу себе на Бијеналу биле
су велике и моћне колонијалне силе као што су Белгија, прва
земља која је подигла свој павиљон 1907. године. Након Бел
гије, током 1909. године своје павиљоне граде Велика Бри
танија, Немачка и Мађарска, затим Француска и Шведска
28 Martini, V. A brief history of I Giardini: Or a brief history of the Venice Bien
nale seen from the Giardini, 20. July 2014., http://www.artandeducation.net/
paper/a-brief-history-of-i-giardini-or-a-brief-history-of-the-venice-biennaleseen-from-the-giardini/.
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1912., Русија 1914. а од 1938. године уметници из тадашње
Краљевине Југославије почињу да излажу у свом павиљону
на острву Св. Хелена,29 на који се шири изложбени комплекс
проширио 1920. године с обзиром да је острво било одмах
поред Ћардина. До 1942. године, број павиљона се попео
на 19. Данас на простору Ђардина постоји 30 националних
павиљона у којима се репрезентује 34 земаља. Последњи из
грађени павиљон је павиљон Јужне Кореје, 1995 године.
Имајући у виду годину када је одржано Прво Бијенале, као
и датуме изградње појединачних павиљона, трансформа
ција Ђардина од парка до својеврсног музеја или галерије
на отвореном одиграла се у периоду од стотину година. За
то време трансформација Ђардина пратила је трансформа
цију земаља учесница, те уколико анализирамо период из
градње и групацију националних павиљона можемо пра
тити својеврсну „археолошку слику” како самог Бијенала,
тако и земаља учесница. Први талас павиљона чинили су
павиљон Белгије (1907), Мађарске (1909), Немачке (1909),
Велике Британије (1909), Холандије (1912) и Русије (1914).
У другом таласу изградње националних павиљона, који се
одвијао двадесет година након првог, док су на власти били
фашисти, саграђени су павиљони Шпаније (1922), Чехосло
вачке (1928), Сједињених америчких држава (1930), Данске
(1932), Швајцарске (1932), Пољске (1932), Аустрије (1934),
Грчке (1934), Румуније (1938), Југославије (1938) и Егип
та (1938). Након Другог светског рата, одиграо се трећи та
лас проширења и изградње павиљона на простору Ђардина,
међутим, због недостатка простора и великог броја захтева
држава за изградњу националних павиљона, одобрена је из
градња павиљона Израела (1952), Венецуеле (1954), Јапана
(1956), Финске (1956), Канаде (1958), Уругваја (1961), пави
љона скандинавских земаља (1962) и Бразила (1964). Иако
је била опште позната чињеница да је простор Ђардина пре
натрпан и да више није било простора за изградњу нових
павиљона, Аустралија је добила дозволу за изградњу пави
љона 1988. а Јужна Кореја 1995. године.
Пројектовање и изградња националних павиљона било је за
земље учеснице од великог значаја, те је у појединим слу
чајевима тај посао био поверен водећим архитектима тог
периода. Такође, велики број павиљона је током времена
надограђиван или рушен, а неки су и по неколико пута ме
њали своје формално обликовање и фасаду, у зависности од
историјског контекста и поруке који је конкретна земља па
29 Више о овом погледати на: http://www.commonpavilions.com/pavilionserbia.html.
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виљоном желела да покаже. Колонизација Ђардина је има
ла врло занимљив ток, нарочито уколико се разматра време
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
павиљони имали сврху да буду место изложбе националних
селекција, отвара се питање граница и критичке географи
је која, према речима Мишела Фукоа, може да открије дис
курс моћи уписан у простор, односно у његову географију.30
Сам концепт Бијенала и локација павиљона унутар Ђардина
проблематизује питање географије и граница. Можда данас
то и није толико видљиво, али је у време конституисања Би
јенала и његових првих година од пресудне важности била
позиција павиљона и његово окружење. Павиљони су кон
струисали просторне и географске границе унутар којих су
се кретале изложбе схваћене као апорије, односно као ме
ста у оквиру којих се нешто настало „овде” жели приказа
ти „онде”, и која дефинишу границу као моћан, просторно
лоциран ентитет који истовремено повезује и дели подручја
различите географске територије.31 Управо је у том контек
сту занимљиво пратити историјате појединих павиљона,
њихову трансформацију кроз време, динамику изложбених
активности, као и везу ових места са појединцима који су
радили на њиховом пројектовању, изградњи или у процесу
организовања изложби.32
Белгијски павиљон саграђен је на иницијативу проф. Фи
ренса Геваерта (Fierens-Gevaert) који је у то време био ди
ректор Академије Лепих уметности. Пројекат за павиљон
и унутрашњу декорацију урадио је архитекта Леон Снејерс
(Léon Sneyers). На ову структуру павиљона током година
дограђивани су делови, 1930. године на већ постојећи па
виљон дограђене су још две просторије са обе стране цен
тралне дворане, док је 1948. године промењена цела фаса
да павиљона по пројекту Виргилија Валота (Virgilio Vallot).
Непосредно пре одржавања осмог по реду Бијенала 1909.
године, саграђена су још три страна павиљона међу којима
и британски павиљон, који је у ствари представљао адапта
цију већ постојећег објекта по пројекту архитекте Едвина
Алфреда Рикардса (Edwin Alfred Rickards), док је пројекат
ентеријера урадио Френк Брангвин (Frank Brangwyn).
30 Faucault, M. (1980) Power/ Knowledg, Selected Interviews and other Wri
tings 1972-1977, New York:Pantheon books.
31 Piotrowski, P. (2011) Avangarda u sjeni Jalte-Umjetnost Srednjoisto;ne Eu
rope u razdoblju 1945-1989, Zagreb: Institut za povijest umjetnosti, str. 17.  
32 О историјату павиљона у Ђардинима погледати: http://www.labiennale.
org/en/architecture/history/.
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Немачки павиљон, које се налази у непосредној близини
Британског павиљона, пројекат је Данијела Донгија (Dani
ele Donghi), архитекте из Венецијанске градске општине.
У прво време павиљон је служио као простор за излагање
уметника из Баварске, док се од 1912. године у њему излаже
уметност из целе Немачке. Павиљон је био затворен током
Првог светског рата и поново је отворен 1922. године. Инте
ресантно је да је павиљон до 1938. године био у власништву
града Венеције, када прелази у власништво Немачке Вла
де. По Хитлеровом наређењу павиљон је тотално променио
свој изглед, а архитекта задужен за тај пројекат био је Ернст
Хајгер (Ernst Haiger).
Мађарски павиљон изграђен је исте 1909. године по про
јекту архитекте и скулптора Гезе Маротија (Géza Maróti),
који је био инспирисан мађарском историјом и уметношћу.
Мозаике у павиљону израдио је Микша Рот (Miksa Roth)
на основу скица А. Коросфоија (A. Korosfoi). Павиљон је
био затворен у периоду од 1948. до 1958. године због ре
конструкције, коју је извео Агост Бенхард (Agost Benkhard).
Француски и шведски павиљон изграђени су 1912. године
по пројектима локалних архитеката. Приликом отварања
француског павиљона у њему је била постављена Родино
ва изложба. Шведски павиљон је 1914. године уступљен на
коришћење Холандији. Холандија користи овај павиљон све
до 1954. године када руше стари и граде нови изложбени
павиљон по пројекту Герита Ритвелда. Руски павиљон је из
грађен 1914. године по пројекту архитекте Алексеја Скусева
(Aleksej V. Scusev). Архитекта Карло Скарпа (Carlo Scarpa)
пројектовао је павиљон Венецуеле у оквиру Ђардина 1956.
године. Како би изашли у сусрет земљама које немају своје
павиљоне у Ђардинима, 1980. године изграђен је привреме
ни павиљон на обали канала у непосредној близини Ђар
дина. Током 1982. и 1984. године овај павиљон угостио је
укупно 15 земаља укључујући и земље из Латинске Аме
рике. На стогодишњицу постојања Бијенала, организатори
изложбе покренули су нову иницијативу, нудећи земљама
којима су недостајали павиљони, могућност да излажу на
одабраним локацијама широм града у приватним галерија
ма, институцијама културе итд.
Јасно је да је постојала одређена динамика изградње пави
љона која се може повезати са друштвеним, политичким и
културним променама које су се одигравале у појединим зе
мљама. Самим тим павиљони су истовремено били и експо
нати и места у оквиру којих су организоване изложбе, на ко
јима су били изложени други експонати. Различита архитек
тонска решења павиљона су заправо повезана са начином
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на који су поједине земље саме себе сагледавале, односно
какву су слику желеле да пошаљу у свет. Појединачни па
виљони, уписани у простор Ђардина, чинили су својевр
сну мапу света. Према речима Јасмине Чубрило, изградњом
павиљона парк је, добивши павиљоне, почео да личи на ба
штенски град или идеални град са белгијским, холандским и
шпанским павиљонима на једној главној стази, са италијан
ским павиљоном у прочељу, и француским, британским, не
мачким и канадским на узвишењу којим се завршава друга
главна стаза.33 Структура овог града могла би да се, захва
љујући доминирајућим неокласичним фасадама, оси парка
и њеним симетричним пропорцијама, према речима Марка
Виглија (Mark Wigley) разматра као премодерна.34 Новокре
ирана мапа света која је јасно уписана у простор Ђардина
годинама је имала за задатак да производи нове дискурсе у
ликовним и визуелним уметностима. Иако је током година
институција Бијенала више пута критикована као превази
ђена и да више нема шта да понуди, сама изложба је успела
да опстане и да кроз стално самопотврђивање и надогра
ђивање успе не само да остане актуелна, већ и да послужи
као организациони модел за нове бијеналне или тријеналне
изложбе.
Бијенала као посебна група изложбених манифестација, по
следњих година су постала једно од најраспрострањенијих и
најпопуларнијих места излагања и приказивања уметничких
остварења. У прилог овој тврдњи иде не само чињеница да
се протеклих деценија повећао број и обим ових манифеста
ција, већ и да се повећао број и разноврсност посетилаца –
што говори о популарности ових изложби.35 Ако су некада
биле резервисане за уметнике и припаднике уметничких
професија уопште (критичари, кустоси, историчари умет
ности), данас су сасвим сигурно намењене широком кругу
посетилаца од студената до туриста.

33 Чубрило, Ј. нав. дело, стр. 303.
34 Wigley, М. (2005) Culture is always well in advance of territory – A Conver
sation between Antoni Muntadas and Mark Wigley, september 2005., 20.july
2014., http://interviewstream.zkm.de/?p=26
35 У прилог овим тврдњама иду и подаци да је на Бијеналу у Венецији
2001. године учествовало 63 земаља, или да је 52. Бијенале у Венецији
2007. године за 165 дана трајања посетило око 320 000 људи. Поред тога,
евидентна је чињеница да се, поред већ великог броја постојећих изло
жби, сваке године организују нове, бијенала у Истанбулу, Ливерпулу,
Сиднеју, Сао Паолу, Сингапуру, Јоханесбургу итд.).
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Међународна изложба архитектуре у Венецији и 
њен значај за теорију и праксу архитектуре
Иако у поређењу са Интернационалном изложбом визуел
них уметности Бијенале архитектуре у Венецији има краћу
традицију, ова манифестација је у кратком периоду свога
постојања успела да се наметне и добије на значају, као и да
сваки пут покрене нове теме и да приказује значајне помаке
у архитектонском стваралаштву. С обзиром да је Бијенале
архитектуре настало у оквиру Бијенала визуелних уметно
сти, приликом конципирања изложбе преузети су органи
зациони модели коришћених за тзв. уметничко Бијенале. У
сваком случају, ове две манифестације су нераскидиво по
везане местом одржавања и врло сличним, или истим, изла
гачким и концептуалним оквирима.
Иако су настале по узору на Бијенале визуелних уметно
сти, изложбе архитектуре се релативно касно појављују у
Венецији. У тренутку када се архитектура по први пут по
јавила у оквиру Бијенала уметности, старије Бијенале има
ло је континуитет од једног века, док се Филмски фестивал
одржавао редовно од 1932. године. Пре свог коначног оса
мостаљења од Бијенала уметности, изложба архитектуре је
организована као део веће изложбе Визуелних уметности
од 1975. године када је организована прва оваква изложба.
Иако је изложба била организована у склопу изложбе визу
елних уметности, као кустос дела изложбе која се односила
на архитектуру именован је Виторио Грегот (Vittorio Gre
gott). Ово је уједно и била година када је Бијенале по први
пут отворено, након вишегодишње паузе после затварања
1968. године. Наиме, у оквиру друштвених превирања ко
је је на глобалном нивоу обележила 1968. година, студенти
су те године протествовали у Венецији тражећи да се Би
јенале укине, јер се по њима претворило у место трговања
уметничким делима и идејама.36 Након ове године, почиње
период институционалних промена. После осмогодишње
паузе, Бијенале се поново организује 1975. године и у окви
ру бројних новина које је требало да одговоре на захтеве из
‘68., по први пут приказује архитектуру као експонат.37 По
том су организоване изложбе 1976. и 1978. године, такође,
под вођством истог куратора, у склопу Бијенала визуелних
уметности, док се као самостална манифестација Бијена
ле архитектуре у Венецији по први пут организује 1980.

36 Levy, А. and Menking, W. (2010) Architecture on Display: On the History of
the Venice Biennale of Architecture, London: AA Publications, p. 25.
37 Исто.
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године.38 Изложба и архитекта Паоло Портогези одиграли
су једну од најбитнијих улога у успостављању Бијенала ар
хитектуре као институције која ће у будућем периоду имати
велику улогу у одређењу савремене архитектуре.
Иако су изложбе архитектуре одржаване и раније у оквиру
Венецијанског Бијенала, управо се ова изложба врло често
узима као почетак Бијенала архитектуре. Ова изложба је су
штински дефинисана идејом Паола Портогезија за реализа
цију изложбе ‘Presence of the Past’ (Присуство прошлости),
која је постала део историје архитектуре, а истовремено је
Венецију довела у центар дешавања везаних за архитекту
ру тог доба. Иако је Портогези био задужен и за организа
цију изложбе и наредне године, изложба из 1980. године,
тзв. Прво Бијенале архитектуре остаће запамћено по мно
го чему. Пре свега, у оквиру поставке у Арсеналу били су
приказани радови архитеката великана са почетка 20. века
и инсталација ‘Strada Novissima’ (Нова улица) која је била
састављена из низа фасада, за чију су израду били задужени
различити архитекти, учесници изложбе, које је Портогези
одабрао. Управо ће ова инсталација обележити изложбу и
биће једно од битних места приликом организовања буду
ћих Бијенала.39 Поред тога што је била прва изложба таквог
типа у области архитектуре, изложба из 1980. године се та
кође означава као место достигнућа и прекретнице у ширем
архитектонском дискурсу.

Закључак
Испитивањем улоге павиљона на изложбама, са посебним
фокусом на светске изложбе и Бијенала у Венецији (овде се
подразумевају и ликовне и визуелне уметности и архитек
тура) отворена су питања о природи и значају павиљона као
посебне типолошке категорије у архитектури. Павиљони се
могу разматрати и као архитектура али и као инсталација.
Где је у том случају граница, како нешто престаје да буде
архитектонски простор у класичном смислу тог термина и
када постаје уметнички пројекат? Да ли је павиљон носилац
садржаја или је сам садржај, односно да ли је павиљон ме
сто просторне организације експоната или је и он сам екс
понат? Највероватније је да је одговор негде између, и да су
павиљони и једно и друго, и експонат и место излагања, и
садржај и носилац садржаја изложбе.

38 У том периоду   директор Бијенала био је Ђузепе Галасоа (Giuseppea
Galassoa (1979-1982)). Овој изложби су претходиле изградња Росијевог
Teatro del Mondo и изложба под називом La del passato presenza.
39 Levy and Manking, Architecture on Display, 35-47.
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Разматрањем значења термина изложба који потиче од ла
тинског појма exhibition, exibeo, што значи показати, изло
жити на увид јавности, што истовремено значи да се нешто
излаже јавној оцени па је самим тим подвргнуто контроли
или надзору,40 указује на значај који павиљони имају као
активни учесници у овом процесу. Другим речима, овакво
одређење значења термина „излагања”, у комбинацији са
простором изложбених павиљона, отвара проблем пози
ције моћи, односно поставља питање ко или шта има уло
гу контролора који врши надзор и чија улога „подразуме
ва супервизију и евалуацију онога што је показано”41? Код
изложбених павиљона простор постаје означитељ и игра
кључну улогу у систему моћи. Простор, као што примећује
Мишел Фуко, чини основну раван на којој се успоставља
ју односи моћи. Односно, како преноси Пјотр Пјотровски
(Piotr Piotrowski), моћ је лоцирана унутар просторних
структура,42 па самим тим павиљони не само да подража
вају принципе на којима моћ почива већ су и саставни део
механизама који омогућавају тај процес. У оваквом контек
сту, изложбени павиљони постају саставни део механизама
функционисања великих изложби, и додатно наглашавају
сукоб који се јавља између две концепције по којима би из
ложбе требало да функционишу – као прилика за креативни
искорак, експеримент, промишљања практичног и теориј
ског дискурса или као место где ће се тежити репрезентаци
ји у ревијалном тону, која неће обавезно донети новине али
ће на најдетаљнији начин документовати постојеће стање.  
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EXHIBITORY POTENTIAL OF NATIONAL PAVILIONS 
IN THE VENICE BIENNALE AND OTHER WORLD FAIRS
Abstract
By examining the role of exhibition pavilions with a particular focus
on the World Fairs and the Venice Biennale (including visual arts and
architecture), questions arise as to the nature and importance of the
pavilions as a specific type of architectural objects. Having in mind
that contemporary pavilions could be considered as architecture items
or installations, boundaries between these two are questioned within
this research. At what exact moment does something cease to be an
architectural space in the classical sense of the term to become an art
project? Pavilions are examined both as exhibition spaces hosting the
content, and the content itself.  Most probably the answer is somewhere
in between and the pavilions are both exhibition spaces and the exhibits
per se. They are very often small scale in size but are very important
in idea.
Key words: pavilions, world fairs, Venice Biennale, national,
architecture
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УЧИНЦИ СУБВЕРЗИЈА
УМЕТНИЧКИХ ПРАКСИ У
ПРОСТОРИМА:
DAS UNHEIMLICHE ФОКУС
Сажетак: Текст се бави субверзивним капацитетима простора у
којима се излажу уметничка дела/радови. Kористећи три времен
ски дистантна примера указује се на различите појавности саме
субверзије. Посебно, у оквиру специфичног концепта Das Unhei
mliche и оног његовог значења да је нешто застрашујуће не зато
што је непознато, већ због тога што „нешто што је познато
постаје страно”, истражује се начин на који простор излагања/
ситуирања уметничког рада постоји као субверзиван у односу на
намеру уметника да га таквим учини или не.
Kључне речи: простор, субверзија, „Das Unheimliche”, музеј

У овом тексту1 анализиране су просторне ситуације-
интервенције артефаката из три различита временска пери
ода: Бернинијева (Giovanni Lorenzo Bernini) ‘Екстаза Све
те Терезе’, рад америчког уметника Гордона Мата Kларка
(Gordon Matta-Clark) ‘Day’s End’ и рад колумбијске уметни
це Дорис Салседо (Doris Salcedo) ‘Шиболет’ (‘Shibboleth’)
и на њиховим примерима утврђен је ‘капацитет’ субверзије
1 Овај рад је реализован у оквиру пројекта „Истраживање климатских
промена на животну средину: праћење утицаја, адаптација и ублажа
вање” (43007) који финансира Министарство за просвету и науку Репу
блике Србије у оквиру програма Интегрисаних и интердисциплинарних
истраживања за период 2011-2014. године.
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уметничког рада у простору у коме је изложен/који га изла
же; успоставља се разлика између стварне, манифестне сна
ге субверзије спрам идеолошки ‘лажне’ субверзије.
Субверзивна стратегија увек напада/атакује систем који
контролише и управља односима моћи у друштву и насто
ји да замени постојећи систем свим оним што је искључе
но из система расподеле моћи и задовољства. Субверзија у
уметности разликује се у различитим историјским коњук
турама и нема исти учинак и исте стратегије и политике у
различитим временима. Субверзија/политичка провокација
у уметности се различито репрезентује у различитим дру
штвима и временским раздобљима: онда када као уметнич
ки гест (или уметничким радом) свесно делује, и онда када
нема намеру да изазове провокацију, али је ипак производи.
Уметнички рад или понашање уметника може изазвати про
вокацију, иако нема свесну намеру да буде провокативан: та
ко, на пример, провокација није била намера импресиониста
и апстрактних сликара, али су њихова дела ипак изазивала
скандал управо зато што су кршила постојеће естетске нор
ме „поново дефинишући појам приказивања у уметности
импресиониста и сликарства као уметности у апстрактном
сликарству”2.
Различити су конкретни концепти у односу на које се могу
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, јавни простор. Такође, фокус у овом раду је
на оне артефакте (конкретно: у простору галерије, цркве
или у јавном простору) који показују субверзивне моћи по
сматрано са позиције психоаналитичког концепта Das Un
heimliche, односно, релације између субверзије и концепта
Das Unheimliche спрам простора у различитим историјским
периодима.

О Das Unheimliche3
Kонцепт Das Unheimliche је, иако је и раније помињан у
теорији, тек Фројд (Sigmund Freud) 1919. године у есе
ју ‘Das Unheimliche, као одговору психијатру Ернсту Јен
чу (Ernst Jentsch) и његовом тексту „Über die Psychologie
2 Šuvaković, M. (2005) Pojmovnik savremene umjetnosti, Zagreb: Horetzky,
стр. 521
3 На овом месту користи се немачки изворник Das Unheimliche због не
постојања егзактног превода на српски језик, као уосталом ни на мно
ге друге језике. Eнглески језик за Das Unheimliche користи недовољно
прецизан.
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des Unheimlichen” из 1906. године, увео и позиционирао
као психоаналитички теоријски концепт у поље културе и
уметности. У овом тексту Фројд Das Unheimliche описује
као ‘естетску особину, честo везану с појавом непознатог
и страха, али је, ипак, енигматско субјективно искуство’.
Управо та ‘субјективност искуства’ често је узрок пробле
матичног статуса концепта у науци. Семантичка област речи
Das Heim (нешто што се подразумева као блиско) постаје се
миотички кôд где различита значења и њихове констелације
успостављају хоризонт очекивања4. Под Das Unheimliche се
подразумева искуство узнемиравајуће, чудне блискости из
међу познатог и непознатог – онда кад се познато промаља
испод непознатог облика/појаве или кад се то непознато от
крива као блиско, познато. Главно значење концепта Фројд
је преузео од Шелинга (Friedrich Wilhelm Joseph Schelling)
који је Das Unheimliche дефинисао као „све оно што би тре
бало да остане скривено, али и поред свега излази на виде
ло”. Дакле, нешто што не би требало да постоји на месту
на коме је или нешто што се јавља на месту на коме не би
требало да буде. Das Unheimliche у естетици, према Фројду,
постоји само као субјективно искуство. Могуће је говорити
о Das Unheimliche у визуелним уметностима у простору ин
сталације, слике, фотографије, филма – дакле, у уметничком
простору у најширем значењу.

Од капеле Kорнаро (Cornaro) до Тејт Модерн
Музеја (Tate Modern Museum)
Моћ субверзије се може истраживати на самом простору у
коме је смештено уметничко дело и/или рад5. Овде ће бити
разматране субверзивне моћи уметничког дела и/или рада у
односу на ишчитавање и препознавање датог простора.
У случају ‘Екстазе Свете Терезе’ то је простор капеле
Kорнаро (Cornaro) у цркви Санта Мариjа дела Виториjа
(Santa Maria della Vittoria) у Риму. ‘Екстаза Свете Терезе’ је
4 Цветић, М. (2011) Психоаналитичке и културалне теорије простора,
Београд: Орион арт и Архитектонски факултет, стр. 54
5 Разлика између уметничког рада и уметничког дела очитује се у следе
ћем: према Мишку Шуваковићу, „умјетнички рад је објекат, ситуација
или догађај, тј. отворена ситуација, догађај или текст који аутор не нуди
као завршено и затворено дело него перманентно развија, трансформира
или публика довршава рецепцијом.” И даље, „на примјер, уметничким
радом се називају акције, перформанси и инсталације дадаистичких,
неодадаистичких, флуксус, процесуалних, концептуалних или нео
концептуалних умјетника”, док је „уметничко ђело посебна творевина
(артефакт) коју ствара умјетник, тј. оно је довршени материјални пред
мет (слика, скулптура, графика, инсталација, фотографија, филм).
Видети: Шуваковић, M. (2005) нав. дело, стр. 646, 647.
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мермерна скулптура Лоренца Бернинија, скулптурална ин
сталација – ремек дело касног римског барока, егземпларно
јединство архитектуре и скулптуре6, али и сликарства. На
кон Тридентског сабора одржаног 1563. године који је, пре
свега, имао да реши проблеме реформације (протестанти
зма) и поновне обнове и успостављања доктрине католичан
ства, Kатоличка црква је декретом о поштовању и прикази
вању светитеља одредила место слике у уметности, односно
дефинисала реторику и педагошко-пропагандну функцију
као најважније улоге уметности. То је значило: да дело буде
јасно и разумљиво чак и неукој публици (насупрот слици у
маниризму која је необразованима била неразумљива), да је
реалистично и веродостојно (истина није категорија о ко
јој се расправља, већ – веродостојност), и треће, да изазива
емоције и емотивно стимулише побожност, што чини барок
ним илузионизмом (илузионистичком перспективом, удва
јање стубова) бришући границe простора. Kатоличка црква
је бароку наметала теме екстатичког покајања и патње као
консеквенце људског греха, док се барокна уметност обра
ћала вернику уметношћу која је натуралистички приказива
ла форме интересујући се за физичку природу човека и не
изражавајући дуалистички став према материји и духу. Јака
религиозна осећања у вернику изазивана су управо натура
листичким приказом бола и патње светаца као представама
екстаза кроз које су пролазили7.
Екстаза (трансверберација, пробадање срца ватреном стре
лом) је мистично искуство Терезе од Авиле. Делови аутоби
ографије свете Терезе (канонизоване 1622. године) сведоче о
њеним божанским визијама, међу којима је и визија младог
анђела који стоји с њене десне стране, а који је заправо ту
да репрезентује тренутак када ‘Бог додирује њену душу’8. За
скулптора, Бернинија, дубоко побожног католика, ‘Екстаза
свете Терезе’ није била „само задатак у скулптури већ вежба
побожности, могућност да се (уметник/аутор) просветли и
инспирише”9.
Света Тереза Авилска, односно Бернинијева скулптурална
инсталација ‘Екстаза свете Тересе’ је према Лакану (Jacques
6 „У том смислу, више не говоримо о скулптури у конвенционалном сми
слу већ о пиктуралној сцени уоквиреној архитектуром која укључује нас
као поштоваоце религиозне драме, која се не толико одиграва пред нама,
колико се открива” (видeти: Хибард, Х. (2009) Бернини, Београд: Грађе
винска књига, стр. 134).
7 Цветић, М. нав. дело, стр. 154.
8 Видети: Тереза из Авиле, света, 1515-1582 (2008) Пут савршенства/
Тереза из Авиле, Београд: Службени Гласник.
9 Хибард, Х. нав. дело, стр. 137.
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Lacan), парадигматичан пример женског jouissance10, а Ла
каново виђење искуства Свете Терезе – онако како ју је
Бернини репрезентовао – је виђење еротског искуства све
те Терезе11. Могуће је, стога, интерпретирати ову скулптуру
као „приказивање религиозне екстазе приказивањем визу
елних режима аутоеротског узбуђења, тела у оргазму ма
стурбације”12. Жорж Батај (Georges Bataille) се, међутим,
не слаже са лакановским тумачењем: „Далеко сам од тога
да прихватим сексуално објашњење мистичког живота које
подржавају Марија Бонапарта (Marie Bonaparte) и Џејмс Ле
уба (James Leuba). Мада се мистички излив, на неки начин,
може упоредити са избијањем физичког сладострашћа, ипак
је неприхватљив Леубин упрошћени закључак да насладе о
којима говоре контемплативци увек подразумевају известан
степен активности полних органа”13.
Повратак претходном, Лакановом тумачењу Бернинијеве
‘Екстазе свете Терезе’ указује на проблем „односа религи
озног, католичког осећања транса и екстазе према стандар
дизованом/нормираном хетеросексуалном моделу учешћа
у ‘религиозности’”; другим речима, ради се о проблему
“приказивања аутоеротске представе која је уграђена у до
минантни хетеросексуални модел такозваног заступања те
ла унутар хришћанства, као визуелног режима приказива
ња”14. Стандардизовани модел је субвертиран ‘изненадном’
еротском сценом: простор који је близак и чија намена је
неупитна, резервисана за религиозни акт – изненада постаје
субвертиран јер се јавља као сцена за манифестацију ерот
ског: неочекивано се појављује еротски приказ у сакралном
простору, појављује се ‘нешто на месту где не припада и
не сме да буде’, нешто што, према Шелинговој дефиницији
Das Unheimliche „треба да остане скривено, али ипак излази
на видело”.
С друге стране, за разлику од ‘Екстазе свете Терезе’ чи
ја позиција у капели читана из угла психоанализе постоји
као субверзивна, а то значи опортуна, супротстављена, пре
10 У Лакановој интерпретацији jouissance се односи на нешто што је пре
више јако за организам да би се поднело, неподношљив бол; међутим,
оно што се искуству представља као неподношљива патња, за несвесно
је, напротив, задовољство. За Фројда најболније искуство може бити
доживљено као изузетно уживање: најболније искуство које може пру
жити врхунско задовољство. За Лакана су ова два аспекта (пута) ка за
довољству несагласна, због чега уводи појам jouissance.
11 О овоме више у Лакановом Семинару XX.
12 Шуваковић, М. (2006) Студије случаја, Панчево: Мали Немо, стр. 58.
13 Батај, Ж. (2009) Еротицизам, Београд: Службени гласник, стр. 179.
14 Шуваковић, М. (2006) нав. дело, стр. 58.
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свега, друштву, фотографски радови Синди Шерман (Cindy
Sherman) постоје као трансгресивни и не субвертују влада
јуће хијерархије моћи у друштву, већ их прекорачују. Они
функционишу као симулакруми (копије без оригинала),
истовремено ‘субвертују идентитет’, јер Синди Шерман ус
поставља своје фотографије као неизвесни идентитет: му
шко/женско, али и на нестабилној граници: унутра/споља
женског тела.

Shibboleth (Doris Salcedo), Tate Modern Gallery, 
Лондон, 2009, фото Мариела Цветић

Други рад на коме ће субверзивност, у односу на психоана
литички концепт, бити испитивана је рад назван ‘Шиболет’
који је Дорис Салседо извела 2007/2008. године у Тејт Мо
дерн музеју (Tate Modern Museum) у Турбин холу (Turbine
Hall) у Лондону. Говорити о субверзивности овог рада зах
тева анализу места ове институције у свету уметности данас
и њене идеологије. ‘Шиболет’   је само један у дугом низу
site-specific радова уметника Тасите Дин (Tacita Dean), Аи
Веивеј (Ai Weiwei), Мирослава Балка (Miroslaw Balka), Рај
чел Уајтрид (Rachel Whiteread), Олафура Елијасона (Olafur
Eliasson) и других, изведених у простору Турбин Холa Тејт
Галерије. Ове изложбе спонзорише, својим капиталом суб
венционира и подржава мултинационална компанија ‘The
Unilever’, а серија изложби изведена под покровитељством
ове компаније je ‘The Unilever Series’заТејт модерн музеј.
‘Шиболет’ се простире дужином свом Турбин Холом. Почи
ње као пукотина у бетонском поду, кривуда, шири се проду
жава змијолико дуж простора. Питање које се поставља је
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како се пукотина ту ‘нашла’, да ли је то битно, и, наравно,
какав ефекат/резултат постиже.
Овај рад прати ауторкин стејтмент о расизму по коме пу
котина представља ‘процеп између беле Европе и остатка
света’. Елемент уграђен у процепе и јасно видљив – жица
коришћена је као ‘најчешће средство које репрезентује гра
нице, одвајања, искуства имиграната, сегрегације, мржње’15.
Етимолошки, шиболет је реч хебрејског порекла и означава
свако понашање или праксу којом је могуће утврдити при
падност одређеној етничкој, религијској или било којој дру
гој групи, односно, коришћење неких речи и њихов изго
вор који одаје говорника као припадника групе. Шиболет се
помиње у Старом Завету (Kњига о судијама 12:4-6:)16.

Shibboleth (Doris Salcedo), Tate Modern Gallery, 
Лондон, 2009, фото Мариела Цветић

‘Шиболет’ поставља питање интеракције инсталације и про
стора, архитектуре простора галерије/музеја, али и питање о

15 The Unilever Series: Doris Salcedo: Shibboleth, 1.10.2009. http://www.tate.
org.uk/whats-on/tate-modern/exhibition/unilever-series-doris-salcedo-shib
boleth.
16 „4. Тада Јефте скупи све људе од Галада, и удари на Ефраима; и људи
од Галада побише Ефраима; јер говораху: бјегунци сте Ефраимови ви,
људи од Галада, који се бавите међу Ефраимом и међу Манасијом. 5. И
Галад узе Ефраиму бродове Јорданске. И кад који од Ефраима добјеже и
рече: пусти ме да пријеђем, рекоше му они од Галада: јеси ли од Ефра
има? И кад он рече: нијесам, 6. Онда му рекоше: реци: Шиболет. А он
рече: Сиболет не могући добро изговорити. Тада га ухватише и заклаше
на броду Јорданском. И погибе у оно вријеме из племена Ефраимова
четрдесет и двије тисуће.”
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идеолошким основама западног модернизма, питања на ко
ји начин свет уметности функционише.
Ако се Салседо обраћа дугом наслеђу расизма и колонијали
зма у колонијалној јужној Америци, који подрива модеран
свет, она то чини тако што користи алате, средства и, што је
најважније, новац модерног данашњег света – велики кор
порацијски новац. На овом месту се поставља питање: шта
је идеологија неке изложбе? Идеологија изложбе „није онај
поредак порука које аутори изложбе пројектују и прокламу
ју кроз своје уводне или пратеће текстове, нити оно што је
намењено прихватању од стране јавног мњења (доxе), већ
је идеологија изложбе оно што парадоксално формира доxу
и представља њен израз у размени ‘друштвених вредности’
и ‘друштвених моћи’”17. У овом, као и у другим случајеви
ма, идеологија изложбе је „она разлика намераваног и нена
мераваног, прихватљивог и неприхватљивог у односу јавне
сцене и прећутне сцене: свесног и несвесног, односно, до
словног и фикционалног; разлика која продукује значење”18.
Стога, покушај да уметнички рад тзв. ‘радикализмом’ про
цепа у поду галерије буде субверзиван спрам простора, а да
истовремено носи идеолошку нит коју иначе радови Дорис
Салцедо из осамдесетих година двадесетог века имају, учи
нио је управо супротно: нема субверзије тамо где институ
ција у њој узима учешће. Простор, наравно, није неутралан.
Или, другим речима, у овом случају рад субвертира себе
самог. Простор, заправо под Турбин Хoлa, није ‘угрожен’
уметничком интервенцијом. Онако како ‘Екстаза свете Те
ресе’ не репрезентује саму ‘екстазу’, или ‘љубав’, већ ‘тело
у стању екстазе’, тако ни ‘Шиболет’ Дорис Салседо не ре
презентује процеп у модерном свету, у подељеном свету, ка
ко ауторка сама сугерише, већ зграду/грађевину/објекат Тејт
Модерн Музеја у стању квази процепа.
‘Шиболет’ има дугачку уметничку генеалогију: једним од
првих директних ‘предака’ могу се сматрати радови са пре
сецањима архитектонских простора Гордон Мата Kларка
(Gordon Matta Clark), иако, наравно, са другачијим уметнич
ким интенцијама.
Гордон Мата Kларк (1943–1978) је студирао француску
књижевност на Сорбони (Sorbonne) и стекао образовање
архитекте на Kорнел универзитету (Cornell University), али
се као архитекта бавио уметничким радом: био је заинтере
17 Шуваковић, М. Идеологија изложбе: о идеологијама манифесте,
1.11.2008. http://www.ljudmila.org/scca/platforma3/suvakovic.htm
18 Исто.
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сован за просторно искуство које је ван објективне/реалне
самерљивости и као такав критичан према покушајима да
се оно (искуство) ограничи само на оно што се може ме
рити. „Ја не знам шта реч ‘простор’ значи (…) Настављам
да је користим. Али нисам сасвим сигуран шта значи”19. У
кратком периоду времена од 1971. године до смрти остварио
је велики број радова који је документовао фотографијама,
филмовима (супер 8) и видеом. Његови радови радикално
мењају стања постојећих структура на којима их изводи: ин
тервенције на архитектури (пресецања и отвори кућа) ства
рају другачију перцепцију куће/станишта и окружења.

Day’s end, Gordon Matta–Clark, http://artnerdnewyork.tumblr.
com/post/1373549316/days-end-by-gordon-matta-clark

Splitting, 1974
19 Gordon Matta-Clark, ed. Diserens, C. (2006) NY: Pheidon, стр. 8.
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У раду названом ‘Day’s End’ Гордон Мата Kларк је са са
радницима остварио велики отвор (облика кружног исеч
ка) на прочељу као и отвор на поду хангара смештеном на
напуштеном доку у доњем Вест Сајду на Менхетну у Њу
јорку (West Side, Manhattan, New York) 1975. године. Овај
отвор у челичном зиду пуштао је светлост у простор хан
гара катедралних пропорција налик розети. Након ове ине
трвенције која је осванула после викенда, све општинске
власти биле су алармиране и он је приведен. Из преписке
са адвокатом  сазнаје се да га је адвокат саветовао да дâ из
јаву којом ће овај акт објаснити као уметнички, што је он и
урадио назвавши га ‘улепшавањем’ напуштеног и неодржа
ваног простора, чиме је хангар претворио у спектакуларни
рад који је био радикално агресивна „авангардна лепота”20.
Гордон Мата Kларк је био син надреалистичког сликара Ма
те (Roberto Matta Echaurren), и дословно наследник надре
алистичких пракси у граду; образовао се под утицајем Ги
Дебора (Guy Debord), ситуациониста и присталица францу
ских филозофа деконструктивиста. У његовим раним радо
вима (као што је ‘Day’s End’) радикалност и субверзивност
је најизразитија, а мања у каснијим. Због овакве субверзив
ности и радикалног атака на кућу, овај рад могуће је чита
ти у Das Unheimiche фокусу: нешто се (пројектован ‘отвор’
на хангару) налази на месту (напуштеном доку) где се не
очекује; нешто што је био напуштени, девастирани, простор
спољашњих пропорција и димензија базилике, пропушта
њем светлости у себе, сада чини да и унутрашњи простор
постаје ‘чудно близак’ простору катедрале.   
Екскурс: временски ранији пример из праксе југословенске
уметности је рад колоквијално назван ‘Црвени перистил’ из
1968. године. Група Сплићана је метлама и рукама размаза
ла тридесетак литара црвене боје по плочама Диоклеција
новог Перистила у Сплиту. Ова интервенција сматра се за
једну од првих концептуалних акција и на граници је урба
ног мита, будући све време обавијена велом тајне и прожета
разним мистификацијама.

20 „Today I met with detective Gagliardo of the 6th Precinct of the NY Economic
Development Agency... Gagliardo says that he must have a written statement
from you... The statement should generalize about what you did and avoid
detailed descriptions...but you should amplify the artistic (in)tensions and re
late it to your theories about art and this kind of art. In effect, let it be a sincere
statement that will reek of cooperation, but will not enable them to brandish
confession before the world.” Исто, стр. 8.
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Закључак
Након анализе позиција уметничких радова у просторима:
‘Екстазе Свете Терезе’ у простору капеле Kорнаро, ‘Шибо
лет’ Дорис Салседо и ‘Day’s End’ Гордон Мата Kларка, може
се сумирати:
1. Не постоји уметничка субверзија тамо где уметничко де
ло/рад постоји у простору галерије или музеја.
2. Немогуће је рад препознати у кључу Das Unheimiche, ако
је претпостављена уметникова субверзија подржана у све
ту уметности. Другим речима, Das Unheimiche у уметности
није могућ у музеју или галерији: сваки рад постављен у
свет уметности и  систем уметности је управо на месту где
и треба да буде, дакле – очекиван.
3. Das Unheimiche у уметности је могућ у оним случајеви
ма уметничких радова који су смештени у просторе ван де
финисаног система уметности и у којима аутор, најчешће
без намере да атакује на постојећи систем (који ни сам не
препознаје субверзију) чини управо несвесну провокацију –
као у случају Бернинијеве ‘Екстазе свете Терезе’.
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EFFECTS OF ART PRACTICE SUBVERSION IN SPACES:
DAS UNHEIMLICHE FOCUS
Abstract
The paper considers subversive capacities of spaces in which art works
are exhibited (museums, galleries) or spaces which they occupy (public
spaces). This text is analyzing the spatial situations – interventions
– artifacts coming from three different periods of time (Bernini’s
Ecstasy of Saint Teresa, the art practice of an American artist, Gordon
Matta-Clark – precisely his 1975 work Day’s End, and the work of a
Columbian artist – Doris Salcedo’s Shibboleth, exhibited in the Turbine
Hall of the Tate Modern Gallery in 2008) and trying to determine their
subversion values examining their real/actual/manifested subversion
strength in relation to ideologically false   or “fake” subversions.
And, finally, the main objective is to explore the subversion of these
artworks in the hindsight of Freud’s Das Unheimliche where he made
a point that “something is terrifying not because it is unfamiliar, but
because something that was known to us somehow became strange and
unfamiliar”.
Key words: space, subversion, “Das Unheimliche”, museum

Хотел Excelsior, Београд, 2007,
фото Мариела Цветић
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Студије национализма и
заокрет ка простору:
о концепту националне
територије
Сажетак: Савремени „заокрет ка простору” у хуманистичким и
друштвеним наукама покренуо је интересовање за питања про
стора у вези са феноменом национализма. Основни концепт пу
тем кога се у оквиру студија национализма приступа проблема
тици простора јесте територија, која се разумева као омеђени
простор уређен одређеним односима моћи. Већ у самом одређењу
национализма као модерног облика суверенитета садржана је ја
сна референца на просторну димензију, јер се као конститутив
на поставља идеја националне територије, као јасно дефиниса
ног простора који се жели поставити под такав суверенитет. У
оквиру дискурса национализма могу се идентификовати две групе
аргумената о вези нације и територије: природни и историјски, а
у сврху њиховог предочавања користе се различити репрезентаци
они механизми којима се национална територија представља као
органски јединствена, недељива и неповредива. У раду се критич
ки сагледавају приступи националној територији као инструмен
ту насиља, односно као чиниoцу идентитета.

Кључне речи: „заокрет ка простору”, национализам,
суверенитет, национална територија, 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
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turn).1 Изненађујућа снага овог заокрета и његова проте
жност која, чини се, у одређеној мери обухвата скоро све
дисциплине, заснована је на његовим многоструким коре
нима. У сфери филозофије, поједини аутори указали су на
потребу темељне критике наслеђа европске филозофије не
само као логоцентричне, већ и као темпоцентричне, сма
трајући да је неопходна реевалуација „простора” и „места”
као филозофских концепата.2 У свом филозофском пројекту
Жил Делез (Gilles Deleuze) и Феликс Гатари (Félix Guattari)
имају за циљ разарање темпоцентричности, те скрећу па
жњу на питања простора тако што креирају репертоар те
мељних филозофских концепата заснован на просторним
метафорама, попут детериторијализације, глатког и пру
гастог простора, номадског кретања, и слично.3 Фукоово
проучавање микромоћи која прожима друштво, такође га је
неумитно водилo ка питањима простора, било да је у пи
тању проучавање паноптикона као парадигме просторног
поретка путем кога се спроводи модерно „дисциплиновано”
друштво,4 било да је реч о његовом концепту „хетеротопи
је”, којим је, чини се управо супротно, покушао да истражи
на који начин се простор артикулише у ситуацијама у који
ма се појављују пукотине у поретку хегемоније.5 На плану
социологије и марксистичке мисли одлучујући искорак на
чинио је Анри Лефевр (Henri Lefebvre), који је амбициозно
предложио заснивање једне нове „науке о простору”, која
би требало да покаже да простор није празан медиј у који
се друштвени односи уписују и реализују без отпора, већ
да је управо он место креирања и „произвођења” друштве
1 Рад је писан у оквиру пројекта Идентитети српске музике од локалних
до глобалних оквира: традиције, промене, изазови (бр. 177004 /2011–
2014), финансираног од стране Министарства за просвету и науку Ре
публике Србије, те у оквиру истраживања на докторским студијама Фа
култета музичке уметности Универзитета уметности у Београду, као део
дисертације под насловом „Музичке праксе и произвођење националне
територије”.
2 Упоредити: Casey, E. S. (1997) The Fate of Place. A Philosophical History,
Berkeley, Los Angeles and London: University of California Press. Овакав
заокрет се неретко формулише и као реакција на историцизам који је
изнедрио XIX век, а који је питања простора, не само запоставио, већ и
темељно деполитизовао; Soja, E.W. (1989) Postmodern Geographies: The
Reassertion of Space in Critical Social Theory. London: Verso, p. 4.
3 Упоредити: Buchanan, I. and Lambert, G. Introduction, in: Deleuze and Spa
ce (2005), Edinburgh: Edinburgh University Press, pp. 1–15.
4 Фуко, М. (1997) Надзирати и кажњавати. Настанак затвора прев. Јо
вановић, А. А., Сремски Карловци и Нови Сад: Издавачка књижарница
Зорана Стојановића.
5 Foucault, M. (1986) Of Other Spaces, trans. Miskowiec, J., Diacritics 16,
pp. 22–27. Упоредити: Prodanović, S. i Krstić, P. (2012) Javni prostor i slo
bodno delanje: Fuko vs. Lefevr, Sociologija 54, str. 426–429.
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но-класних односа и условљености на нивоу свакодневице.6
Читав овај покрет подразумевао је напуштање структурали
стичке парадигме, која је простор видела као наизглед не
издиференцирано поље које обликују друштвене структуре,
ка идеји простора који „памти”, који никада није „чедан”, те
који поседује сопствену делатност и условљава и модифи
кује структуре које се у њега уписују.7 Не чуди што је, према
томе заокрет ка простору део ширег напора да се преиспи
та апсолутна доминација дискурзивног и лингвистичког, те
језик као једини механизам уређења друштвених односа.
Управо ова могућност умрежавања заокрета ка простору са
другим тенденцијама у оквиру хуманистичких и друштве
них дисциплина који су настали из сродних побуда, попут
заокрета ка телу, афекту,8 те не-људском – non-human, на на
чин на који је то предложио Бруно Латур (Bruno Latour)9 –
чини овај заокрет изражено вирулентним и прожимајућим,
што се очитава како новим интересовањима у оквиру студи
ја културе и друштвене анализе, тако и већим ангажовањем
саме хуманистичке географије у интерпретацији појединих
друштвених феномена.10
Заокрет ка простору обележио је и студије национализма
у претходних неколико деценија. Наиме, већ у самом од
ређењу национализма као модерног облика суверенитета
садржана је јасна референца на просторну димензију овог
феномена: уколико говоримо о томе да је национализам об
лик суверенитета, не треба заборавити ни да је сам појам су
веренитета такође модеран, у значењу потпуне, апсолутне и
6 Lefebvre, H. (1991) The Production of Space, trans. Nicholson-Smith, D.,
Oxford: Blackwell.
7 West-Pavlov, R. (2009) Space in Theory. Kristeva, Foucault, Deleuze,
Amsterdam and New York, 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, and Perversion. Essays on the Politics of Body, New York and London:
Routledge.
9 Наваро Јашин (Yael Navaro-Yashin), пак, чији су радови део такозваног
„онтолошког заокрета” у антропологији, инспирисаног Латуровим по
ставкама о делатности (agency) не-људског, анализира улогу афекта, ар
тефакта и простора у успостављању суверенитета у постратном подруч
ју; Navaro-Yashin, Y. (2012) The Make-Believe Space. Affective Geography
in a Postwar Polity, Durham and London: Duke University Press.
10 Од приступа које је изнедрила сама хуманистичка геог рафија, као по
себно плодан треба истаћи еклектични концепт „нерепрезентативне те
орије” (non-representational theory) Најџела Трифта (Nigel Thrift), поста
вљен као експерименталан, са циљем да скрене пажњу на материјално
искуство свакодневних просторних пракси који измичу дискурзивним
техникама репрезентације; Thrift, N. (2008) Non-Representational Theory.
Space/politics/affect. London and New York: Routledge.
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врховне контроле над одређеном територијом.11 Према томе,
било да је идеја суверенитета одређене нације реализована
у облику нације-државе или је на плану политичког пројек
та, она мора у својој сржи садржати идеју простора који се
жели ставити под такав суверенитет. Такође, уколико је на
ционализам, као што истиче Џон Бреили (John Breuilly), пре
свега, политички поредак који тежи одређеном уређењу мо
ћи у друштву, таква моћ се, по својој природи, мора успоста
вити у простору, као скуп реалних уодношавања индивидуа
и објеката, људског и не-људског деловања. Простор је, због
тога, conditio sine qua non национализма, као и сваког другог
поретка моћи у друштву, као што је то следило из Фукоових
списа. У студијама национализма се, имајући ово у виду, мо
же уочити тенденција отклона од чисто дискурзивне идеје
нације, која као да настаје у својеврсном просторном вакуу
му, те од дескриптивних истраживања о појединим ‘нацио
налним идентитетима’ и реторичким стратегијама којим су
се поједине идеологије национализма служиле у дефиниса
њу својих захтева, ка томе да се национализам разуме као
сложени спацијални асемблаж који мора бити формулисан,
успостављен и произвођен у самом простору.
Основни концепт, путем кога се у оквиру студија национа
лизма приступа проблематици простора, јесте територи
ја. Ово јасно произлази из чињенице да је интересовање за
простор у проучавањима национализма у основи подстак
нуто напорима да се разуме на који начин национализам ус
поставља реалне, материјалне односе моћи.12 Наиме, тери
торија се, у општем смислу, одређује као дефинисани, огра
ђени простор, уређен од стране одређене друштвене групе,
на такав начин да се успоставља систем који регулише мо
далитете приступа простору од стране индивидуа, те се уско
повезује са идејом модерне државе.13 Већина теоретичара,
међутим, подвлачи каузалну везу између територије и моћи,
одређујући територију као основни просторни израз и ге
11 Као такав, суверенитет се у свом модерном значењу по правилу везује
за такозвани „Вестфалски поредак”, назван према Вестфалском миру из
1648, који је увео начело суверенитета и апсолутне власти држава; Phil
pott, D. Sovereignty, in: The Stanford Encyclopedia of Philosophy, ed. Zalta,
E. N. <http://plato.stanford.edu/archives/sum2010/entries/sovereignty/>, ac
cessed 11 june 2014. Упоредити: Brown, W. (2014) Walled States, Waning
Sovereignty, New York: Zone Books, pp. 22–23.
12 Упоредити: Penrose, J. (2002) Nations, states and homelands: territory and
territoriality in nationalist thought, Nations and Nationalism 8, pp. 277–297.
13 Agnew, 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) Identity and Territory: Geo
graphical Perspectives on Nationalism and Regionalism, Annals of the Asso
ciation of American Geographers 72, p. 517.
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ографски механизам друштвене моћи.14 Роберт Дејвид Сак
(Robert David Sack) говори о територијалности као о базич
ној одлици људских заједница, одређујући је као географску
стратегију контроле која подразумева утицај и контролу над
људима и ресурсима путем контроле простора. Као таква,
за Сака је територијалност свеприсутна, јер повезује дру
штво и простор у најопштијем смислу, те се појављује како
на макро нивоу структура попут града и државе, тако и на
микро нивоу простора становања и рада.15 У Саковом од
ређењу територије посебно треба истаћи критеријум који
аутор поставља за одређење територије, који је проблемски
и широко постављен; Сак територијалност дословно дефи
нише као „покушај индивидуе или групе да делују, утичу
или контролишу људе, феномене или односе тако што ће
омеђити и захтевати контролу над географском облашћу”,
при чему се у том случају дата област означава као „терито
рија”.16 Према томе, територија за Сака није метод исцрта
вања, класификације и поделе земљиног шара на ограђене
области, већ проблемски оријентисан теоријски инструмент
путем кога истраживачи могу да проучавају сложена уодно
шавања моћи и простора. Штавише, како бисмо одређени
простор одредили као територију, довољно је и само посто
јање пројекта који претендује на успостављања одређених
односа моћи, те није неопходно да се они у пуној снази и ус
поставе. Поред тога, значајно је да Сак територију види као
динамички феномен, наглашавајући да је неопходно стално
улагање напора како би се територија успоставила и одр
жала. У истраживању технологија управљања популацијом,
Мишел Фуко је такође потцртао значај концепта територије.
У овом смислу, Фукоа превасходно занима на који начин се
успостављање дисциплине над телима индивидуа и режи
ма „безбедности” над популацијом спроводи кроз методе
контроле територије, у смислу контроле слободе кретања,
уређења града, и слично, те на који начин се идеја сувере
нитета над територијом путем сложених апаратуса контроле
преводи у технику управљања над „мноштвом”. Фуко кроз
концепт територије показује како је контрола над мноштвом
и дисциплиновање популације заправо повезана са одгова
рајућим уређењем простора и просторних односа.17
14 Sack, R. D. (1986) Human Territoriality. Its Theory and History, Cambridge,
Cambridge University Press, p. 5.
15 Исто, стр. 1-6. Упоредити: Grosby, S. (1995) Territoriality: the transcen
dental, primordial feature of modern societies, Nations and Nationalism 1,
pp. 143–162.
16 Sack, R. D. нав. дело, стр. 19.
17 Фуко такође инсистира на томе да територију не посматрамо као пра
зан простор путем кога се дефинише суверенитет, већ превасходно као
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Национална територија, према томе, као теоријски кон
цепт, не представља у дословном смислу територију нације-
државе над којом дата држава полаже право суверенитета,
већ сваки простор над којим одређени националистички
пројекат тежи да успостави одређену врсту контроле, пози
вајући се, при том, на доктрину суверенитета народа. Иако
се нација традиционално пре свега одређује популацијом,
односно одговором на питање ко је нација – на који начин
дефинишемо обухват популације којој приписујемо одређе
ни национални идентитет – у процесу успостављања наци
онализма као односа моћи много је значајније одговорити
на питање где је нација, односно који је њен географски
обухват над којим би јој требало приписати суверенитет. У
том смислу концепт националне територије можемо одре
дити као национални асемблаж који се успоставља у про
стору и који је структуиран пре свега односима моћи. Низ
теоретичара национализма који су се у претходних пар де
ценија бавили питањем националне територије развили су
најмање два правца сагледавања овог феномена, која су у
суштини комплементарна: територија као инструмент на
сиља, и територија као чинилац идентитета. Управо путем
проучавања територије као основе национализма може се
доћи до закључка да је насиље, као крајња мера успоста
вљања односа моћи, неодвојиво од национализма као моде
ла идентификације. Како би се извршио процес националне
кодификације неопходно је одговорити на питања ко и где је
нација, те спровести поступке повлачења граница и искљу
чивања другог који су инхерентно насилни.18 Произвођење
кохерентне националне заједнице увек повлачи за собом
утврђивање граница, међа националне територије, које ће
бити посматране као пројекција онога што нација јесте на
дубљем, онтолошком плану, и које ће омогућити да се при
падници заједнице осећају „као код куће”.19
механизам контроле популације; Foucault, M. (2007) Security, Territory,
Population. Lectures at the Collège de France 1977–1978, ed. Senellart, M.,
trans. Burchell, G., New York: Picador and Palgrave Macmillan.
18 Etherington, J. R. (2007) Nationalism, Exclusion and Violence, Studies in
Ethnicity and Nationalism 7, p. 25. Заокрет ка територији у студијама
национализма је недавно покушао да преиспита Бернард Јак (Bernard
Yack), који је бранио становиште да се националне заједнице формирају
независно од одређења места, односно домовине, на шта је критички
и убедљиво одговорио Дејвид Милер (David Miller), указујући, између
осталог, на парадокс који лежи у чињеници да је основни критеријум за
одређење нације код Јака ипак суверенитет народа, који као такав мора
бити територијално одређен; видети: Hearn, J., Kukathas, C., Miller, D. i
Yack, B. (2014) Debate on Bernard Yack’s book Nationalism and the Moral
Psychology of Community, Nations and Nationalism 20, pp. 405–407.
19 Balibar, E. The Nation Form: History and Ideology, trans. Turner, C., in: Bali
bar, E. and Wallerstein, I. (1991), Race, Nation, Class. Ambiguous Identities,
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Управо због ове двоструке везе територије и нације, која се,
с једне стране, успоставља као ексклузивна територија јед
ног сувереног народа, а, с друге стране, као механизам иден
тификације, национална територија је неодвојива од саме
нације, она је неопходна као усидрење сваког идентитета
који претендује на стварање суверене заједнице. У овом
смислу, о националној територији могуће је говорити и као
о домовини – као о простору у коме се припадници нације
осећају „као код куће”, који по природи припада нацији, али
и који је извор саме нације.
На сличан начин на који се може 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
ја којима се она производи у датом тренутку. Имајући то у
виду, значајно је проучити стратегије којима се национална
територија и домовина предочавају као природни феноме
ни, неодвојиви од саме нације. У дискурсима национализма
могуће је уочити одређене релативно стабилне реторичке
стратегије којима се дефинише однос националне терито
рије и домовине са самом нацијом, а које се на различите
начине уодношавају са описаном улогом територије у наци
онализму. О територији се, најпре, говори као о власништву
нације, при чему се сама нација персонификује, а однос на
ције и територије се представља као еквивалентан односу
приватног лица и његове приватне имовине.20 Одређена ге
ографска област се, у том смислу, уз позивање на историј
ске, правне, географске и сличне аргументе, проглашава за
власништво нације, при чему се сама популација – како при
падници нације, тако и насељеници дате области, у чије име
би требало да се доносе овакви судови – заправо апстрахује.
Територија означена као домовина одређене нације се, нада
ље, може персонификовати у лик „мајке нације”, као земља
која је изнедрила народ, односно популацију која је наста
њује. На овај начин се наглашава нераскидива и органска
веза која постоји између простора домовине и припадника
нације, те изводи закључак да национална територија није

London and New York: Verso, pp. 94–95; Балибар се позива на читање
политичког есеја Reden an die deutsche Nation („Обраћање немачком
народу”) Јохана Готлиба Фихтеа (Johann Gottlieb Fichte) из 1808. го
дине. Упоредити: Cooper, D. Out of Place: Symbolic Domains, Religious
Rights and the Cultural Contract, in: Land and Territoriality, ed. Saltman, M.
(2002), Oxford and New York: Berg, pp. 105–106.
20 Forsberg, T. (2003) The Ground without Foundation: Territory as a Social
Construct, Geopolitics 8, p. 12.
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арбитрарна, већ да је производ природних веза.21 Коначно,
између нације као популације и нације као територије и до
мовине се, у оквиру реторике коју проналазимо у дискур
сима национализма, поставља и потпуни знак једнакости,
тако да се, заправо, говор о нацији као територији не може
разазнати од говора о нацији као популацији.
Аргументи који се појављују унутар дискурса национали
зма о вези нације и територије могу се условно поделити
у две групе, на природне и историјске аргументе. Као и у
случају дефинисања саме нације, употреба различитих ар
гумената када је у питању присвајање територије, које је у
суштини увек арбитрарно, по правилу се руководе прагма
тичним мотивима. Природни аргументи заснивају се на тези
да постоји дубока, примордијална и генеалошка веза између
нације, као популације, и домовине, као скупа крајолика –
пејзажа који одликују одређени географски простор. Наиме,
проналазе се одређене везе у карактеру које спајају крајолик
домовине и карактер саме нације, чиме се кроз дуги XIX век
посебно бавила антропогеографија. Међу првима који је о
овоме говорио издваја се немачки филолог и филозоф Јохан
Готфрид Хердер (Johann Gottfried Herder), један од утеме
љитеља идеологије национализма, који говори како о међу
зависности физичких особина крајолика и нације, тако и о
условљености националних карактеристика одликама кли
ме у којима народ обитава:
Природа је, планинским венцима, којa је она облико
вала, и потоцима, које је она нагнала да теку, исцртала
грубе али значајне обрисе целокупне историје човека
[...] Једни висови произвели су нацију ловаца, те тако
подржавали и учинили неопходном државу дивљака;
други, више распрострти и благи, пружили су поље
пастирском народу и обезбедили му питоме животи
ње; трећи су учинили пољопривреду лаком и нужном;
док су четврти довели до риболова и пловидбе и напо
слетку до трговине. Структура земље, у свој природној
разноврсности и различитости, учинила је све такве
различите услове неизбежним [...] Мора, планински
венци, и реке су најприродније границе не само из зе
мље већ и народа, обичаја, језика, и царства, и оне су,
чак и у највећим револуцијама у људским делањима,
служиле као линије усмеравања или граничници свет
ске историје. Да су се на другојачији начин издигле
планине, потекле реке, или образовале обале, како ли

21 Исто, стр. 14.
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би онда другојачије човечанство било разбацано ши
ром овог лелујавог простора.22
Арабљанин у пустињи: он спада у њу, са својим племе
нитим атом, са својом стрпљивом, издржљивом ками
лом. Као што Монгол лута по својој степи висовима,
тако онај боље грађени бедуин лута по својој азијскоафричкој пустињи; такође номад, само на свом подруч
ју. Са овим је у хармонији његова једноставна одећа,
његов начин живота, његов обичај и карактер [...] Ка
лифорнијац на рубу света, у својој неплодној земљи, са
својим оскудним начинима живота, уз своју променљи
ву климу, никад не јадикује због врућине или хладноће,
избегава глад, мада на најтежи могући начин, срећно
живи у својој земљи. Тако бих могао да продужим и
дам климатску слику већег броја нација најразличити
јих предела, од Камчадала све до становника Огњене
земље. [...] код свих путника, који су верно посматра
ли или људски саучествовали, свака мала црта њихо
вог описа даје климатску слику. [...] и на најудаљенијој
обали, сваки собом носи карактер свог предела и свог
начина живота.23
Посебност карактера нације, које се, као што наглашава
Хердер, огледа на физичким, расним особинама, а чије је
постојање заправо сам извор аргумента неопходности су
веренитета народа и национализма као политичке доктри
не, према томе, директно произлази из посебности особина
крајолика домовине. Хердер такође инсистира на важности
граница и на њиховој природности. Управо је још једна осо
бина домовине њена органска целовитост као физичког про
стора. Наиме, уколико постоји одређени посебан карактер
нације, онда мора постојати и посебан препознатљиви ка
рактер крајолика који представља део домовине, а између
географских одлика ових предела и саме нације и њеног ка
рактера успоставља се снажна и каузална веза. Таква домо
вина мора имати јасне, природне границе, и као таква она
представља органску целину која је хомогена, неповредива

22 Цитирано према: Hayes, C. J. H. (1926–1927) Contributions of Herder to
the Doctrine of Nationalism, The American Historical Review 32, p. 723.
Упоредити: Herder, J. G. (2002) Philosophical Writings, ed. and trans. For
ster, M. N., Cambridge: Cambridge University Press, pp. 219–220, 384–385;
Хердер, Ј. Г. (2012) Идеје за филозофију повести човечанства, прев.
Кострешевић, О., Сремски Карловци и Нови Сад: Издавачка књижар
ница Зорана Стојановића, стр. 75–88; Penrose, J. (2002) Nations, states
and homelands: territory and territoriality in nationalist thought, Nations and
Nationalism 8, pp. 286–287.
23 Хердер, Ј. Г. нав. дело, стр. 91.
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и недељива, јер би се повређивањем органске целовитости
домовине нарушио сам смисао постојања нације.24
Друга линија аргумента која се отвара како би се потврдила
нераскидива веза између нације и територије јесу аргументи
засновани на историји. Реч је о позивању на географске обу
хвате пређашњих политичких формација које се препознају
као део националне историје, али и на конкретна места која
су била значајна у обликовању историје народа, попут лока
ције познатих битака, одређених културних и историјских
догађаја, локација престоница, места рођења истакнутих
индивидуа, и слично.25 Иако се национализам у свом облику
поставља као модеран феномен, он истовремено гради своју
историју, присвајајући како институције тако и друге груп
не механизме идентификације, што му омогућава да своју
историју пројектује у прошлост, пре појаве саме политич
ке доктрине о суверенитету народа. На тај начин, могуће је
мобилисати одређене аргументе који се, на пример, односе
на средњовековне државе, у којима је носилац суверенитета
био миропомазани монарх, а земља доживљавана као вла
сништво феудалца, како би се у систему нација-држава та
иста територија присвајала у име сувереног народа. Посеб
но су снажни аргументи који домовину препознају као пра
постојбину саме нације, подручје са кога је нација потекла
и на коме је конституисана.26 Џорџ Вајт (George White), ис
траживач који се детаљно бавио питањем територије у на
ционалистичким дискурсима Мађарске, Румуније и Срби
је, посебну пажњу обраћа на процесе којима се одређеним
деловима националне територије, захваљујући историјским
аргументима, даје специјалан статус. Вајт у овом процесу
структурирања националне територије разликује три нивоа,
издвајајући, с једне стране, језгро домовине, односно суп
станцијалну, кључну територију (core territory), а, с друге,
периферију.27 Језгро домовине је простор који је најдубље
24 Grosby, S. (1995) Territoriality: the transcendental, primordial feature of mo
dern societies, Nations and Nationalism 1, p. 145; Toft, M. D. (2003) The
Geography of Ethnic Violence: Identity, Interests, and the Indivisibility of
Territory, New Jersey: Princeton University Press.
25 Теоретичари национализма који припадају струји такозваног „етносим
болизма” истраживали су на који начин одређена територија у дугом
историјском трајању остаје урезана у колективно сећање одређене зајед
нице; упоредити: Grosby, S. The Successor Territory, in: Nationalism and
Ethnosymbolism: History, Culture and Ethnicity in the Formation of Nations,
eds. Leoussi, A. and Grosby, S. (2006), Edinburgh: Edinburgh University
Press, pp. 99–112.
26 Smith, A. D. (1999) Myths and Memories of the Nation, Oxford and New
York: Oxford University Press.
27 White, G. W. (2000) Nationalism and Territory: Constructing Group Identity
in Southeastern Europe, Lanham: Rowman & Littlefield Publishers.
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урезан у пројектовану историју нације и који је као такав ре
презентован кроз културалне дискурсе, а посебно је важно
и да постоји историја борбе нације за ову кључну терито
рију. Вајт истиче да је фактичка политичка контрола језгра
домовине од стране нације-државе од круцијалног значаја
за способност нације да успостави идентитет, односно да
успостави системе категоризације и идентификације.28 Суп
станцијална национална територија, поред тога, неретко
служи као синегдоха читаве домовине, па и нације, као ме
сто кроз које се означава и симболизује сама њена суштина
и органско јединство.
У националистичком дискурсу развијени су различити ме
ханизми за креирање репрезентација домовине, представа
које говоре о органском јединству, недељивости и неповре
дивости националне територије, те о њеној нераскидивој и
примордијалној вези са нацијом. Вајт разликује два основна
метода репрезентације националне територије: означавање
места (site identification) и опис крајолика (landscape descrip
tion); док означавање места функционише тако што се те
риторија мапира путем набрајања различитих географских
одредница које јој припадају, опис крајолика заснива се на
стварању типичних репрезентација било замишљеног крајо
лика домовине, било крајолика језгра домовине, који затим
представља симбол читаве нације.29 Може се рећи да су оба
ова поступка заснована на подврстама стилске фигуре ме
тонимије: док означавање места има облик меризма (meri
smus), где се уместо одређеног ентитета наводе његови са
ставни делови, опис крајолика функционише као синегдоха,
где се један део домовине – било замишљен или стваран –
узима као симбол целине. У вези са потоњим, Антони Смит
(Anthony D. Smith) подвлачи како симболи који упућују на
„света места” нације имају посебно велики значај. Означа
вајући ове процесе као „историзацију природе” и „терито
ријализацију етничких сећања”, Смит говори о поетским
представама крајолика које се повезују са кључним дога
ђајима и особама из историје заједнице, те који попримају
епитет „светих места”.30 Тим Еденсор (Tim Edensor) такође
подвлачи да се за поједине нације по правилу везују типи
зиране иконичне репрезентације руралних крајолика (наво
дећи као примере типичне крајолике Ирске, Аргентине, Ма
рока, Холандије, и слично), које се затим репродукују кроз

28 Исто, стр. 40–41.
29 Исто, стр. 39–41.
30 Smith, A. D. нав. дело, стр. 16.
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дискурсе и артефакте популарне културе.31 Овакве методе
репрезентације територије, одиста се спроводе кроз низ
институционализованих дискурса, који не припадају само
сфери популарне културе, већ и сфери елитне уметности,
те научних дисциплина, администрације, и слично. Посебну
улогу, почев од XIX столећа, играју мапе, како географске
тако и политичке, које се у највећем броју случајева засни
вају на светском систему нација-држава, а које истовремено
функционишу као репрезентације територија – производећи
иконичке симболе појединих нација у виду обриса њених
политичких граница на дводимензионалним пројекцијама –
али и као извор знања, инструменти моћи и надзирања без
којих би било немогуће успоставити контролу над терито
ријом.32 Мапе су, такође, инструмент именовања одређених
места националне територије, механизам у коме се мапи
рање простора повезује и са употребом националног јези
ка, као другог значајног означитеља нације.33 Сфера елитне
уметности такође је засићена репрезентацијама домовине:
проучавајући улогу ликовних уметности у овом феномену,
Ненад Макуљевић закључује да прикази места историјских
догађаја, препознатљиви географски облици и пејзажи до
мовине кроз сликарство и друге илустративне уметности
играју кључну улогу у конституисању иконографије која
прати одређене националистичке дискурсе.34
Репрезентације домовине на нивоу симболичких представа
омогућавају да појединци постану везани за идеју домови
не, иако немају лично искуство простора за највећи део те
риторије коју препознају као да припада њиховој нацији.35
На овај начин, домовина представља својеврсни пандан „за
мишљеној заједници”: простор са којим појединци верују да
имају нешто заједничко, иако га у свој његовој протежност
никада нису искусили. Да би ово било могуће, репрезен
тације домовине морају постати уграђене у свакодневни
31 Edensor, T. (2002) National Identity, Popular Culture and Everyday Life,
Oxford: Berg Publishers, pp. 39–40.
32 Black, J. (1997) Maps and Politics, Chicago: The University of Chicago
Press, pp. 134–135; упоредити: Etherington, J. (2003) Nationalism, Natio
nal Identity and Territory. The Case of Catalonia, Tesi Doctoral, Universitat
Autònoma de Barcelona, Barcelona, pp. 52–55.
33 Mac Giolla Chríost, D. (2003) Language, Identity and Conflict. A Compara
tive Study of Language in Ethnic Conflict in Europe and Eurasia, London:
Routledge, pp. 115–127.
34 Макуљевић, Н. (2006) Уметност и национална идеја у XIX веку. Систем
европске и српске визуелне културе у служби нације, Београд: Завод за
уџбенике и наставна средства, стр. 143–145.
35 Tuan, Y. (1977) Space and Place: The Perspective of Experience, Minneapo
lis and London: University of Minnesota Press, pp. 18, 176–178.
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живот; теоретичари свакодневног национализма показали
су на које начине репрезентације националне територије
проналазе место у свакодневици, било да је у питању упо
треба знакова поред пута,36 разноврсни наизглед деидеоло
гизовани покрети као што је планинарење,37 или, пак, на
ционалне манифестације у којима се истиче јединственост
националне територије.38 Свакодневица је, за разлику од
масовно дистрибуираних медија и поузданих репродукција,
међутим, и простор у коме су репрезентације домовине под
ложне променама, прилагођавањима и локалним потребама.
Несумњиво је да репрезентације националне територије,
које се спроводе кроз низ културалних дискурса, у својој
суштини представљају део територије као система контро
ле и управљања, те да су као такве неопходне за несметано
функционисање овог система. Национализам као политич
ки пројекат управо остварује свој смисао успостављајући
нацију-државу као врховни режим контроле на одређеној
територији која се препознаје као власништво нације. Ово
се чини кроз садејство механизама на микронивоу (физич
ко ограђивање, увођење институције приватне имовине, и
слично), као и на макронивоу, кроз успостављање одгова
рајућег политичког ауторитета путем кога се легитимизира
власт над популацијом која настањује суверену територију
нације.39 Вајт истиче да је за успешност појединачног на
ционализма као пројекта неопходно да конкретним механи
змима моћи успостави контролу над простором који је кроз
своје културалне дискурсе означио као своју домовину.40
Међутим, исто као што између национализма, као хетеро
геног асемблажа који се заснива на политичкој идеји суве
реног народа, и нације-државе, као конкретне институције
која отелотворује ову идеју, не постоји знак једнакости, тако
он не постоји ни између националне територије и терито
рије нације-државе: националну територију треба разумети
као флуидан и отворен концепт у који се непрестано уписују
амбивалентности које постоје унутар самог пројекта наци
онализма. Национална територија никада није једноставно
36 Jones, R. and Merriman, P. (2009) Hot, banal and everyday nationalism: Bi
lingual road signs in Wales, Political Geography 28, pp. 164–173.
37 Etherington, J. нав. дело, стр. 55–56 и 210–217.
38 Benwell, M. C. and Dodds, K. (2011) Argentine territorial nationalism revi
sited: The Malvinas/ Falklands dispute and geographies of everyday nationa
lism, Political Geog raphy 30, pp. 441–449.
39 Albert, M. and Brock, L. What Keeps Westphalia Together? Normative Dif
ferentiation in the Modern System of States, in: Identities, Borders, Orders:
Rethinking International Relations Theory, eds. Albert, M., Jacobson, D. and
Lapid, Y. (2001), Minneapolis: University of Minnesota Press, pp. 34–35.
40 White, G. W. нав. дело, стр. 13.
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успостављена од стране државе као институције, већ је увек
у постајању, као хетерогени просторни асемблаж у који се
уграђују бројни друштвени чиниоци.
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NATIONALISM STUDIES AND THE SPATIAL TURN: THE
CONCEPT OF NATIONAL TERRITORY
Abstract
The modern “spatial turn” in humanities and social sciences has
launched an interest in problems of space related to the phenomenon of
nationalism. The basic concept through which the spatial issues are being
investigated in the nationalism studies is territory, which is understood
as a delineated space shaped through relations of power. Already the
very definition of nationalism as a modern form of sovereignty contains
a clear reference to the spatial dimension. Namely, in order to define the
sovereignty of a nation, with a possibility of establishing a nation-state,
one has to demarcate the reach of the national territory which would
belong to the nation. This paper critically evaluates the approaches
which analyse national territory as an instrument of violence and a factor
of identity. Within the discourse of nationalism one can identify two
different groups of arguments regarding the appropriation of territories
by the nation: the natural and the historical. Natural arguments are
already clearly presented in the writings of Johann Gottfried Herder
and they are based on an assumption that there is an organic link and
congeniality between the natural and geographical features of the
land, and the characteristic features of a nation. On the other hand,
the historical arguments are based on the claim that a certain territory
represents a nation’s place of birth, or that it had belonged to the nation
in a certain significant point in history. Discourses of nationalism
regularly encompass different strategies and mechanisms of space
representation, with a purpose to show that the national territory is an
organic whole, as well as an indivisible and inviolable entity.
Key words: spatial turn, nationalism, sovereignty, national territory,
homeland
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КРИЗА ХРИШЋАНСКОГ
ИДЕНТИТЕТА И КРИЗА
КУЛТУРЕ
Сажетак: Култура извире из култа, али се на њега не може све
сти. Културу у сваком времену граде људи са јасним и одређеним
идентитетом. Она није продукт стихије светских збивања, ни
ти је независна од морала, с тим да човеков идентитет одређује
његов морал, а тек последично етос утиче на његов идентитет.
Хришћанство је направило прекретницу у историји, разделивши
време на оно пре и после Христовог рођења, превасходно зато
што је носило у себи снагу кадру да обухвати и преобрази човекова
битијна и културна стремљења, дајући им нове сасуде и смисао.
Стварајући цивилизацију и културу доминантну скоро два миле
нијума, хришћанство је већ крајем првог хиљадугодишта запало
у стање које је породило унутарње расколе, на чијим раселинама
су настали ратови и револуције који су обележили крај другог ми
ленијума. И Запад и Исток Европе данас пролазе кроз кризу која
није „увезена”, пошто је продукт духовне дезорјентације и немо
ћи становника старог континента да препознају своје хришћан
ске корене, да на њима изграде хришћански идентитет, а онда
и културу која би била огледало тог идентитета. Није просто
реч о потреби избављења са маргина друштва, нити о носталгич
ном „жалу за Константинопољем”, него о потрази за смислом
и жеђи за есхатоном. И криза може бити подстицајна за нова
прегнућа и стваралаштво, јер она нема само негативно значење
прекида и губљења континуитета. Сам грчки појам κρίσις значи и
суд и преиспитивање, доношење нових одлука и постављање но
вих почетака, који ће бити у стању да човечанство ослободе од
наметнутих глобалистичких, али и подкултурних и некултурних
образаца понашања.
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Хришћански идентитет и κρίσις
Наше духовно биће је обележило хришћанство, православ
ни поглед на свет, хришћанска етика, а онда и култура, која
своје надахнуће црпи из хришћанске вере и предања. Свака
ко да нису занемарљиви утицаји који су долазили из нашег
окружења, без чијег идентификовања је понекад немогуће
препознати исконско верско језгро, етичко и културно на
слеђе коме припадамо. Ти утицаји се виде и у томе што је
скоро одомаћено и прихваћено схватање да је хришћанство
религија, једна у низу са осталим религијама. Међутим, по
требно је указати на посебност православља као аутентич
ног вероисповедања, као изворне вере, а не просто религије,
изворног начина живота или етоса, а не једног у низу мо
ралних система, и културе која је израсла на богослужбеном
искуству, а не културе која носи искључиво атрибуте култа.
Пошто сама реч религија води порекло од латинске речи re
ligare што значи поново свезати, повезати, то се она мо
же дефинисати као духовна повезаност једне групе људи
са неким вишим, светим бићем, односно Богом. Међутим,
религија је исто тако и облик друштвене свести у коме се
природне и друштвене силе приказују као натприродне, не
зависне од човека, природе и историје. За разлику од рели
гије, вера подразумева искуство Божијег јављања и одговор
човека на Божије откривење. У религији је иницијатива на
страни човека, а у вери је иницијатива на страни Бога. Док је
у религији ипак реч о монологу човека са његовом предста
вом о Богу, искуство вере указује на дијалог између Бога и
човека. Тај дијалог се у хришћанству, као јединој богооткри
веној вери, остварује у Христу, који открива истину о Богу,
као предвечни Бог, али који открива истину о човеку, будући
да је примио људску природу, при том остајући и даље оно
што је био у вечности. Свака религија има за меру човека,
а вера у Христа има за меру Богочовека, савршеног Бога и
савршеног човека. Христос је и Син Божији (Мт. 14, 33) и
Син Човечији (Мт. 9,6). Ова истина је подједнако несхва
тљива и онима који су Бога доживљавали на основу природ
них феномена, не видећи даље од природног закона, као и
онима који су слушали слепо реч закона Божијег, не слутећи
да Бог Логос може да прими тело. Хришћанство као вера
која користи Свето писмо као документ Божијег јављања се
разликује од других „следбеника Књиге” по томе што пружа
универзалну поруку спасења, завештану свим народима, а
не само неким, како је то у јудаизму (како Јевреји тумаче Бо
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жији закон) или у исламу (јер у изворном доживљају ислама
постоји забрана превођења Курана са арапског језика).
Посебност хришћанства у односу на све религије је у томе
што се не своди на религиозне ритуале, који имају за циљ да
умилостиве Бога да погледа с висине на народ свој, будући
да је Бог сишао на земљу, укинуо својим Оваплоћењем и
телом преграду која је делила људе од Њега, а као спомен
на сва дела која је учинио установио је Литургију, догађај у
коме ће пребивати са вернима до краја света. То значе Хри
стове речи: Ево ја сам са вама у све дане до свршетка света
(Мт. 28, 20). Хришћанство, дакле, није вера у магловити за
гробни живот, него вера у вечни живот који ће Христос ус
поставити после његовог другог доласка, када ће судити жи
вима и мртвима. Тај суд се назива и страшним и доживљава
се као тренутак највеће кризе човечанства. Међутим, та кри
за ће, с једне стране бити крај Вавилона, земаљског града
који је стремио ка савршенству без Бога, али, с друге стране,
почетак новог Јерусалима за све оне који имају живљење
на небесима, откуда и очекују Спаситеља Господа нашега
Исуса Христа (Филипљ. 3, 20). Последња криза кроз коју ће
проћи човечанство, криза свих криза, представља не само
пропаст света овешталог у греху, у сопственој немоћи да се
уздигне ка бесмртности без помоћи Божије, већ и возгла
вљење света у стање у коме неће бити поробљен трулежно
сти и смрти. У том смислу свака криза, уколико се посматра
у светлу оне последње кризе света, може бити подстицајна
за нова прегнућа и стваралаштво. Криза, дакле, нема само
негативно значење прекида и губљења континуитета, јер
грчки појам κρίσις значи и суд, просуђивање и преиспити
вање, доношење нових одлука и постављање нових почета
ка, који ће бити у стању да човека ослободе од наметнутих
образаца понашања. Стога треба имати у виду да је „судњи
дан” страшан само за оне који нису свој живот везивали за
Христа, који нису преиспитивали свој однос према Богу и
према ближњима (Мт. 25, 31–46). Суд у смислу свакоднев
ног проласка кроз самоиспитивање подразумева непрестано
стајање пред лицем Бога и ближњег, тако да се Христове
речи: сада је суд овоме свету (Јн. 12, 31) стално актуелизују.
Сваки пут када човек не препозна у лицу другог свог вечног
брата, он пролази кроз кризу сопственог идентитета, долази
на суд, а када у другом препознаје лик свог Спаситеља, онда
је прешао из смрти у живот (Јн. 5, 24). У том смислу суд са
краја историје се стално оприсутњује у животу сваког хри
шћанина, суштински одређујући његов идентитет, а Литур
гија као догађај који предочава Христов други долазак јесте
суд свету, али и почетак нове твари и коначног преображаја
света.
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Културни идентитет хришћана
Исказујући духовну потребу за бесмртношћу човек је у сво
јој дугој историји стварао различите култове. Градећи их
стварао је и одређене видове понашања који су били у слу
жби њиховог одржавања и унапређења. Служећи култу, људи
су стварали и обликовали културе, тако да је окосница свих
великих култура у њима својственом култу којег презентују
и оваплоћују у себи. Реч култура се користи у различитим
значењима, а једно од њих је да је култура одређени став или
усмерење појединаца или друштвених група. Друго је да је
култура систем циљева и односа и систем навика. Исто тако,
култура је и систем вредности, створен и нагомилан из ства
ралачког развоја историје.1 Иако се култура појмовно везује
за култ, то никако не значи да се она може свести на њега,
поготово ако се култ посматра у многобожачком смислу или
као култ личности и др. Изворно хришћанство никад није
доживљавано као култ, будући да се под тим појмом под
разумевају учења или мистични, религиозни атрибути који
се придају неким стварима, људима или чак животињама.
Одавде следи да култови могу бити религиозни, али да не
мају, нити могу имати, аутентични хришћански садржај и
смисао. Све велике цивилизације пре хришћанске (египат
ска, хиндуистичка, астечка), су у свом средишту имале култ
који их је упућивао, ако не увек ка трансцедентном бићу,
а оно увек ка загробном животу. Једно од тумачења речи
„човек” јесте да је человјек, биће које је челом окренуто ка
вечности, то јест биће које је својим духовним потенцијалом
превасходно упућено ка Богу.
На широкој аксиолошкој скали, персонални култови се кре
ћу од оних најмрачнијих, какав је нпр. култ сатане или култ
личности, преко многобожачких култова будизма и хинду
изма, затим култова стерилних монотеистичких религија
јудаизма и ислама, па све до римокатоличког култа непо
грешивости папе и култа Светог писма, садржаном у про
тестантском начелу Solla Scriptura. Православљe, као аутен
тична вера у Божије откривење, надилази сваки вид култ
ног односа и понашања, јер у расуђивању о свим питањима
вере и живота, не следује никаквом земаљском ауторитету,
нити пак и самом Светом писму издвојеном из живог пре
дања Цркве, већ изворном апостолском искуству које су
апостоли срочили у речима: Изволе се Духу Светом и нама
(Дап. 15, 28). Идеја посредништва је једна од кључних идеја
која прави оштру границу између вере и култа. Православ
но хришћанство се препознаје као Црква, што значи да је
1 Флоровски, Г. (1995) Хришћанство и култура, Београд: Логос, стр. 7.
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његову суштину могуће доживети једино кроз богослужење,
на првом месту кроз Литургију као догађај у коме се оства
рује однос са Богом без икаквог посредника, без неког ко би
био Vicarius Dei, било да је реч о једном ауторитету римског
понтифекса или пак о мноштву таквих ауторитета који се
понашају по истом обрасцу, али супротстављени њему. Би
ти аутентични хришћанин значи имати непосредни онтоло
шки однос са Богом, у Богочовеку Христу, савршеном Богу
и савршеном човеку, који је једини посредник између Бога
и људи (1. Тим 2, 5).2 Тај однос није могуће доживети без
заједнице са другима, а то значи без Духа Светог који свако
сабрање верних чини квалитативно другачијим и новим, та
ко да оно није више само људско, будући да постаје Црква –
Тело Богочовека Христа.
Сви облици верске и религијске свести или сапостоје или
су у неком историјском раздобљу били у 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
није окренут ка есхатологији) претендују на апсолутну ва
жност својих уверења, сама по себи, доводи до сукоба на
нивоу догмата. Међутим, неслагање око основних истина
вере још увек не значи да није могућа њихова коегзистенци
ја на истом географском простору и међусобни утицај, као
и узајамна сарадња на пољу културе. Културни утицаји се
најчешће остварују „неофицијелним путем”, мимо центара
моћи, будући да у религиозној свести људи, поред свесних,
постоје и несвесни механизми који делују стихијски, „по за
конима овог света”. Одавде следи да култура која се везује
за култ има своје хоризонталне домете и може да се намет
не као „светска” или „глобална”, али да остаје у границама
иманентног, не прелази у трансцедентну област, и као таква
није препозната од Бога, иако се многа дела великих умет
ника славе већ сада као „божанска”.
Постоје размишљања да је питање о „Христу и култури”
трајан проблем који вероватно никад неће бити коначно ре
шен.3 Хришћански однос према култури није једносмеран
ни једнозначан. Начелно може бити прихваћен став да кул
тура „није по стварној природи, а не може ни бити крајњи
циљ или највиша вредност, и не треба сматрати да од ње
зависи коначно назначење или судбина човекова, нити пак

2 Видети: Пено, З. (2013) Догматика-Кратко изложење православ
не вере, 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
Са хришћанске тачке гледишта „примитивни” човек се мо
же спасити исто тако као и „цивилизовани”.5 Прости људи
стреме ка врлини једноставности, њима је понекад врло
страна и заморна сва сложеност културе, поготово оне ко
ја је страна хришћанским идеалима слободе од сваког вида
нормативизма.6
У сваком времену, па и у савременом добу, могу се срести
различити видови незаинтересованости или равнодушности
према култури. С једне стране, то може бити ригидни став
који води ка одбојности према култури будући да се свака
култура сматра неком врстом прикривене и вешто замаски
ране идолатрије. С друге стране, запажа се и равнодушност
према култури код оних „ништих духом” који културу сма
трају као одору коју могу да носе, али исто тако и не морају.
Према мишљењу Георгија Флоровског, постоји у наше вре
ме одбојност према култури која долази било из пијетистич
ких разлога (кроз повлачење из света у свој самозатворени
свет са Христом) или пак из пуританских разлога (када вер
ник робује својој религиозној дужности, а свако стварала
штво сматра бескорисним), као и из егзистенцијалистичких
разлога (бунт против човековог робовања цивилизацији). Уз
ова три разлога треба поменути још један став према кул
тури код обичног човека који живи сасвим спокојно у кул
турном свету, али се, како каже Флоровски, пита шта то кул
тура може стварно да дода вери сем да послужи као украс,
или као уздарје поштовања и благодарности, посебно у виду
уметности.7 Бољем разумевању хришћанског односа према
култури могу допринети Христове речи прекора Марти, ко
ја се много трудила да га услужи, бринући се „о многоме”,
и похвала Марији која је слушала његове речи и тиме боље
изабрала јер „једно је потребно“. Иако изгледа да је Хри
стос оштро супротставио једно (веру) и мноштво (бриге
овог света), ипак не треба журити са пребрзим и коначним
закључцима. Вера и култура уколико служе једном циљу –
човековом спасењу, нити морају, нити су супротстављене.

Историјски пресек узајамних утицаја
хришћанства и културе
Негативан однос према неким савременим видовима култу
ре не може да баци сенку на све оно што је хришћанство
4 Исто, стр. 9.
5 Исто, стр. 7.
6 Исто, стр. 15.
7 Исто, стр. 14.
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учинило на пољу духовног стваралаштва столећима уназад.
Хришћанство је настало у време кад је била доминантна ан
тичка цивилизација, која је била у дубокој културној кризи.
Унутарњу агонију грчко-римског света додатно је убрзала
појава новог учења које су ревносно ширили апостоли, а по
сле њих и апологети који су ширећи Јеванђеље обликовали
и нову културу. Многи хришћански мислиоци, нарочито у
раном периоду Цркве, су били супротстављени културном
окружењу. Тако, Тертулијан је поставио реторичко питање:
„Шта има заједничко Атина са Јерусалимом?” Он тврди:
„Није нам стало до необичних расправа после доласка Ису
са Христа, нису нам потребна истраживања када већ имамо
Јеванђеље. Будући да имамо своју веру, не желимо никакво
друго веровање. У томе је наша победничка вера, да поред
ње ми не морамо ни у шта друго да верујемо”.8 Тертулијан
отклања сваку недоумицу у погледу тога шта има заједничко
између „филозофа и хришћана, ученика Грчке и ученика Не
ба, између посленика земаљске славе и посленика небеског
спасења, између сејача речи и оних који чине добра дела”.9
По Оригеновом сведочењу живот хришћана у раној Цркви
је био такав да су имали у сваком граду „други систем ота
частва”10, тј. да су живели мимо паганских обичаја. Разновр
сност и богатство паганске културе Ориген је доживљавао
као „богатство грешника”.11 На сличан начин у Посланици
Диогнету је записано да је хришћанима „свака страна земља
била отачаство, а свако отачаство страна земља”.12 Ипак,
све ове ставове не треба посматрати in abstracto, већ увек у
склопу историјских околности у којима су настали.
Црква је високо вредновала не само оне који су „ломили
кумире” у идолским храмовима, него и оне хришћане који
су користили јелинско културно наслеђе, било да је реч о
сликарству, градитељству или неком другом виду уметнич
ког израза. Довољно је погледати нпр. представу Христа у
цркви преподобног Давида у Солуну којој је као узор послу
жио Аполон. Или пак, видети базилике из тог времена које
су настале по обрасцу царских палата. Поред порицања би
ло какве везе између јелинске и хришћанске мисли исказане
у поменутој Тертулијановој изреци и одречног става св. Гри
горија Богослова да хришћани мисле „не аристотеловски,
8 Tertulliani, (1907) Liber de prаescriptione haereticorum, VII, 9, L᾽etude hi
storique du Christianisme, Paris: Librairie Alphonse Picard et fils, p. 16–18.
9 Tertulliani, Apologeticus, XLVI.
10 Ωρηγένους, Κατά Κέλσου, VIII, 75.
11 Ωρηγένους, Εἰς Ψαλμόν 36, III, 6.
12 Аноним, (1986) Πρὸς Διόγνητον ἐπιστολή 5, 5, Θεσσαλονίκη: Βυζάντιο,
р. 538.
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него рибарски”,13 Црква је дала за право оним њеним ми
слиоцима који су имали благонаклон однос према јелинској
мисли. Наравно, тај однос између јелинског наслеђа и хри
шћанског корпуса идеја и начина живота никада није добио
обележја јелинизације хришћанства, него управо христија
низације јелинства.14 Можда на најбољи начин креативан од
нос према култури паганског света исказују речи у тропару
св. Василију Великом у коме се каже да је он „људске оби
чаје украсио”,15 свакако дајући им хришћанско усмерење и
назначење. Сам св. Василије је написао и спис „Младима, о
томе какву корист могу имати од јелинске књижевности”.16
Хришћанство је успело да постане историјска вера превас
ходно зато што је носило у себи снагу кадру да обухвати и
преобрази човекова битијна и културна стремљења, дајући
им нове сасуде и смисао. Иако су начелно били супротста
вљени јелинској философији, уметности, реторици и цело
купној култури, и то првенствено због религиоз них наслага,
тј. многобожачког кривоверја којима су биле прожете све
области људског стваралаштва, хришћански мислиоци и
уметници су користили достигнућа паганског наслеђа као
оруђа, задржавајући понекад форму, али мењајући садржај.
Свакако да је томе допринела флексибилност и унутарња
гипкост јелинске културе, која је носила у себи потенцијал
ну (ἐν δυνάμει) могућност да буде преумљена и оваплоћена
у хришћански систем вредности. Многи међу хришћанским
уметницима су посветили своје животе обликујући хри
шћанску културу, не само са осећањем дужности, него „са
чврстим уверењем да је то била воља Божија”.17
Борба са „мртвим боговима” и киповима као „делима људ
ских руку” трајала је вековима, прошла је кроз многе фазе,
а тој борби су допринели многи, како они који су били у
свету, побожни цареви који су мењали свет декретима, али
и личним примером, тако и они који су преображавали свет
из пустиње. Тај унутарњи склад између царства и пусти
ње је обликовао византијску духовност и културу у перио
ду дужем од једног миленијума. Иако је равнотежа између
та два схватања живота и стваралаштва била нарушавана
унутарњим и спољашњим узроцима ипак је она обележила
13 Γρηγορίου Θεολόγου, Λόγος 23,12, PG 35, 1164.
14 Флоровски Г. нав. дело, стр. 20.
15 Минеј за Јануар, (1984), Крагујевац–Вршац: ЕУО епархије шумадијске
и ЕУО епархије банатске, стр. 9–10.
16 Μ. Βασιλείου, Πρὸς τοὺς νέους, ὄπως ἄν ἐξ ἑλληνικῶν ὠφελοῖντο λόγων, PG
29, 563–590.
17 Флоровски, Г. нав. дело, стр.16.
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историју најдужег и највећег светског царства. Варварски
напади са исламског Истока и крсташки походи са римока
толичког Запада су уствари били индикатор у којој мери је
хришћански идентитет житеља Ромејског царства постојан.
Пред Цркву се, у њеној многовековној историји, често по
стављао императив или „да удовољава захтевима верних,
како земаљским тако и духовним” или да „покуша свеобу
хватну христијанизацију света”.18 И једно и друго решење
нису достигли своје апсолутно испуњење у повести, јер и
појединачни сегменти духовног живота и свеобухватна хри
стијанизација траже велику одговорност и посвећеност. То
даље значи да је за тако узвишене циљеве, по основном за
кону духовног живота, неопходан подвиг какав се очекује
само од светих људи. Међутим, светитељи нису никад на
метали своја уверења, а неретко су били незаинтересовани
за културу као спољашњу форму живота. Речит је пример
јуродивих Христа ради, који су искакали из свих образаца
друштвених регула, пре свега изобличавајући сваки фор
мализам и лажни персонализам. Због свега тога однос хри
шћанства и културе јесте врло комплексно питање, које се
не може свести на један „канонизован образац”.

Перспективе хришћанства и криза културе
Пред хришћане у нашем времену се намеће питање: да ли се
светска и културна криза превазилази спасавањем цивили
зације која тоне у сопственом глибу или пак, стварањем но
ве цивилизације по неком новом сценарију са хришћанским
срећним завршетком? Определење за стварање новог дру
штва подразумева и одређене жртве. Управо су у пронала
жењу критеријума pro et contra стварања нових друштвених
уређења од пресудног значаја Христове речи: Шта вреди
човеку да задобије цели свет а души својој науди (Мт. 16,
26). Борба против сопственог егоизма и против духова злобе
у поднебесју (Еф. 6, 12) јесте предуслов стварања новог све
та, у коме вера може имати покретачку улогу. За аутентичне
хришћане не постоји двојба шта је важније: слобода другог
или доминација над њим, као што је излишна дилема ком
господару треба превасходно служити, небеском или земаљ
ском, вечном или привременом. Мислећи по тој матрици,
аутентични хришћанин одбацује као неприхватљиво двоу
мљење шта има приоритет: спасавање вере или културе, јер
само спасавањем аутентичне вере спасава се и култура која
је на њој израсла. Ако је пак реч о култури која своју вред
ност гради само на људским параметрима, онда треба у њој
18 Исто, стр. 23.
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вредновати оно што носи наговештај и трагање за истином
и оним што је ванвремено. Тамо где нема простора за веру
у преумљење и преображај културе, делују неум
 ољиви зако
ни светске историје који бришу и културе и цивилизације.
Треба рећи и то да обликовање нове друштвене и култур
не свести је задатак који никада у историји није до краја
био остварен, а тешко га је остварити у овом, како се то уо
бичајено већ каже, „постхришћанском добу”. Деловати са
маргина светске историје и имати при том идеју да судбина
овог света јесте заиста у рукама оних који су презрени од
тог истог света јесте хришћански усуд и у времену у ком
живимо.
Криза културе данас, међутим, не мора да буде трагична из
најмање два разлога. Прво, култура, као што је већ раније
речено, сама по себи није безусловно добро, да би је требало
спасавати по сваку цену. Друго, пропаст једне културе, може
бити почетак нове која може бити израз квалитативно дру
гачијег односа према свету који нас окружује. За хришћане
култура има значај уколико доприноси етичкој целовитости
човека и његовој онтолошкој вези са Богом. У сваком дру
гом случају, човекова потреба за стварањем и за спознајом
уколико је сама себи циљ, остаје без адекватног вредновања
пред вечношћу. Они који културу виде као једини циљ и ме
рило човековог постојања „примили су своју плату” и остају
без награде у будућем животу.
Када се хришћани супротстављају култури не противе јој се
уопштено, већ некој конкретној историјској појави, нпр. у
наше време капиталистичкој цивилизацији, секуларизацији
или глобализму. Средишња тачка и сабирно сочиво кризе
савременог друштва на глобалном плану јесте појава потро
шачког менталитета, који је захватио не само капиталистич
ке системе, него и посткомунистичка друштва, или друштва
у транзицији. Пошто су утихнуле идеолошке борбе, матери
јализам је постао заједнички именитељ и капиталистичког
и социјалистичког друштвено-економског система. Потро
шачки менталитет диктирају мултинационалне компаније
које стварају културне melting pot обрасце, уводећи човечан
ство, поготово мале народе, у ново раздобље кризе. Пред
хришћане се поставља питање како се том начину живота
могу супротставити, а да њихов идентитет не буде негатив
но одређен, да не буду „антиглобалисти”, него превасход
но и на првом месту да буду хришћани?19 Сваки негативно
одређени идентитет представља велику опасност, јер се дру
19 Пено З. (2010) Хришћанство и изазови глобализма, Црквене Студије бр.
7, Ниш: Центар за црквене студије, стр. 11–22.
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ги коме се супротстављамо показује као неопходан за ис
казивање нашег бића и постојања. Пошто је православно
хришћанство аутохтоно (за разлику нпр. од протестантизма
које постоји од почетка као реакција и протест на римокато
личку верзију хришћанства, а који следујући „синдрому за
плетених рогова” исту ту реакцију проузрокује и код римо
католика), то значи да ни једна појава у овом свету не утиче
пресудно на идентитет верних. Свака од негативних појава
у савременом друштву јесте повод за преиспитивање у ко
јој мери је Црква у целини и сваки хришћанин појединачно
одговоран за њу. По Ф. М. Достојевском „сви смо криви за
све”, што значи да је наш идентитет увек упућен на другог.
Када други уместо плодова дрвета вечнога живота траже
само пролазне индустријске и субкултурне продукте овог
века, онда је то знак да је њихов идентитет запао у стање
духовног безизлаза. Из стања духовне некрозе човека може
вратити аутентично сведочење носилаца истинског живота
у вери, као јединој покретачкој снази обнове човечанства.
Човек је по Божијем плану од почетка стварања призван да
ствара, да преображава свет, да га од врло доброг учини са
вршеним. Суштина човековог промашаја на пољу његовог
стваралаштва јесте заборав да је створен са циљем да свет
приноси Богу, а не себи. То значи да човек са целокупном
творевином која му је дата на располагање и са свим делима
својим треба да саобрази свој живот Ономе који је примио
нашу природу за почетак дела својих (Приче 8, 22) и пока
зао нам савршени образац новог живота. Сва човекова дела
и свеукупно стваралаштво треба да прођу кроз руке „сино
ва Божијих” како би била преображена и задобила обележја
нове твари. И култура и нашем добу, као на почетку хри
шћанства, када је била у кризи, изнова пролази унутарњи
суд, како би се обогатила и постала израз човекових најду
бљих стремљења ка вечном животу. У том човековом насто
јању да преобрази свет, културне потребе нису стављене по
страни, нити потиснуте са позорнице живота. Семе новог
начина постојања света, радикално другачијег од оног ове
шталог у греху људске затворености и самодовољности, по
сејао је Христос дошавши у историју, определивши њен ток,
раздељујући време на оно пре и после Његовог рођења, али
указујући да људска повест има коначно назначење и крај.
Мада о дану и часу тог краја нико од људи не зна (Мк 13,
32), ипак већина људи у данашњем свету не живи са идејом
цикличних понављања светова, већ са сазнањем да историја
има линеарни ток, прихватајући апокалиптичну идеју да ће
се крај историје „ускоро” десити.  
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Оно што одлаже крај историји нису само молитве светих и
праведника, како се то уобичајено каже у хришћанском дис
курсу, него у великој мери и недоследност поклоника Ма
мона, кнеза овог света (Мт. 6, 24; Јн. 12, 31), и следбеника
Ничеове идеје: остајте верни земљи, да се потпуно посвете
остварењу идеја новог светског поретка. Очигледно је да зе
маљски ресурси још увек нису довољно исцрпљени и да ма
теријализам није дошао до тачке када ће зидари новог свет
ског поретка поставити последњу циглу у Вавилону. Исто
тако, јасно је да бесмисао мора до краја да се наметне као
смисао, да се уместо културе намеће антикултура и уместо
Христа, антихрист. Због свега тога однос хришћана према
култури није у домену прагматизма него теолошке заснова
ности одлука у свакој конкретној ситуацији. Свака одлука
треба да буде донета из дубине хришћанског доживљаја све
та, из вере као темеља хришћанске наде у преображај тог
света. Уз овај начелни став, који не намеће једнообразност у
одлукама које се тичу културе, будући да још увек не посто
ји духовна зрелост код верних, остаје сваком хришћанину
да сам просуђује, по мери дара Духа, како ће се опходити
према одређеној друштвеној појави.

Хлеб теологије и „мрвице” културе
Поред наглашене потребе за постојањем теологије културе,
која се бави овим питањима односа према друштвеним по
јавама у свакој конкретној ситуацији, неопходно је имати у
виду и достигнућа социологије културе, односно сагледати
друштвене околности које су довеле до појаве одређених
културних феномена. Другим речима, пред хришћане данас
се поставља императив да стварност посматрају из више
углова. Интердисциплинарни приступ би требало да стави
у фокус испитивања и друге области, као нпр. економију,
која се наметнула као кључна област за тумачење кризних
времена. Међутим, оно што на неки начин обавезује хри
шћане, због њихове осетљивости према проблемима дру
гих, по свему судећи, у свету у коме живимо, не обавезује
друге да схвате тежину одговорности живота у заједници.
Док се пред једне непрестано постављају захтеви да буду
„на висини задатка”, другима је „све дозвољено”. Тако се
намеће утисак да овај свет припада само једнима, који мо
гу да убирају његове плодове, пре свега оне материјалне, а
да хришћани увек треба да су спремни на подвиг, јер они
нису од света (Јн. 17, 14). Ради бољег разумевања позиције
хришћана у свету, треба имати у виду да се они a priori не
одричу света, јер спасење задобијају они који не одбацују
призив да преображавају свет у коме живе, али да с друге
стране, одлуку о жртвовању и подвигу треба да доносе сами
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верни, а не по диктату других који се руководе себичним
циљевима.
Хришћански однос према материјалном свету јесте пре све
га одречан, али не због тога што је свет и материја по се
би зла, него због опасности погрешног везивања за мате
ријално, да не би човек гледајући у видљиво заборавио на
невидљиво. Тај однос се може исказати речима: Не живи
човек о самом хлебу, но о свакој речи која излази из уста
Божијих (Мт. 4, 4). Из ових Христових речи је јасно да чо
век не може живети без хлеба, али да је главна храна којом
он живи духовне природе, да су то речи Божије, које носе у
себи божанске енергије, које човека надахњују на сваки вид
стваралаштва, нематеријалног и материјалног. То не значи
да је хришћанству својствен било који вид манихејског ду
ализма,20 по коме је „непотребно и проклето свако културно
стваралаштво у материјалном виду”.21 Остајати у границама
времена и бити заточеник материјалних потреба је потпуно
неспојиво са хришћанским осећањем и доживљајем света.
На то подсећају и Христове речи: Иштите најпре Царство
Божије и правду његову, а све остало ће вам се додати (Мт.
6, 33).
Логика овог света је управо обрнута и за полазиште и крај
њи циљ има „све остало”, а трансцендентна реалност је у
другом плану, или је, у оним крајњим случајевима, чак обје
кат медијске и сваке друге „културне” злоупотребе. Не слу
чајно, појмови који имају изразито есхатолошки смисао су
добили у светској култури посве профани садржај. Тако нпр.
икона, као појам који има најдубље верско значење, која је
символ светог, постала је симбол профаног, па се говори о
„поп иконама”, о „иконографији” а да се при том мисли на
најскверније области људског понашања. Дакле, култура
„хлеба и игара” јесте доминантна, будући да од свакоднев
них људских потреба прави идоле. Место хлеба насушног и
иконе, у свету у коме живимо примарна позиција припада
идолима потрошачког менталитета. Посебно место у кул
турној аксиологији заузимају тзв. измишљене потребе и
стварање виртуалних стварности. Дијагноза културног ста
туса савременог друштва би се могла исказати речима: идо
латрија насупрот иконичној онтологији. Можда више него
икад, у времену овом долазе до изражаја упозоравајуће речи
св. Јована Богослова: Дечице, сачувајте себе од идола (1. Јн.
5, 21).
20 Ἰωάννου Δαμασκηνοῦ, Κατὰ Μανιχαίων, PG 96, 1319–1336.
21 Крстић Д. (1996) У почетку беше Смисао, Београд–Ваљево–Срби
ње: Универзитетски образовани православни богослови, Хиландарски
фонд, Задужбина „Николај Велимировић и Јустин Поповић”, стр. 21.
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По свему судећи хришћанство је од вере која је обликова
ла културу и стварала нови систем вредности дошло у си
туацију да буде инфериорно у културолошком, па чак и у
духовном погледу. Није само реч о религијском и псевдо
религијском концепту живљења који води ка духовном син
кретизму у коме се губи духовни идентитет, већ о најдубљој
до сада кризи човековог начина постојања, који потискује
културу и у први план истиче најгрубљи вид материјализма.
У таквом друштву, вера се, у складу са савременим марке
тиншким токовима, представља као и сваки други производ
који мора имати тржишну вредност. Имајући такве коорди
нате деловања, немогуће је и бесмислено очекивати да било
која религија култа може пружити стварну алтернативу се
куларном хаосу који влада у модерном свету.22 „Протестант,
а у великој мери и модерни римокатолик, који је често пот
пуно протестантизован, је као дете које приљубљује своје
лице уз излог продавнице слаткиша. Он или она, може неја
сно да види вековну апостолску светотајинску веру, али не
може да је окуси”.23  
Историјски „неуспех” хришћанства није, дакле, био само
последица спољних фактора – мисије Цркве у једном свету
у коме је био дубоко укорењен религиозно-магијски однос
према Богу, него последица и унутарњих слабости самих
хришћана, њихове разједињености и одсуства, нарочито код
западних хришћана изворног доживљаја Христове личности
у богослужбеном животу Цркве, а онда и у свакодневном
животу верних. Непостојање „критичне масе” верних међу
православним хришћанима, које се не може посматрати са
мо у протеклом периоду владавине комунизма, већ и у оном
који му је претходио и који је довео до „слома традиционал
них вредности” јесте узрок маргинализације хришћанског
начина живота и културе. Но, грех врло често тражи број.
Истина никада није била потпуно у крилатици „Vox populi,
vox Dei”, него пре у изабраној мањини, јер је мали број апо
стола променио свет следујући Христовим речима: Идите
научите све народе...
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A CRISIS OF CHRISTIAN IDENTITY AND 
A CRISIS OF CULTURE
Abstract
A key issue for every man/woman is creation of their own identity.
In determining a human being, his/her attitudes to faith, moral and
culture as constants of their spiritual and cultural individualization are
of crucial importance. A crisis of Christianity over the last centuries was
reflected in the crisis of culture in the regions where Christianity was
dominant, but consequently, worldwide, wherever it cast its influence.
The historical “failure” of Christianity was not only a consequence
of outwardly factors – Church missions in a world deeply rooted in
a religiously-magical understanding of God, but also a product of
inner weaknesses of Christians, of their divisions and the absence of
an authentic understanding of the Christ’s person, of the liturgical life
of the Church and therefore in everyday life of the faithful, especially
among the Christians in the West. The lack of “critical mass” of
those truly faithful among Orthodox Christians, which was not only
evident at the time of the Communist regime but also in the period that
preceded it, brought about the “crash of traditional values” and proved
to be the main cause of the marginalization of the Christian lifestyle and
culture. A need for constant rethinking of one’s identity is the key to
understanding a Christian attitude to any social phenomena or culture.
Since spiritual and social relations are governed by the rule that no one
pours new wine into old wineskins, it implies that Christianity, being  
wine of eternity, adds flavor to all times and to all human endeavors to
change their lifestyle, find a pristine cause of being and true values.  In
these days of globalization, we witness that the Christians from the West
keep losing their own identity as they get lost in “the world trends”,
while the Orthodox Christians remain isolated in their tradition and
unwilling to show any flexibility to change. Modern Christianity lacks
the faith and experience of the Early Church that used to be capable of
turning the world crisis into its own triumph – a triumph of the entire
world over weaknesses gnawing at it. Just as people often turn God’s
good intentions into evil ones, whereas God turns their evil into good
ones, authentic Christians also perceive every crisis as a challenge to
perform greater good. This is truly the deepest meaning of the idea of
κρίσις – testing, reasoning, and making critical decisions. Therefore,
each crisis, seen from a Christian perspective, is not only a hint of the
doom that is to befall the world submerged in sin, but also a chance
for a change of that regression and for salvation from a spiritual abyss,
leading to a new era of Divine Grace.
Кey words: Christianity, identity, culture, cult, crisis
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СТОЈАНОВИЋЕВО 
ТУМАЧЕЊЕ РИЧАРДА ХЕРА
Сажетак: У овом раду аутор критички разматра један аспект
Стојановићеве рецепције Херове метаетике, уз тврдњу да та
рецепција представља једну неискоришћену или пренебрегнуту
„сазнајну шансу”.
Кључне речи: Светозар Стојановић, Ричард Хер, метаетика,
сазнајна шанса, искреност

Овај наслов је полуистинит, јер нећу у свим појединостима
излагати Стојановићево тумачење Хера, но чинио ми се по
годан, макар као предлог теме за скуп посвећен Светином
лику и делу.1 Слушајући досадашње прилоге, схватио сам у
којој је мери Светозар Света Стојановић био један камеле
онски ум, у оном смислу у ком је могао да се прилагођава
различитим дискурсима, како то данас људи говоре. Зади
вљујуће је лако искакао из језика, рецимо, дијалектичког
материјализма у нешто што с тим нема апсолутно никакве
везе, као што је, на пример, аналитичка филозофија, или са
времена етика или, још уже, савремена метаетика. Мало ко
је способан за такву врсту „преиначења”, и то само показује
колико је његов ум био агилан, брз, разборит. На крају краје
ва, био је и успешан у томе. Подсећам вас је да његова књига
Савремена метаетика служила као уџбеник толиким гене
рацијама, па и мојој, а из личног угла гледано, та је књига
иницијално „крива” за моје опредељење да се бавим етиком.
Из личне комуникације са њим знам да се прилично нон
1 Чланак је рађен у оквиру пројеката бр. 43007 и бр. 41004, које финан
сира Министарство просвете, науке и технолошког  развоја Републике
Србије.
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шалантно односио према том свом ипак најчувенијем делу
(говорио је да га је заборавио чим га је довршио), књизи која
је најчитанија, такорећи озбиљно најчитанија, будући да су
студенти морали пажљиво да је спремају за испит, јер она
је захтевна у оној мери у којој је сам њен предмет захтеван.
Најпре морам да кажем да сам одувек био скептичан пре
ма чувеној Светиној идеји „епистемолошке” или „сазнајне”
шансе, коју је он, наравно, успешно искористио, подозрив
макар према њеном прагматички провизорном одређењу –
наиме да ви морате, не би ли сте искористили своју „свет
ску” шансу, у смислу афирмације као истраживача, науч
ника, филозофа, да белом свету понудите и изложите неке
локалне теме, јер све остале теме њима су врло добро по
знате, и утолико им као истраживачи „општих места”, на
рочито као филозофи, ми нисмо толико интересантни. То је
био основни разлог због којег је Света одустао да се даље
бави метаетиком, јер она, као чиста филозофија, нема у се
би ничег локалног. Али ако погледате импликације те тезе
о епистемолошкој шанси, онда би сви требало да баталимо
филозофију (уколико се њоме бавимо, и ма којој њеном гра
ном се бавили), будући да у њој, по природи ствари, нема
ничег локалног. Света је заправо ишао ка томе да се ослобо
ди филозофије и да оно што може да искористи од ње, у ме
тодолошком смислу, примени на, опет ћу рећи, условно „ло
калне” теме, не би ли се афирмисала мисао коју је он имао
на уму. Дакле, ја се не слажем са тим, зато што су последице
тога заиста погубне за проучавање филозофије. А не сла
жем се и у једном другом смислу са том тезом, због тога
што она недвосмислено води у прагматичну противречност.
Све ово може да се искаже и на следећи начин. Под „сазнај
ном шансом” Стојановић је, с једне стране, подразумевао
оно што се данас, у ширем смислу, назива „студије случа
ја” (case studies) – наиме, настојање да се иностраном тео
ријском свету понуди плаузибилна анализа „из прве руке“
(будући да је заснована на личном, професионалном или на
искуству непосредног окружења) нечега што је својствено
само нашој друштвеној или политичкој реалности и што би,
као такво, иностраним стручњацима могло звучати непозна
то, отуда занимљиво и привлачно, готово егзотично. С дру
ге стране, „сазнајна шанса” за самог истраживача означава
могућност да се, посредством студија случаја као локалног
сазнања, искористи шанса за постизање глобалног научног
признања. Међутим, то нипошто не значи да би сваки фило
зоф с ових простора требало да, не би ли изградио каријеру
и остварио успех изван домаћих или регионалних оквира,
напусти бављење филозофијом, усредсређујући се понајви
ше на анализе историјске и актуалне друштвене емпирије
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властитог окружења. Помисао на тако нешто обесмишљава
делатност филозофа јер, истини за вољу, филозофија позна
је само једну „епистемолошку шансу” – изношење ваљане
аргументације. Дакле, да „сазнајна шанса” не би предста
вљала тек домишљату прагматичну идеју, она се највећим
делом, свагда и свуда, мора ослањати на снагу аргумента
тивног мишљења (са или без помоћи студија случаја). То у
великој мери важи и у практичкој филозофији посвећеној
такозваним „горућим проблемима” (било политичке, прав
не или етичке природе), и где је само наизглед тако да се
„сазнајна шанса” у глобалним размерама не може искори
стити без везаности за неку врсту демонстрације локалног
сазнања (или искуства).
Будући да сам изучавао Хера, његов опус, што подразумева,
кад то радите, и изучавање секундарне литературе и дебате
које прате све фазе у развоју једног мислиоца, онда не могу
да се не зачудим над једним Светиним исказом из његовог
аутобиографског записа, где се каже: „У Оксфорду су ми
ментори били тадашњи светски асови, Ph. Foot, R. Hare и
A. J. Ayer. Већ тада сам почео критичније да размишљам о
властитим теоретским интересовањима, па сам закључио да
немам реалну шансу да метаетици дам неки оригиналнији
допринос. Како бих могао да се ‘такмичим’ са поменутим
и другим филозофима који су то поље већ преорали, осла
њајући се на врло дугу домаћу традицију логичке анализе
моралног језика!”.2 Свети насупрот, без устезања ћу рећи да
је он могао да се носи са тим. Сматрам да је овде реч о пре
тераној самокритици, која је условљена управо пасивним
сећањем на напуштени предмет истраживања, као и оном
додатном вером у тзв. епистемолошку шансу. Зашто то ка
жем? Због тога што сам читао оне текстове које Света на
води у Савременој метаетици, а који се односе на Ричарда
Хера. Реч је о текстовима Тулмина (Stephen Toulmin), Ри
чарда Бранта (Richard Brandt), Филипе Фут (Phillipa Foot),
а утисак који сам тада стекао, и до ког и сада држим, јесте
да је Светино тумачење супериорно у односу на њихово, у
оном смислу у којем је тачније, верније и слову и духу оног
што је Хер имао да каже, а да је њихово пак погрешно, јер
су га погрешно именовали као императивисту (Тулмин) или
као субјективисту (Фут). То су погрешни називи, а то илу
струје потпуно неразумевање Херових полифоних тврдњи.
Дакле, у том смислу Стојановић је био погрешио, он је заи
2 Стојановић, С. (2002) О филозофском и политичком идентитету (од
дисидентског марксисте до револуционарног демократе), Филозофија
и друштво 21, Београд: Институт за филозофију и друштвену теорију,
стр. 146.
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ста могао да направи каријеру у метаетици, зато што је по
казивао способност увиђања које је тада било надмоћније у
односу на поменуте критичаре.
Пре него што се усредсредим на партикуларије у Стојано
вићеом тумачењу Хера, треба подсетити на то да се Хер по
каткад проглашава вероватно највећим етичарем двадесетог
века. То му признају готово сви његови велики противници,
којих није мало, али интересантно је да он, и поред те горде
титуле, има врло мало следбеника. С почетком овог века он
је донекле пао у заборав, упркос томе што ћете ту и тамо
наићи на панегирике како је он једини етичар који је успео
да споји британску аналитичност с немачком темељитошћу.
Хер је имао једну необичну амбицију – да направи систем
морала. Сама та идеја била је анахрона и није наишла на
подршку. Ја нећу причати о томе, само ћу поменути да је
он почео као метаетичар, а завршио као нормативни етичар,
покушавши да нормативну етику конструише из метаетике.
Био тај покушај успешан или не, вредан је пажње.
Кад је реч о Стојановићевом осврту на Хера, у питању је
само рани Хер, Хер као метаетичар. Негде у уводу у самом
поглављу о Херу, упркос томе што опаски о њему има и у
завршном делу поглавља о Дјуиу, Стојановић напомиње
да се у својој рецепцији ограничава на прву Херову књигу
Language of Morals, и на његов текст „Universalizability”, не
узимајући у обзир све оне чланке које је Хер до тада напи
сао, вероватно стога што Света није желео да залази у тешку
област деонтичке логике. Нема сумње да је Света био упо
знат и са тим списима, због тога што у њима постоји нешто
што је, по мом мишљењу, могло инспирисати Стојановића,
макар му пробудити љубав према неологизмима (јер Света
је познат по својим бројним неологизмима, типа имиџизам,
грађанизам, презентизам, харизмархија, итд). Настојећи да
конструише известан деонтички систем (логику норматив
ног расуђивања), Хер је изумео термине попут фрастика,
неустика, клистика, тропика – то су све називи за одређене
делове реченица са тачно дефинисаном функцијом. Међу
тим, тако рано упознавање са конкретном употребом неоло
гизама могло је врло лако да надахне Свету да им у својим
каснијим списима са завидном лакоћом прибегава.
Помињући Херов покушај заснивања система морала, тре
бало је још да кажем да то није поступак сасвим аналоган
Кантовом покушају заснивања метафизике морала, јер је
Хер веровао да етика представља грану логике (отуда дакле
и развијање система деонтичке логике). Сматрао је да једи
но на тај начин може да се утемељи она толико дугом тради
цијом тражена и призивана морална рационалност. Дакле,
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поимати етику као грану логике, то је, у најмању руку, врло
контраинтуитивно, али пробаћу да покажем да ни сам Хер
није томе био сасвим доследан, а да га је Света управо у то
ме, још тада, такорећи „уловио”.
Наиме, у својој раној књизи Језик морала, Хер између оста
лог каже да је основни предмет његовог истраживања однос
између индикатива и императива, форсирајући тврдњу да
искази и у индикативном и у императивном начину подле
жу извесним логичким правилима. Стојановић томе додаје:
„То се да закључити на основу присуства тзв. логичких ре
чи (логичких свезе, као, на пример, ‘ако’, ‘и’, ‘или’ и сл.,
и квантификатора ‘сви’, ‘неки’ и сл.) како у једним, тако и
у другим. Кад се та логичка правила не поштују, заповест
постаје самоконтрадикторна... Пошто се тзв. логичке речи
појављују и у заповестима, то следује да и међу заповестима
постоје ‘релације повлачења за собом’ (entailment-relations).
И заиста, за онога ко би пристао на заповест ‘Учини то са
свима X’ и на исказ ‘А је X’, а не би пристао на заповест
‘Учини то и то са А’, слободно можемо да кажемо да не раз
уме бар једну од те три реченице”.3 На основу ове лапидарне
Стојановићеве интерпретације, јасно је да Хер све време ин
систира на логичкој структури нормативног закључивања.
Али шта заправо Хер (што Стојановић будно прати у свом
читању) каже о тој „релацији повлачења за собом” која збу
њује тек онда када се уведе предуслов искрености? Он тврди
да ми, под претњом логичке недоследности, морамо, кад је
реч о индикативима, да нешто искрено тврдимо, а кад је реч
о императивима, да нешто искрено прихватамо. Међутим,
искреност не може представљати никакав логички пред
услов расуђивања, већ пре означава извесну психолошку
операцију. Управо овде Стојановић уочава проблем: „Хер...
допушта да постоје разни ступњеви искреног прихватања
императива, од којих сви не укључују стварно чињење”,4
што ће рећи обавезујуће чињење. Света потом примећује да
он ништа даље не каже о тим различитим ступњевима. Тач
но је да Хер ту, макар у поменутом спису, застаје. Међутим,
оно што је за нас овде важно јесте Светина проницљивост,
пошто је он тачно лоцирао место које ће, почев од седамде
сетих година прошлог века, непрестано бити у жижи етичке
дебате унутар области психологије морала, а ту мислим на
дебату између интернализма и екстернализма.

3 Стојановић, С. (1991) Савремена метаетика, Београд: Завод за уџбени
ке и наставна средства, стр. 187.
4 Исто, стр. 189.
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Стојановићева примедба могла би се свести на следеће: ако
претпостављате да је логика основа морала, шта ће вам он
да ту, у самој основи, позивање на психолошки предуслов
искрености? Није ли управо пука, и емпиријски одвише
лака, могућност неискрености (неискреног говора) та која
подрива саме основе логички доследног расуђивања, а што
у Херовом случају подразумева и подривање моралне раци
оналности? Није ли, у том случају, пожељније отарасити се
концептуалне везе између логике моралног расуђивања и
предуслова искрености?
Дабоме, Хер не би био тако велики етичар да ту могућност
није узео у обзир. Штавише, он је, с тим проблемом у ве
зи, развио читаву параду и драматику појмовних ликова као
унутрашњих непријатеља морала. То је нешто што се врло
ретко запажа у секундарној литератури. Јер тумачи се обич
но зауставе на примерима моралног слабића (Акратика),
односно, како би Грци рекли, на примеру презреног Меку
шца, или пак заврше с Аморалистом.5 Има много више тих
унутрашњих непријатеља морала, што је Хер успевао да ло
цира, као да је озбиљно узео у обзир Стојановићу примед
бу да су поменути ступњеви искрености нејасни, недовољ
но обрађени, и као да је управо захваљујући тој примедби
развио параду појмовних ликова коју ћу сада покушати да
вам набројим и сажето предочим, и са чим ћу завршити ово
излагање.
Дакле, почећу од оног најпознатијег лика – Акратика. Ко је
Акратик? Онај ко одступа од нормативне употребе моралног
суда (дакле, није нужно да нормативни суд за собом повлачи
императив) у случају чињења оног за шта се иначе сматра да
треба да буде учињено; ви верујете да нешто треба, али не
мате снаге да то учините, и то се онда означава као морална
слабост, а носилац те слабости, као појмовни лик слабости,
јесте Акратик. Постоји и случај неразумевања моралног ра
суђивања – онда се тај унутрашњи непријатељ означава као
Игнорант. Или случај мањка осећаја за реалност –  носилац
је онда Самообмањивач, нови појмовни лик. Или најједно
ставнији опозитни случај неискрености, оличен у појмов
ном лику Лажова. Или случај превртљивости, у лику Ли
цемера. Или случај равнодушности, што је неприхватање
моралних норми као водича за делање – то је Аморалиста,
који разуме релације морала али се препушта „башмебриги
зму”. Или случај зле воље, то јест побуне против тих норми
5 О овој сам теми већ писао у својој књизи, али овде то чиним с нешто
другачијим нагласком; упоредити: Добријевић, А. (2006), Ка адекват
ној моралној теорији: нормативна етика Ричарда М. Хера, Београд:
Институт за филозофију и друштвену теорију и Филип Вишњић, стр. 20.
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у облику њиховог намерног кршења – то је сатаниста. Или
случај деструктивне воље, одбацивање или превредновање
свих моралних вредности – то је нихилиста. Дакле, не са
мо да се моралне речи и морални судови могу употребити
алудирајуће, иронично (о чему Хер подробно пише), већ се
у самом моралу догађа неко врење, будући да сви ти појмов
ни ликови у неку руку представљају непријатеље морала,
а степен њиховог непријатељства одређује се махом према
степену њихове (не)искрености.
ЛИТЕРАТУРА:
Добријевић, А. (2006) Ка адекватној моралној теорији: норма
тивна етика Ричарда М. Хера, Београд: Институт за филозофију
и друштвену теорију и Филип Вишњић.
Стојановић, С. (1991) Савремена метаетика, Београд: Завод за
уџбенике и наставна средства.
Стојановић, С. (2002) О филозофском и политичком идентите
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ART ATTACK – CURATING
VIOLENCE IN ART
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 avant-garde
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.
Key words: new ways of curating; traditional practices of exhibition
vs modern; violence towards art and destruction in art; destruction as
art; iconoclasm

This paper aims to show how new and challenging trends in art
generate and redefine ways of curating. We addressed some of
the key issues that arise in a new way of curating by exploring
recent museum /galleries practice of two eminent London
galleries.
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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 by Maurizzio Cattelan and Lucio Fontana at  the Gagosian
Gallery, London).
It examines three trends: Firstly the art being violently attacked
by conceptualising the relationship between art and violence
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 avant-garde in art.
Secondly the art incorporating violence and destruction as a part
of its discourse and thirdly the art as an attack on contemporary
issues or icons, art that fights back.
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
complex assembling and arranging installations that galvanize
an entire exhibition space and beyond. A curator’s role expanded,
changed with the changes in art.

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
ways of curating artworks. In this essay I will discuss how the
presentation of ephemeral, live or time-based works challenges
traditional practices of curating and display in art museums1.My
focus will not be on the challenges caused by fragile or living
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’s Urinal/Fountain presented almost a hundred years
ago, in 1917, bringing everyday objects into galleries and
museums has become a common and accepted practice, but not
without its social political and ethical challenges.
From a curator’s position, these artefacts and artworks,
ephemeral, live, everyday objects and industrial mass products
raise rather practical, technical, ecological and even health and
safety issues. They all come loaded with significant emotional,
1 This paper is a shorter version of the one which was a part of the seminar
“Towards Tomorrow’s Museum” jointly organised by King’s College London
/MA in Cultural and Creative Industries and Public programme team at the
Tate Modern during spring term 2014.
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social and political layers of meaning or charges: i.e. images of
notorious criminals, dictators, explicit violence, war massacres.
By provoking strong reaction from the public, attacks in the
media, and even physical damage or destruction, they bring
significant challenges for curators.2
This paper aims to show how new and challenging trends in art
and the way it is practiced have generated and redefined ways
of curating: From an art that is both abstract and figurative,  
being violently attacked,  to the art incorporating violence and
destruction as part of its discourse.
A brief history of violence surrounding art is discussed by show
casing two recent contemporary London exhibitions in Tate
Britain and Gagosian Gallery, London.3

Art under attack
Art under Attack: Histories of British Iconoclasmat Tate Britain
was the first exhibition of its kind exploring the history of
physical attacks on art in Britain from the 16th century to the
present day.
Tabitha Barber, the curator of the exhibition says: ‘When
putting the exhibition together, we wanted to find out what it
is that compels people to carry out attacks on art and whether
these motives have changed over the course of 500 years. To
help visitors understand more about the topic, we’ve divided the
exhibition into three parts: religion, politics and aesthetics.
Visitors were not only able to see the level of damage that was
inflicted upon the works of art but were also able to examine the
religious, political and aesthetic motives for these assaults.4

2 A painting of the notorious serial killer Myra Hindley by Marcus Harveywas
seriously vandalised with   ink and eggs thrown   all over it during the
1997 Sensation exhibition at the Royal Academy of Arts  in London.  The
image was made up of copies of children’s handprints creating a mosaic of
the infamous photograph taken of Hindley after her arrest. Several Royal
Academics resigned in protest over its inclusion into the exhibition, and
gallery windows were broken by protesters.
3 Established in 1897 as a National Gallery of British Art, it changed its name
to Tate Gallery in 1932 and became Tate Britain in 2000. It is the oldest
gallery in the Tate family housing displaying UK collections of historical and
contemporary British art from 1500. It is part of the Tate network of galleries
in England, with Tate Modern, Tate Liverpool and Tate St Ives. Gagosian
Gallery is a contemporary art gallery founded, owned and directed by Larry
Gagosian. There are currently eleven gallery spaces from New York, London
and Los Angeles to Rome, Athens, Paris, Geneva and Hong Kong.
4 Barber T. ed. (2013) Art under Attack: Histories of British Iconoclasm,
exhibition catalogue Tate Britain
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One of the most fascinating impressions from the exhibition
was that it reflects a century’s long history of acts of physical
destruction of works of art in Britain that is traditionally praised
for tolerance and sensibility towards heritage and art.
By putting back together all the damaged pieces that survived
and those saved by some miracle, one could almost write a
parallel history of art. There were a significant number of pieces
in the exhibition that have never been displayed in the public
realm before.
The history of violence towards art could be traced back to the
8th century in Byzantine, through the origins of the concept
of iconoclast as it became a common name for all the acts of
violence and destruction of works of art. The term derives from
the Greek words image (eikon ) and breaker (klastes) meaning
‘image breaking’. At the time there was a rift whether icons
should be venerated or not as the undercurrent fear was that they
could be equated with pagan idols. This conflict ended with a
conclusion and the order of the Seventh Ecumenical Council
that icons should be venerated because piety is not delivered to
the painted presentation but to the archetype symbolizing the
visual presentation.
Interestingly, the concept evolved over time and is currently
regarded as a positive term referring to any innovation that is
pushing boundaries, breaking rules, being at the cutting edge or
outside mainstream, avant-garde. There is almost a danger of it
expanding towards justifying violent acts as creative.
Those attacks on art were rarely driven by aesthetic concerns but
more often based on ideological, religious and political motives.
The destruction of art in the name of ideological beliefs was
not unique to Christianity and western culture – all cultural
traditions and religions were embracing the phenomenon of the
iconoclasm. These campaigns of destruction were carried out in
a comprehensive, systematic and highly administered way.
It is important to mention that this is not a thing of the past
or typical of zealot ideologies but a very contemporary
phenomenon.
The exhibition presents a selection of strategies behind attacks
on art in three broad chronological sections: Religion, Politics
and Aesthetics.5
The section on religion looks at the 16th and 17th centuries
including the dissolution of the monasteries under Henry VIII,
the Reformation and Puritan iconoclasm in the Civil War.
5 Ibid, p. 8.
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The first sections of the exhibition explored the beginnings
of state-administered iconoclasm under Henry the VIII with
attacks on religious art that began with the Reformation, and the
expansion of its targets by later rulers and Puritan reformers who
feared idolatry.
Political iconoclasm encompasses the symbolic statuebreaking that represented political differences and the targeted
attacks on cultural heritage by the Suffragettes demanding
political change.“Gallery directors discussed proposals to
ban women from their institutions, introduced plain-clothes
policemen and circulated surveillance photographs of known
militants; women were asked to leave muffs, bags and umbrellas
at the entrance.”6
Esthetic iconoclasm reflects the fact that many damage artworks
in public collections declare themselves unhappy with the
artwork or with the ideas it represents. The exhibition presented
the work previously shown at the Tate Britain through the 1950s,
70s and 80s that was subjected to attacks in the press and to
the damage and physical destruction. It was both abstract and
figurative art that attracted such violent reactions. The exhibition
moves on to look at contemporary works of art that have been
attacked, such as the famous ‘Tate Bricks’ (Carl Andre’s
Equivalent VIII) which had food dye thrown over it.
The rationale for each attack was politically motivated, but each
iconoclast was responding to the aesthetics or appearance of the
artwork. Even though iconoclastic attacks on art were unique
events, they all involved the same elements: an artwork, an artist,
an iconoclast, an owner and an audience. When an individual
attacks a work of art, the reasons can seem rational to the
attacker, but irrational to the others and sometimes impossible
to understand. Verbal attacks in the press can stimulate a debate
about an object but can also lead to a physical attack that
becomes sensationalized and mythologized.

Aesthetics: Destruction in art
“Destruction is also creation.”  Marcel Duchamp
This is the trend where art begins to incorporate violence and
destruction as part of its form.
From individual anarchic, liberating acts over satiric nihilistic
destructive surreal Dadaist actions to direct action and social
and political engagement and movement.

6 Ibid, p. 12.
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Across the centuries images of the human body remain a
consistent target for the iconoclast. This selection of work from
the last twenty-five years expands the scope of iconoclasm to
include a range of exploratory and transformational practices
applied by artists themselves to portraits and other types of
representation of the human form. Some start with a reproduction
of an artwork, while others begin with an original work that they
own or have made. They then dismantle, mark, edit or reconfigure
the material with different implements – including pencil, paint,
fire, blades, a punch, and software – to transform images into
new works with new meanings. The practices encompass acts of
aggressive play, dramatic defacement, and careful cutting. For
example, the works of  Douglas Gordon, Lucy Skaer and John
Stezaker reflect that tradition by removing parts of images while
Jake and Dinos Chapman and Kate Davis mark over and subvert
images, Michael Wilkinson unspools videotape and turns it into
a sculpture.
The work of Lucio Fontana (1899-1968) represents one of the
most telling examples of the   practice of Destruction in Art.
Spatial Concept, Waiting is one of a series of works Fontana
made in Milan between 1958 and 1968. These works collectively
known as Taglie/Cuts   consist   of canvases slashed once or
more. Considered together they are Fontana’s most extensive
and varied group of works and they have come to be seen as
emblematic of his gestural aesthetic.
Fontana first began puncturing the surface of a paper or canvas
in the late 1940s blurring the distinction between two and threedimensionality. Recognising the importance of this innovation
he continued to seek different ways of developing the hole as
his signature gesture. The first Tagli comprised of small often
diagonal incisions composed in groups over unprimed canvases.
These tentative slits evolved into single more decisive slashes.
Each cut was made with a single gesture using a sharp blade,
and the canvases were then backed with strong black gauze
giving the appearance of a void behind. In 1968 Fontana told an
interviewer, ‘My discovery was the hole and that’s it. I am happy
to go to the grave after such a discovery’.
Fontana experimented with both the size and shape of the Tagli
and painted a number of the canvases in bright monochrome
colours. From the earliest works in the series he wrote, on the
back of all the canvases, the word ‘Attesa’  meaning expectation
or hope with one cut and ‘Attese’ (plural) on all those with
multiple cuts. This added a temporal dimension to the generic
title ‘Spatial Concept’ which he gave to all his works from the
late 1940s. In 1966 Fontana presented an entire room of white
Tagli at the Venice Biennale claiming that he had found a way
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of  ‘giving the spectator an impression of spatial calm, cosmic
rigour and serenity in infinity’.7
In the instances where Fontana slashed an unpainted canvas
there is a particular affinity between the rawness of the surface
and the primordial character of the gesture itself. Destruction and
creation were bound together in these works, the same gesture
that negated the canvas as a purely pictorial vehicle also opened
up its sculptural possibilities. ‘Art dies but is saved by gesture’,
Fontana wrote in 19488. Such rhetoric was characteristic of
Spazialismo, the movement he founded in 1947 when he
returned to Milan after spending the war years in Buenos Aires.9

Lucio Fontana Spatial Concept ‘Waiting’ 1960Artist Lucio Fontana 1899–1968
Title Spatial Concept ‘Waiting’ Concetto spaziale ‘Attesa’ 1960 Medium Canvas
Dimensions Unconfirmed: 930 x 730 mm frame: 1161 x 982 x 86 mm Collection
Tate ,Acquisition Purchased 1964 ,Reference T00694 On display at Tate Modern
Theme: Level 4: Energy and Process;Room: Beyond Painting (Room 2); http://
www.tate.org.uk/art/artworks/fontana-spatial-concept-waiting-t00694
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
movement or a  theme exploring its origins and how contemporary artists have
responded to these ideas. For example, Fontana’s “Waiting” is displayed in
room named Beyond Painting, alongside representatives of  Arte Povera,Niki
de Saint Phalle and Richard Serra curated under the theme of  Energy and
Process juxtaposition theme Structure and Clarity.
9 Whitfield, S. (1999) Lucio Fontana, exhibition catalogue, London: Hayward
Gallery, p. 31-34.
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Many of Fontana’s marks -  slashes, gouges, and puncturing - 
evoke pain, and in particular suggest wounds to the skin. His
Nature series of sculptures clearly reference female genitalia
and the Tagli can also be interpreted in this light.
Label guide for viewers of Fontana’s Spatial Concept “Waiting”
exhibited at Tate Modern, is written by professor Colin
Blakemore, a leading British neuroscientist, who writes: “A
canvas slashed in the Tate Modern but don’t call the police,
instead reflect on the nature of the picture. Fontana teases the
brain, he glorifies an anarchic act of violence against nothingness,
he challenges our comfortable notion of what a work of art is.”10
One of the more significant manifestos of auto-destructive art
was published by Gustav Metzger in 1959, in which he argued
that it ‘is not limited to theory of art … it includes social action.
Auto-destructive art is committed to a left-wing revolutionary
position in politics and to struggles against future wars.’ Metzger
was a founding member of the Committee of 100 -   a group
dedicated to achieving nuclear disarmament through non-violent
direct action – a cause for which Metzger was sent to prison.
In the pursuit of this socially and politically engaged public art,
Metzger initiated the Destruction In Art Symposium (DIAS) in
1966 - a month of events by a range of artists with a three-day
symposium as its focus. Some fifty avant-garde artists from
ten countries took part, as well as scientists, philosophers and
psychoanalysts, to link theoretical instances of destruction
with actual instances of destruction taking place in society, in
science as well as art. The continuing significance of DIAS
can be recognized in the extent to which it provides a marker
for an art that rejected the objectified image in favour of the
dynamics of the event, underscoring an engagement with social
and political forces.
Another example of auto destructive art can be found in the work
of Jean Tinguely (1925 –1991) a Swiss painter and sculptor. He
is best known for his sculptural machines - “useless machines”
or kinetic art, following the Dada tradition. Known officially
as metamechanics they are machines producing random
drawings or self-destructive machines. Tinguely’s art satirized
the mindless overproduction of material goods in an advanced
industrial society.

10 The Bigger Picture labels project at Tate Modern -  offering alternative
views of the works on display. Series of labels in which non-artistic experts
offer new ways of looking at artworks on display, either from a personal
perspective or a professional one from another discipline.
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His best-known work, a self-destroying sculpture titled Homage
to New York, was only partially self-destructed at the Museum
of Modern Art in New York,  but his later work Study for an End
of the World No. 2 detonated successfully in front of an audience  
in the desert outside Las Vegas.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
pursuing controversy. His best known works include an effigy
of the Pope John Paul II struck down by a meteorite,  a life size
figure of J.F. Kennedy lying in the coffin, dead - horses hanging
from the ceiling, staffed/ taxidermic animals. His work reflects
images that confront themes of death, history and religion with
the brevity and wit of a cartoonist.12
Throughout his career Cattelan has become notorious for pranks
and provocations generally targeted at the art world itself. For
example, he persuaded a gallerist to dress as a giant penis with
rabbit ears and cocooned a dealer to the wall with adhesive ducttape. On another occasion he invited important art-world figures
visiting the Venice Biennale on an exclusive jaunt to Palermo
where he had constructed a replica of the Hollywood sign above
a rubbish dump.
In 1996 Cattelan produced works referring to Fontana’s Spatial
concepts 12 Untitled monochrome canvases, different in sizes,
all slashed in a shape of a letter Z.
Cattellan has repeatedly exposed the vanity and superficiality of
the art world which in return adores him.

Curator’s connection or conscious coupling
A new trend is emerging with a curator generating artistic
context by joining up different artists, like Francesco Bonami
who brings together Fontana and Cattelan bycurating “La fine di
Dio” at the Davies Street Gallery in London earlier this year.13
11 Even though  I singled out Fontana, Metzger and Tinguely they should be
regarded as part   of independent group’s efforts to develop “action art” or
something close to the   concept art=life. The most prominent groups   are
Arte Povera, Viennese Actionism, The Situationist International, Fluxus  or
CoBrA group.
12 Extensive list of Cattelan’s works at least until 2003 you can find in: Bonami,
F., Spector, N., Vanderlinden, B. and Gioni, M. (2003) Maurizio Cattelan,
Phaidon, London, p. 193-212.
13 Francesco Bonami is a provocative Italian artist, art curator and writer who
is currently the Artistic Director of Fondazione Sandretto Re Rebaudengo in
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Bonami sets the context for the “La fine di Dio” by telling us
a story: ”A few years ago I was in the storage of the US Army
Center of Military History in Washington DC and the curator
showed me a painting by Hubert Lanzinger The Standard
Bearer from 193514. The subject was a disturbing portrait of
Adolf Hitler as Joan of Arc, but what was most striking was the
deep gash under his eye. In any other case that act would have
been considered simple vandalism but in this case, considering
the subject, it was an act of freedom expressed by an American
soldier who was enraged by not having the real Hitler in front
of him. Lucio Fontana’s actions against the holy space of the
canvas could be also seen as vandalism but rather they are a
gesture to free and open up the history of painting. Both Hitler
and Fontana envisioned the end of God but from completely
opposite positions. Hitler created the most diabolical horror
witnessed by humankind in modern times; Fontana worshipped
and found inspiration in the marvels of the universe, that infinite
space where even God could disappear. It dawned on me that
these two different fini (ends) of God find perfect synthesis in
Maurizio Cattelan’s HIM. The exhibition puts in play two key
artworks by two epochal artists who have probed the inextricable
relationship of the sacred and profane to dramatic effect – Lucio
Fontana, with his radical spatial propositions in the post-war
period, and Maurizio Cattelan, with his dystopian pranks for the
new millennium.
“The exhibition takes its title from Fontana’s climactic painting
of the early sixties, its hot pink, egg-shaped surface savaged by
the thrusts of a sharp knife. Here Concetto spaziale, La fine di
Dio is the altar at which Cattelan’s HIM, the figure of a small
boy visible only from the back, turns out to be none other than
Adolf Hitler, kneeling in impossible supplication before an
impossible atonement. With a single, deft juxtaposition, the
history of iconoclasm takes an exponential leap.”15

Turin.He curated 50th edition of Venice Biennale in 2003.
14 To find out more about this amazing museum (9250 pictures from German
Nazi era including watercolours by Hitler) see article or go online. Maertz,G,
The Invisible Museum: Unearthing the Lost Modernist Art of the Third
Reich, Modernism/modernity ,New York, Volume 15, Number 1, January
2008, p. 63-85.
15 Bonami, F. (2014) La Fine di Dio, London: MaurizzioCattelan, Lucio
Fontana; Press Realise,Gagosian Gallery, p. 1-2.
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Epilogue(s)
A few more short cuts
Cut/ No1
A curious incident in the gallery in a broad day light. Last attack
on art in Tate Modern happened on 7th October 2012. Following
the incident the gallery issued a statement: “Tate can confirm
that at 15.25 this afternoon there was an incident at Tate Modern
in which a visitor defaced one of Rothko’s Seagram murals
Black on Maroon, by applying a small area of black paint with a
brush to the painting. The police are currently investigating the
incident.”16 The perpetrator explained this act by saying that he
and a fellow artist developed a movement Yellowism described
as “neither art nor anti-art”  in Cairo in 2010.
He acted almost like a social commentator by drawing attention
to some of the relevant issues in contemporary art. He later
reported in a statement: “I believe that if someone restores the
[Rothko] piece and removes my signature, the value of the piece
would be lower but after a few years the value will go higher
because of what I did. Also I was expecting the security at Tate
Modern to take me straight away as I signed the picture in front
of a lot of people, their lack of vigilance was shocking.”
He said that he admired Rothko, describing him as one of the
great figures in art of the last century; he also compared himself
to Marcel Duchamp, the French artist who shocked the art
establishment when he signed a urinal and put it on display in
1917.
Thanks to modern surveillance and security technology we are
now able to have the exact time and a full picture of events,
which is like a video footage of a rather peculiar performance.
Curiously this last attack on art at Tate’s own soil hadn’t been
included in Art under Attack exhibition.

Cut /No2
Art Attack at Tate Britain was followed by exhibition Ruin Lust
that offers a guide to the mournful, thrilling, comic and perverse
uses of ruins in art from the seventeenth century to the present
day. The exhibition is the widest-ranging on the subject and
includes over 100 works by artists such as : J.M.W. Turner, John

16 Marsden, S. (2012) Rothko vandal arrested over defaced painting, The
Telegraph.
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Constable, John Martin, Eduardo Paolozzi, Rachel Whiteread
and Tacita Dean.
The exhibition begins in the midst of the craze for ruins that
overtook artists, writers and architects in the eighteenth century.
J.M.W. Turner and John Constable were among those who toured
Britain in search of ruins and picturesque landscapes, producing
works such as Turner’s Tintern Abbey: The Crossing and
Channel, Looking towards the East Window, and Constable’s
Sketch for ‘Hadleigh Castle’.
This ruinous heritage has been revisited – and sometimes mocked
– by later artists. The exhibition explores ruination through both
the slow picturesque decay and abrupt apocalypse. Curatorial
team was led by the curator, writer and critic, Brian Dillon.17

Cut/No3
Cattalan’s HIM (the effigy of Adolf Hitler as kneeling small
boy) was back again as one of the main features at the exhibition
The Human Factor: the Figure in Contemporary Sculpture, at
Hayward Gallery at Southbank Center.18
International artists set up dialogues with modernist as well as
classical and archaic models of art. These artists engage and
confront the question of how we represent the ‘human’ today.
Across their work, the figure is a catalyst for exploring concerns
from political violence and mortality to sexuality and voyeurism.
The Human Factor surveys how artists over the past 25 years
have reinvented figurative sculpture, looking back to earlier
movements in art history and drawing on contemporary imagery.
Exhibition had been curated by the Hayward Gallery Director,
Ralph Rugoff.

Frame for TheBigger Picture
The global social and cultural dynamics of the 21st century
provide a shifting and complex context for tomorrow’s museum.
Concern for the museum(s) as producers, as engines and  large
cultural institutions of the early 21st century is understandable .
What is and what can be the role of an art museum within
shifting global landscape? How new demands and ambitions for
the museum are identified and by who? New artistic practices
demand new modes of display. Installation art, site-specific
17 Dillon, B., Chambers, E., Concannon and Ruin Lust, A. (2014) London
exhibition catalogue, Tate Britain
18 Rugoff, R. (2014) The Human Factor: the Figure in Contemporary Sculpture,
London: exhibition catalogue, South bank centre
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works, performance, ephemeral and durational works raise
questions of display, of documentation and conservation but also
of acquisition and responsibilities. And how has it changed the
museum’s relationship to its public? Collecting and displaying
the New come with significant emotional, social and political
layers of meaning and connotations.
Why violence on art and violence in art? What is there to say for
a century that began with iconic destruction of the Twin Towers
on 9/11, then Afghanistan, Iraq, Darfur…But not everyone
shares such opinion. Steven Pinker claims that we are living in
an unusually peaceful time.19
He says: “Cultural memories pacify the past, leaving us with pale
souvenirs whose bloody origins have been bleached away”.20
We addressed some of the key issues that have arisen in new
way of curating by exploring recent museum /galleries practices
of two eminent London galleries. The two explored exhibitions
challenge the relationship between art and violence in their
specific way, still recollecting and representing a pretty long
history of violence and art. They illustrate new ways of curating
today, too.
Curator and curating art are considered to be a fairly new
practice and profession.Core of the work of contemporary
curator remains surprisingly close to its Latin etymological root,
curare: to take care of.21
Often singular figure, today many exhibitions are marked by
collaboration between several curators, teams of curators, cocurators, assistant curators and artists.
Still, curator’s role today combines four interwoven functions:
preservation of artefacts; selection of new work; contributing
to art history/scholarly research, and at last but not the least,
displaying and arranging the art/the making of exhibitions.
This is the part/task, where an exhibition-maker, that has most
come to define the contemporary practice, is departing from the
traditional role of caretaking.
As artists themselves have moved beyond the simple production
of art objects, and towards assembling or arranging installations
that galvanize an entire exhibition space, their activity has in
19 Pinker, S. The Better Angels of our Nature, (2012) New York: Penguin,
Penguin Group (USA), p. 1.
20 Ibid, p. 1.
21 Obrist, H. U. (2014) Ways of Curating, England: Allen Lane, Penguin Books,
p. 24-25.

314

ACO DIVAC
many cases become more consonant with the older idea of the
curator as someone who arranges objects into a display.”22
The artist Tino Sehgal has said that “notion of art generated in
the early nineteenth century, and fully articulated and established
by the 1960s is detaching itself from its material origins and
venturing into the other realms in the twenty-first century. The
exhibition-maker’s role has expanded in turn. Curating changes
with the change in art.”23
They foreshadowed/predicted/suggested/foretold   the late
twentieth-century’s understanding of gallery space and further
expanded the meaning of the space so that artists began to treat
rooms or even entire museums as the context for a work.”24
Once considered a mere caretaker a civil servant for collections,
the curator is now widely viewed as a globally connected auteur.
Since 1990s, curatorial and artistic practice converged, blurring
the distinction between artist and curator. O’Neill argues that
this change in the understanding of curatorship was shaped by
a curator-cеntred discourse that effectively advocated – and
authorized – the new independent curatorial practice.25 The
prevailing contemporary model of a curator-as-artist defines our
perception of contemporary, and not only, art.
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Ацо Дивац

King’s College, Лондон, Велика Британија

УМЕТНОСТ НАПАДА ИЛИ 
КАКО ИЗЛОЖИТИ НАСИЉЕ
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
анализиране две скорашње изложбе из две еминентне лондонске
галерије. Однос уметности и насиља има дугу и сложену историју.
Обе изложбе се на свој специфичан начин баве тим феноменом.
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
Мауриција Кателана (Maurizzio Cattela) и Лучија Фонтане (Lucio
Fontana). Три су видљива тренда у односу уметности и насиља:
Прво, грубо насиље према уметничким делима до уништења
уметничких дела; друго, уметници и уметност користе различите
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
главно занимање кустоса је било чување и периодично излагање
поверених дела. Са свим променама које су се десиле и дешавају
у савременој уметности захтеви који се постављају пред кустоса
постају много сложенији. Улога кустоса се мења од ревносног
чувара збирки све више постаје аутор и коаутор у презентирању
уметничких дела.
Кључне речи: кустос као креатор-аутор, нови начини
постављања изложби и изложбених експоната, акти насиља
према уметничким делима и акти насиља као стваралачки чин,
иконоклазам/иконоборство
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ДАВОР ЛАЗАРЕВИЋ
историчар, Пирот
   DOI 10.5937/kultura1444319L
УДК 930.85(497.11 Пирот)”1918/1941”
            316.7(497.11)”1918/1941”
стручни рад

ДЕЛОВИ КУЛТУРНОГ 
МОЗАИКА ПИРОТА 
ИЗМЕЂУ ДВА СВЕТСКА РАТА
Сажетак: Текст се бави културним токовима у Пироту изме
ђу два светска рата видљивим, кроз делатност аматерских пе
вачких и музичких друштава, атмосферу варошких кафана, као
подијума грађанског Пирота, и мултиконфесионалну структуру
свакодневног живота. По својој суштини и садржини текст би
требало да расветли ћошкове историјске реалности међуратног
Пирота често резервисане за културне прегаоце, анонимне и не
ретко заборављене. Рад је настао на основу до сада необјавље
не изворне грађе депоноване у Историјском архиву Пирот, као и
на основу чињеница које се налазе у монографским публикацијама
посвећеним одређеним периодима из историје Пирота и околине.
Овај рад се може посматрати као прилог историји културе међу
ратног Пирота.
Кључне речи: Култура у Пироту, певачка и музичка друштва,
варошке кафане, верске заједнице

Уводне напомене
Досадашње интересовање локалних историчара и публици
ста који су се бавили прошлошћу Пирота најчешће је било
окренуто бомбастичним и великим темама, захвалним за
истраживачки рад и популарним за ширу јавност. У слобод
ном и видно нескладном одабиру тема углавном је домини
рао синтетички и монографски приступ колажног карактера
што је искључивало сваку могућност озбиљнијег истражи
вања одређене области, догађаја или неке друге историјске
појаве. До сада објављене публикације пружају ограничена
сазнања о многим сегментима прошлости Пирота. Ако се
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задржимо на радовима из области културне историје, на том
пољу је дефицит квалитетних студија и публикација још ви
дљивији, ако изузмемо заиста темељне радове из области
етнологије, ћилимарства и народне традиције. Можемо при
метити да је сам одабир тема условио стварање импозант
ног вакума незнања о богатим културним феноменима који
су карактеристични за Пирот у готово свим епохама њего
вог историјског развоја. За разлику од периода 19. века који
је, у случају Пирота, историографски једним делом сагледан
барем у домену политичке и друштвене историје, 20. век из
лази пред јавност скоро потпуно неоткривен за готово све
области историографских, социолошких и културолошких
истраживања. У том контексту овај рад се може сматра
ти прилогом за потенцијaлну културну историју Пирота у
20. веку.

Колорит југословенског културног простора
Прокламовано уједињење Краљевине Срба, Хрвата и Сло
венаца, 1. децембра 1918. године, суштински је било више
почетак него крај процеса стварања заједничке југословен
ске државе. Заправо, тек од тог тренутка, када је држава
проглашена,  почела се уочавати сва економска, географска,
историјска и културна шароликост простора која је надјача
вала сваки покушај заједништва и угуравања различитости
у заједнички државни кош. Југословенски простор, у поку
шају, био је испрекидан злоћудним економским, културним
и нарочито политичким израслинама које су имале своје
корене на траси историјских путева који су конститутивне
народе довели у новостворену државу. Различитости уну
тар тек проклијале државе биле су видљиве на сваком кора
ку, јер је становништво у појединим регионима било до те
мере измешано да су конфесионалне и културно-политичке
обојености допирале тик до комшијског дворишта ограђе
ног често бедемом другачијег и страног света. Таква врста
заједништва у затворености била је ипмератив свакодневног
живота велике већине припадника југословенског друштва
у повоју.
Када би смо етничке, културне, економске и све друге сег
менте Краљевине СХС покушали да визуелно прикажемо
посебним бојама пред нама би се указао спектар различитих
нијанси на први поглед преплетених, али ако бисмо се ма
ло више загледали, оштре међусобне границе постајале би
све видљивије. Оваква дескрипција југословенског друштва
могла би се краће дефинисати и као наметнуто јединство
различитости.  
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Колика је била хетерогеност друштва у сваком смислу до
ста могу илустровати подаци из пописа становништва 1921.
године.
Конфесионална структура: православних је било 46%, ри
мокатолика 39%, муслимана 11%, протестаната 2%, Јевреја
0,5%, гркокатолика 0,34% и осталих 0,03%.
Образовна структура: неписмених старијих од 12 година би
ло је 51, 5% при чему је та бројка на простору Македоније
достизала 84%, на простору БиХ 80%, а на простору Србије
65%. Најмањи проценат неписмених био је на територији
Словеније и износио је близу 9%. Ако се писменост узме
као једно од основних мерила културне развијености више
је него уочљива огромна разлика између северозападних и
југоисточних крајева Краљевине. Тај огромни јаз самом ста
новништву није био реално видљив јер је једна од најупеча
тљивијих особености тог времена била невероватно слаба
покретљивост друштва о чему најбоље говори податак да је
преко 80% процената становништва цео свој живот прово
дило у месту рођења, а преко 90% никада није живело ван
оквира своје бановине. Другим речима, просечан становник
Краљевине могао је стећи субјективну и често искривље
ну слику свог непосредног окружења услед непознавања
глобалне физиономије државе и друштва. Само по себи то
је додатно продубљивало реалне особености, подгрејавало
стереотипе и још више потенцирало гард према непознатом
које је готово увек етикетирано негативним предзнаком.
Фокусирање на област културе, чини се, тек открива сву
раскош колорита југословенског простора. Како по сво
јој природи комплексна и условљена многим чиниоцима,
област културе била је полигон за уочавање и опробавање
различитих политичких импулса али и област која је исцр
тавала пулс читавог друштва. Ако бисмо кроз такву једну
призму посматрали југословенско друштво његове основ
не карактеристике биле би културна неравномерност и ја
ко приметна запуштеност. Тек након тога би изронила кул
турна посебност високих квалитета коју је свака етничка и  
конфесионална група поседовала. Једини проблем је био
што су поменути квалитети искључивали једни друге и би
ли скоро потпуно затворени за дијалог ради разумевања и
поштовања различитости. Тако постављен концепт је у за
четку блокирао културну интеграцију и уједначавање, а све
више је доминирао својеврсни културни сепаратизам1. Једи
ни смисао културне политике у таквим условима је могао
1 Опширније о културној политици међуратне Југославије: Димић, Љ.
(1997) Културна политика Краљевине Југославије 1918-1941, Београд.
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бити културно обједињавање југословенског друштва преко
образовног система, што је било скопчано са ограничењима,
пре свега, материјалне природе.
На крају је испало да културна политика међуратне Краље
вине није била дорасла реалном стању у држави јер је по
својој суштини била лоше осмишљена, материјално непот
крепљена и политички обојена југословенском идејом ко
ја је свима у држави више била нужно зло него идеал бу
дућности. Уместо приближавања, готово перманентно се
дешавало све веће удаљавање између оних који су културу
продуковали. Национални моменат је односио победу над
југословенском концепцијом друштва. Као последица је из
ронила једна врста културног егоцентризма свих народа са
простора Краљевине, који су сваки за себе националну кул
туру стављали изнад формалне југословенске културе. Из
тих разлога је колорит југословенског културног простора
трајно остао преливен различитим бојама и нијансама при
чему се висок квалитет генерисао искључиво на нацио
налним нивоима и тек са таквим предзнаком он се могао
сматрати југословенским.

Обележја српске културе између
два светска рата
За разлику од југословенске културе која се под тим именом
тешко може дефинисати и посматрати, јер је често од са
мих актера културних дешавања више третирана као туђа,
наднационална и у крајњој линији наметнута форма, кул
турна достигнућа конститутивних народа Краљевине итека
ко су била видљива и у смислу квалитета веома запажена.
Конкретно, српска култура је у саставу нове државе након
1918. године, врло крупним корацима настојала да прати
модерне културне токове западне Европе пре свега захва
љујући Београду који као престоница постаје епицентар и
стециште интелектуалаца и уметника из свих крајева држа
ве спремних да се уклопе у модерне токове. Велики број тих
истакнутих појединаца својевољно се нашао унутар српског
културног миљеа али се није одрицао својих националних и
надасве другачијих културних темеља.
У области књижевности, музике, архитектуре, ликовне и по
зоришне уметности као и науке, српска култура је у међу
ратном периоду постигла врхунске домете.2 Један од првих
подухвата српских културних радника био је обнављање ра
да установа културе које су радиле пре рата, попут Народног
2 Гашић, Р. (2008) Српска култура између два светска рата, Историја
20. века, бр. 2, стр. 163.
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позоришта које је у току 1920. године добило Оперу, а убрзо
након тога и Балет. Комплетирање музичко-сценског изво
ђаштва добрим делом је завршено оснивањем Београдске
филхармоније (1923), Коларчевог народног универзитета
(1932) и Музичке академије (1937). Треба истаћи да велика
заслуга за оснивање и успешан рад свих ових институција
припада бројној руској емиграцији која је преплавила Бео
град и уопште Србију након револуционарних дешавања у
Русији.3 Утицај руских емиграната на културна дешавања
нарочито у српском делу Краљевине, између два светска ра
та, тешко је мерива категорија, али се може изнети оцена да
су унапредили готово све области културног делања. Руски
интелектуалци били су попут квалитетног семена баченог
на тек узорану пољану. Можда највећа њихова заслуга ле
жи управо у том плодоносном смислу, јер су као оснивачи и
водећи људи културних институција и аматерских друштава
свима њима удахнули живот и поставили врхунске смерни
це за даљи рад.
Међуратна културна дешавања на простору Србије креира
на су и усмеравана од стране високо образованих ентузи
јаста али се мора одати признање и великој маси аматера
који су заправо били главни стубови културне продукције.
Аматерска културно-уметничка, позоришна и певачка дру
штва била су основни генератор културних дешавања  у чи
тавој Краљевини. Ако се може у једној реченици описати
карактер културног стваралаштва Срба и осталих народа
међуратне Југославије онда је то констатација да су квали
тет одређивали образовани појединци, а да је квантитет био
последица масовног аматеризма. Јасно је да једно без другог
није могло. Не треба заборавити ни чињеницу да је позади
на свих културних достигнућа тога доба био полетни гра
ђански дух који је захваљујући широком спектру културних
апетита иницирао и пуним капацитетом апсорбовао култур
не токове и појаве.

Културна свакодневица међуратног Пирота –
негде између крста, полумесеца и
Давидове звезде
Након дуге и тешке бугарске окупационе власти Пирот је
коначно ослобођен 13. октобра 1918. године, када је у варош
умарширао француски савезнички ескадрон. Том приликом
је ослободиоцима приређен изузетно свечан дочек у којем
су учествовали многи Пироћанци, о чему сведоче сећања
3 Милин, М. (2003) Руска музичка емиграција у Југославији, након 1917.
године, Музикологија, бр. 3, стр. 65-80.
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једног од француских војника: Дочек је био изузетно срда
чан. Целокупно становништво било је на улицама, а пук се
једва пробијао до хотела где су нас чекали општински пред
ставници. Пролазећи смо бројали цвеће, чараше, пешкире, а
о вратове наших коња вешали су огромне венце разнобојног
цвећа ... Када смо изашли на улицу видели смо воловска кола
пуна хлебова и огромних колутова сира ...4
Ратне године оставиле су иза себе праву пустош у сваком
погледу. Све институције од значаја биле су под контролом
Бугара како би се што ефектније спровела планирана буга
ризација. У том смислу нарочито велики притисак су пре
трпеле просветне и културне установе чији је рад стављен
у службу окупатора или је потпуно прекидан. Након осло
бођења вароши, приоритет је био организација општинске
власти, а након тога и постепено уклањање последица оку
пације. Култура је стајала у дугачком реду приоритета, а ње
на озбиљна реанимација морала је да сачека коју годину на
кон ослобођења и који динар више у општинској каси.
Први кораци у сређивању културно-просветних прилика у
Пироту учињени су већ 1919. године када су извршене по
правке на оштећеним школским зградама што је омогућило
ученицима да се врате у своје учионице. У току исте године
са радом је међу првима почела Гимназија али само за уче
нике првог и другог разреда што је довело и до обнављања
рада ђачке дружине Искра, Кола трезвене младежи Смиље
и ковиље, подмладка аеро-клуба Наша крила и подружнице
феријалног савеза.5 Отварање гимназијских врата имало је
велики значај за културни живот вароши, јер је Гимназија
већ имала статус правог расадника интелектуалног и уоп
ште грађанског елитизма у Пироту. Њена улога као једног
од важнијих места у културној топографији Пирота још
више се наглашава након изградње Соколане 1921. године.
Соколана је поред своје основне намене, за потребе школе
и Соколског друштва, постала и домаћин многобројних кул
турних и ђачких приредби што је значајно утицало на квали
тет јавног живота у Пироту.6 Треба још додати да је култур
но-просветни темељ међуратног Пирота постао још чвршћи
оснивањем Учитељске школе која је почела са радом 1925.
године. Тиме је културни амбијент Пирота у периоду о ко
ме говоримо добио своја два носећа стуба, а то су поменуте
општеобразовне институције.
4 Мије, А. Х. (1972) Кроз ослобођену Србију 1918, Пиротски зборник,
бр 4, Пирот, стр. 214.
5 Николић, И. (1979) Пиротска Гимназија 1879-1979, Пирот, стр. 115.
6 Ћирић, Б. (2006) Соколски покрет и ДТВ Партизан-Пирот, 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.
Конфесионална хетерогеност пиротске вароши била је њена
свакодневица, малтене од најстаријих времена, и пролазила
је кроз различите фазе развоја. Као последицу тога, Пирот је
готово вековима поседовао врло специфичну мултикултур
ну функционалност. Таква констатација се може приметити
и у текстовима многих путописаца који су имали прилике
да пролазе или кратко бораве у Пироту. Герард Корнелијус
Дриш који је пролазио кроз Пирот 1718. године забележио
је да су у вароши живеле заједнице муслимана, Грка, хри
шћана, Јевреја па чак и Јермена.7 Приближавање двадесе
том веку доносило је наметнуту и често насилну хомогени
зацију становништва у корист хришћанског елемента и на
штету свих осталих. Тај процес је нарочиту снагу и убрзање
добијао у току и након великих ратних дешавања 19. века
која су била обојена идеологијом национализма и врло ви
дљивог екстремизма према свему што се није уклапало у
ослободилачке тенденције српског народа. Обнављање на
ционалне државе садржало је у себи обележја реваншизма
и својеврсне осветничке испаде нарочито према муслиман
ском становништву на које се сручила сва кривица за поро
бљени положај Срба унутар Османског царства. Тенденција
брисања муслиманског културног наслеђа нарочито је по
стала видљива након припајања Пирота Кнежевини Србији
1878. године. Већ прве године ван Османског царства јасно
карактерише интенција што бржег уништавања материјал
ног муслиманског културног наслеђа у виду џамија и других
сакралних објеката како би се што пре из видокруга елими
нисало све оно што је могло да подсећа на године робовања.
Према општој државној салнами (годишњаку) у Пироту је
1872/73. године било чак девет џамија, осам у Пазарском и
једна у Тијабарском делу.8 Свега пар година касније, након
ослобођења Пирота у вароши су делимично сачуване све
га две џамије једна на Пазару, коју је народ називао Царева
џамија и једна у Тијабари којој је у току рата за ослобођење
срушен минарет па је од тада добила име Строшена џамија.
Судбина те две џамије такође је била трагична и најбоље
илуструје јасну намеру изазивања културно-историјске ам
незије према свему што подсећа на туробну прошлост. Ца
рева џамија која се налазила у данашњој улици Српских вла
7 Велкова, С. и Панајотовић, М. (2012) Путописци о Пироту и пиротском
крају, Пирот, стр. 49.
8 Лилић, Б. (1994) Пирот и околина у списима савременика, Пирот,
стр. 78.
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дара је коришћена у разне намене, а њени последњи остаци
су уклоњени 1928. године.9 Што се тиче Строшене џамије
која се налазила на улазу у данашњу улицу Кнеза Лазара, у
њеној згради је неко време била смештена женска основна
школа, а срушена је до темеља пред крај Првог светског ра
та.10 Нетрпељив однос становништва према исламском на
слеђу био је видљив и на примеру турских гробаља која су
такође уништена, иако је у једном тренутку постојала ини
цијатива из Цариграда да се она не скрнаве. Упркос томе,
на гробљу где су Турци сахрањивани све до 1876. године
постављен је камен темељац пиротске Гимназије 1904. го
дине.11 Саставни део процеса брисања историјског сећања
било је и убрзано исељавање муслиманског становништва,
па је тако Пирот већ почетком двадесетог века што се тиче
муслиманске заједнице сведен на малу и самим тим подно
шљиву групу мухамеданаца пре свега међу припадницима
ромске националности.  
Посматрајући културни амбијент међуратног Пирота при
метићемо да једини одјеци некада скоро заглушујуће ислам
ске традиције и културе своју манифестацију имају у начи
ну живота пиротских Рома муслимана. Та једина преостала
оаза исламске културе у Пироту давала је знаке живота све
до Другог светског рата чинећи културно небо Пирота бога
тијим барем за већ скоро ишчезли полумесец. Своје верске
обреде Роми су у Пироту обављали најчешће унутар своје
заједнице и то захваљујући постојању једне текије која је
као сакрални објекат функционисала све до 1941. године и
хоџи Салији који је редовно обављао службе.12 Оно што је за
тему овог рада интересантно јесте податак да су Роми своје
исламске културне потребе доста често јавно задовољавали,
што је свакако на хришћански део вароши остављало сва
којаке утиске, од отвореног игнорисања и ниподаштавања
па до радозналости и чуђења. Нарочиту пажњу Пироћанаца
у периоду о коме говоримо привлачио је обичај сунета тј.
церемонија  обрезивања ромских дечака која је, по својој су
штини иницијације у свет одраслих, подразумевала низ ак
тивности које су имале изразито јавни карактер. Сам обичај
је обухватао мушку децу до 15 година и трајао је по неколи
ко дана. Епицентар сунетисања у међуратном Пироту била
је кафана Босна преко пута циганске чесме (данашња чесма
Ладна вода) где су Роми долазили у свечаној поворци са му
9 Група аутора (2012)  Пиротски лексикон, 2012, стр. 327.
10 Група аутора (2001) Основна школа Свети Сава-Пирот 1825-2000,
Пирот, стр. 19.
11 Николић, И. нав. дело, стр. 18.
12 Јовановић, Б. (2012) Пиротски Роми, Пирот, стр. 100.
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зиком. На том месту се обављао централни део обрезивања
које је вршено на посебном кревету прекривеном зеленим
прекривачем. Како је реч о изузетно болном захвату, деци је
пре обрезивања даван алкохол да би се болови лакше подне
ли. За време обрезивања хоџа је изговарао молитву, а саму
интервенцију је вршио искусни берберин после чега дете
седам дана није смело устајати из постеље.
Поред овог, у очима хришћана суровог испољавања соп
ствене културалности, становништво међуратног Пирота је
имало и пријатнијих додира са својим комшијама исламске
вероисповести и то на терену кафанског живота. Наиме, од
давнина познати по својој музичкој надарености, Роми су и
у то време били врхунски забављачи Пироћанаца у много
бројним варошким кафанама. Скоро доминантан положај у
сфери музичких дешавања пиротски Роми су оплеменили и
оснивањем Муслиманског певачког друштва Братство, 6.
октобра 1926. године о чему ће нешто касније бити више
речи.13
Ако би смо се усудили да оценимо домете исламског еле
мента у култури међуратног Пирота не би требало занема
рити чињеницу да је целокупно становништво вароши у то
време још увек више нагињало Оријенту, него било чему
другом, нарочито у сфери приватног живота. Одакле год да
кренемо и како год да посматрамо начин живота Пироћа
наца, дух оријенталне паланке оковане чврстим стегама па
тријархалног васпитања, ипак израња као основна категори
ја унутар које се све остало мора и једино може посматрати.
Иако је по својој спољашњој манифестацији варошки живот
имитирао тенденције које су долазиле из престонице унутар
кућа и дворишта, живот је функционисао сасвим другачи
је, још увек се робовало оном што се жаргонски називало
пусто турско. У том смислу је, чини ми се, веома незахвал
но поистовећивати јавни живот детерминисан трендовима
подражавања и приватни живот који је био заправо права
реалност. У сфери приватног се у свој пуноћи израза може
видети колико је турски менталитет и даље био господар
свакодневице, па тиме и културе живљења.
Врло занимљив, условно речено, коктел православља и
исламске обичајне традиције додатно је чинила вишеслој
ним изузетно мала али динамична заједница пиротских
Јевреја. О феномену јеврејских заједница и њиховој улози
у малим срединама каква је Пирот у нашој науци се није
много писало али је евидентно да ту има материјала за раз
13 Лазаревић, Д. (2013) 125 година хорског певања у Пироту, Пирот,
стр. 87.
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личита истраживања. Након првог евидентирања структуре
становништва у ослобођеном Пироту 1879. године наводи
се цифра од 360 Јевреја који су живели у пиротском окру
гу.14 Као и у случају турског становништва како идемо пре
ма 20. веку број Јевреја у Пироту се полако смањивао па је
по попису из 1890. године њихов број пао на 284, јер се део
породица почео исељавати према већим градским центрима
у Србији што је довело до тога да их је 1931. године било
свега 136. Што се тиче порекла јеврејске заједнице у Пиро
ту она је у потпуности припадала сефардској групи Јевреја
пореклом из Шпаније. Већ по томе Јевреји су били врло ин
тересантна етничка група у међуратном Пироту, јер поред
религијских разлика врло јасно се испољавао њихов специ
фичан начин говора, такозвани ладино, који је био комби
нација јудео-шпанског. Та особена комбинација два језика
међу пиротским Јеврејима је добијала још једну димензи
ју јер је садржала многобројне турцизме. Уз све то за своје
верске службе Јевреји су користили хебрејски језик који је
Пироћанцима био потпуно неразумљив. Генерални однос
Пироћанца према јеврејској заједници може се описати као
доста резервисан и често обојен различитим предрасудама
и стереотипима које је додатно подгрејавала традиционално
присутна затвореност Јевреја. Већински православно, пи
ротско становништво је највише разлика код комшија Јевре
ја уочавало управо на пољу религиозности где су верски ри
туали били страна и неразумљива категорија којој се често
придавала претерана мистичност. У том смислу, нарочите
реакције код Пироћанаца је изазивао јеврејски обичај риту
алног клања животиња којима је требало у једном потезу
пререзати вратну артерију да би сва крв истекла одједном
јер је по њиховом веровању у крви душа па је не треба јести
заједно са месом. Уопште, култура исхране Јевреја често је
била предмет коментара нарочито око питања забране кон
зумирања свињског меса и мешања млечних и месних про
извода. Ипак најмонструознија предрасуда која је колала пи
ротском чаршијом, била је везана за јеврејски обичај меше
ња бесквасног хлеба поводом, Пасхе јер се пронела прича да
Јевреји у тесто додају крв хришћанског детета па је у вези с
тим у већини породица било брањено деци да се приближа
вају јеврејској мали.15 Недовољно познавање јеврејске кул
туре међу Пироћанцима често је рађало увредљиве и непри
мерене гласине на рачун Јевреја који су у пиротском крају
погрдно називани чивутима. Велики број измишљотина био
14 Државопис Србије, књига 11, стр. 56.
15 О Јеврејима у Пироту види више: Лебл, Ж. (1990) Јевреји у Пироту,
Београд.

328

ДАВОР ЛАЗАРЕВИЋ
је везан и за јеврејско гробље које се налазило на западним
падинама брда Сарлах уз пут према селу Гњилан, што је ге
нерално негативно утицало на однос локалне заједнице пре
ма јеврејском културном наслеђу у периоду након Другог
светског рата.
Иако обележен међусобним предрасудама, суживот верских
заједница у Пироту ипак је изнедрио поштовање различи
тости и спремност на толеранцију и прилагођавање. О томе
доста сведочи податак да се у Пироту у време између два
светска рата неретко дешавало да се за време државних пра
зника након литургије у Саборној цркви одлазило на службу
у Синагогу.16 Још значајнија јесте чињеница да је велики
број пиротских породица гајио изузетно присне пословне
и приватне односе са породицама Јевреја. О свему томе нај
боље говоре подаци да су Пироћанци остали толерантни и
мирољубиви према Јеврејима и током периода отвореног
антисемитизма у предвечерје Другог светског рата. Са дру
ге стране велика већина пиротских Јевреја бавила се тргови
ном, увозом памука и текстила, извозом млечних произво
да, житарица и коже па су на тај начин изузетно позитивно
деловали на развој варошке привреде. За тему овог текста
изузетно је битно поменути да је постојао приличан број ви
сокообразованих Јевреја који су утицали на развој културе у
Пироту и њено приближавање модерним европским токови
ма. Само примера ради, први и тада једини клавир у Пироту
1879. године, купљен у Бечу, био је власништво тадашњег
рабина. Прву штампарију у Пироту отворио је 1892. године
Исак Бераха, а прву јавну чесму у Пазару подигли су браћа
Нисим и Јаков Папо.17 За Пироћанце је велики значај имала
и јеврејска техника градње кућа на мочварном терену и, у
том смислу, највеће су заслуге имали Арон Рабен и Рафа
ел Ахарон који су први почели градњу објеката техником
издизања земљишта. О каквом је квалитету градње реч нај
боље говори податак да и после више од једног века део тих
зграда и даље поносно стоји у центру Пирота.
Што се тиче јеврејских сакралних објеката, извори помињу
да је синагога у Пироту постојала још од 16. века али се не
зна где је била њена локација. Последња синагога у Пироту
тзв. Нови Кал је реновирана 1932. године на иницијативу Ле
она Бохора Абраванела и била је у сваком смислу импозант
на јер је поседовала галерију за жене као и простор за хор,
а према сведочењима била је препуна људи сваке суботе. У
16 Ћирић, Д. М. (1979)  Јеврејска мала у Пироту, Пирот, стр. 14.
17 Вербер, Е. (1988) Пинкас јеврејских општина Југославије, Јерусалим,
стр. 957.
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дворишту синагоге налазило се обредно купатило (микве)
као и школа. Цео тај комплекс се налазио поред данашње
Јеврејске улице на простору иза некадашње кафане Срби
ја. Зграда синагоге је 1941. године претворена у ватрогасну
станицу.18 Дефинитивно затрпавање преосталог јеврејског
културног наслеђа завршено је након Другог светског рата
па је данас за просечног Пироћанца једини траг о животу
Јевреја у Пироту само назив јеврејске улице.
На крају прогутани у страшном вихору нацистичке злочи
начке машинерије, пиротски Јевреји су нестали али су оста
вили иза себе значајан и нажалост у јавности слабо видљив
траг дајући Пироту могућност да се поноси слојевитом и
богатом историјом али и да се стиди склоности да брише и
заборавља оно што је била његова лична карта.

Пиротске кафане као подијуми
културних дешавања
Недостатак културне инфраструктуре, у смислу наменски
грађених објеката, није био хендикеп међуратног Пирота.
Напротив, стиче се утисак да су тиме културна дешавања
била отворенија, ослобођена везаности за простор што је
омогућавало њихову лакшу перцепцију и конзумацију од
стране варошког становништва. Велику улогу у том смислу
одиграле су варошке кафане као неформални и најчешће је
дини подијуми јавног и културног живота Пирота.
Први елементарни услови за озбиљније бављење културом
у Пироту почели су да се стварају након 1920. године када
се обнавља рад аматерских друштава и организација које су
и пре рата биле носиоци културних дешавања. У том про
цесу велики утицај је имао тек ишчилели, свега генерацију
или две стар, грађански слој који је тежио да се што пре
врати својим предратним навикама и начину живота. Усуђу
јем се да приметим да се убрзање и својеврстан бум јавног,
нарочито ноћног, живота почиње да се дешава после 1922.
године, када је спроведена електрификација вароши.19 Тај
догађај је свакако отворио нову етапу свакодневног живо
та Пироћанаца нудећи значајно побољшање његовог квали
тета. Прва електрична сијалица је донела могућност да се
забавни садржаји и слободно време све више почну вези
вати за касне поподневне и вечерње сате што је тој врсти
активности давало један потпуно нов квалитет.

18 Вербер, Е. нав. дело, стр. 959.
19 Цветковић, М. и Алексић, М. (1977) 55 година електрификације
Пирота, Пирот, стр. 23.

330

ДАВОР ЛАЗАРЕВИЋ
Описана констелација околности је у први план као епицен
тре јавних дешавања избацила кафане које постају оличење
варошког живота, места где су циркулисали људи, информа
ције, а заједно са њима и појавни облици тадашње културе.
Као главне варошке позорнице српског друштва, кафане су
постале места где су се конзумирали сви битни елементи
друштвених дешавања. У кафани сте, како се тада говорило,
могли бистрити политику, уживати у квалитетној музици,
ослушнути свеже градске приче, одгледати коју представу
или провести слободно време уз иће, пиће и осећај слободе
од свакодневних обавеза. Наравно, опруге патријархалног
друштва пружале су побројане могућности понајвише му
шком делу популације који је кафански комодитет користио
и доживљавао као део свог приватног живота. Женама је све
то најчешће било ускраћено, сем у случајевима колективних
забава, игранки и сличних дешавања којима су кафане биле
домаћини па и тада боравак особа женског пола за кафан
ским столом без мушке пратње није био друштвено пожељ
на особина. Звучи парадоксално, али постојале су и кафане
у којима сте могли пронаћи жене сумњивог морала што је
наилазило на општу осуду и згражавање али је као појава
било присутно у готово свим градским и варошким среди
нама међуратне Краљевине.  
Што се тиче међуратног Пирота, већ у првој половини два
десетих година прошлог века живот пиротских кафана по
стаје садржински све богатији па тиме долази и до поделе
на оне које су нудиле класичну кафанску атмосферу и оне
које су одређеним данима приређивале вечерње забаве врло
шароликог карактера. Чини се, да је тих година највећи број
посетилаца привлачила тијабарска кафана Париз где је сва
ког четвртка и суботе наступао тамбурашки оркестар, а у
међувремену је радила школа играња за девојке и младиће.20
У доста израженој конкуренцији свака од кафана је насто
јала да прва уочи тенденције кафанског живота престонице
како би то одмах понудила варошанима који су се трудили
да прате актуелне трендове. Захваљујући таквом приступу
културни живот Пирота је из године у годину био све бо
гатији при чему се није много заостајало у односу на веће
центре у држави.
Међу седамдесетак кафана колико их је радило у Пироту
тога доба, крајем двадесетих година су се издвојиле кафа
не Национал, Еснаф, Књажевац и Македонија које би се на
основу данашњих параметара могле назвати елитним. Те
четири кафане биле су место окупљања интелектуалаца и
20 Панајотовић, Т. Г. (1982)  Пирот кроз векове, Пирот, стр. 121.
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чиновника, а међу њима је предњачила кафана Национал ко
ја је уживала највећи углед. Њен положај тик уз раскрсницу
главних улица и велика летња башта давали су овој кафа
ни посебан печат, као и чињеница да су се у њој давале и
прве биоскопске представе. Како би се капацитети још више
проширили кафана Национал је почетком двадесетих годи
на прошлог века реновирана и проширена па је на свечаном
отварању 26. децембра 1926. године промовисана као Хотел
Национал.21
Поред Национала треба поменути још једно жариште варо
шких збивања које се налазило у непосредној близини, а то
је свакако био комплекс Рабеновог здања, подигнут давне
1883. године, захваљујући новцу Арона Рабена, угледног
пиротског Јеврејина.22 За паланачке услове и типично ори
јенталну архитектуру са претежно малим и ниским стам
беним зградама, Рабеново здање је морало бити атракција
како по габариту самог објекта, а још више по модерном
стилу и спрату на којем су доминирала четири балкона са
којих се пружао поглед према Нишави. У централном делу
здања пре Првог светског рата, радила је гостионица Срп
ски краљ, међу становништвом позната као Рабенова меха
на чији су гости поред краља Милана Обреновића били и
чувени Стојан Новаковић и Лаза Лазаревић, а 1901. године,
краљ Александар и краљица Драга. Само здање је због сво
јих балкона често служило и као говорничка трибина за по
литичке митинге и разне демонстрације, а у западном делу
зграде (где је данас кафана Србија) извођена је настава за
пиротске гимназијалце у периоду од 1889. до 1907. године.
Након Првог светског рата Рабенови наследници су прода
ли здање четворици купаца па је оно наставило парцијално
да функционише. У западном делу је у међуратном периоду
наставила да ради кафана Српски краљ под старим именом
али са новим власником и била је стециште сељака, ситних
занатлија и варошана уз по којег чиновника или професора.
Извесно време ова кафана је била база окупљања пристали
ца Демократске странке.
За нашу тему много је интересантнији централни део Рабе
новог здања који је у периоду између два светска рата био
седиште Занатлијског еснафа у оквиру којег је 1925. годи
не почела да ради кафана Еснаф која је поседовала велику
салу са бином. Ако бисмо користили терминологију кому
нистичког периода, кафану Еснаф можемо назвати домом
21 Петровић, С. (1996)  Историја Пирота, Пирот, стр. 96.
22 Ћирић, Д. М. (1972) Рабеново здање, Пиротски зборник бр. 4, Пирот,
стр. 219.
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културе међуратног Пирота. Таква тврдња заиста није дале
ко од истине јер је простор те кафане био најискоришћенији
у смислу одржавања забава, матинеа, игранки, маскенбала,
приредби мађионичара, сокола, позоришних и биоскопских
представа. Скоро сва путујућа позоришта која би се нашла
у Пироту своје представе су давала у сали Еснафа, а нису
била ретка ни гостовања тада великана српског глумишта,
попут Добрице Милутиновића, Жанке Стокић и Љубинке
Бобић.23 Нарочито интересовање Пироћанаца изазивала су
гостовања мађионичара и хипнотизера.
Поред тога што је била домаћин многим прегаоцима кул
туре из других места, кафана Еснаф је отварала своја врата
многобројним варошким удружењима која су ради ефика
сности при коришћењу сале имала распоред наступа напра
вљен годину дана унапред. Пиротска трговачка омладина
је отварала сезону организацијом Божићне забаве, а након
тога су се ређали сви остали преко Певачког друштва Мом
чило које је традиоционално наступало за српску нову го
дину, ученици основних школа за Светог Саву, ученици
Гимназије и Учитељске школе на Сретење, и тако редом
све до децембра када је сезону затварао пиротски гарнизон
обележавањем годишњице ослобођења Пирота. Уз све по
менуто кафана Еснаф је имала и своју образовну димензију
јер је сала коришћена и за многобројна предавања народ
ног универзитета која су најчешће организовали студенти.
Судбина кафане Еснаф након Другог светског рата такође је
остала везана за културу јер је након национализације про
стор некадашње кафане уступљен на коришћење пиротском
народном позоришту.  
Већ на основу до сада изнетих података постаје јасно да су
кафане биле својеврсне институције српског духовног про
стора прилагођене стремљењима и дометима грађанства у
повоју али и свим варошанима који су били спремни за ин
теракцију са друштвеном климом међуратног времена ко
ја се полако ослобађала патријархалних оквира. Данас је
тешко разумети улогу кафана јер оно што је од њих оста
ло само је лепа успомена, а   њихово помињање у контек
сту културе и образовања нема додира са реалношћу. Ако
из тог угла посматрамо проблематику сигурно ће звучати
претенциозно кафанама међуратног доба доделити епитет
општеобразовних елемената друштва али је то поприлично
оправдано ако узмемо у обзир контекст времена, невероват
но низак образовни ниво становништва и широки спектар
друштвених активности које су се унутар кафана дешавале.
23 Ћирић, Д. М. нав. дело, стр. 230.
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У прилог таквој тврдњи иде свакодневица како Пирота тако
и већих средина у којој је мали неписмени човек паметне
разговоре између гимназијских професора могао чути једи
но у кафани. Исти такав човечуљак са маргине друштвених
дешавања једино је у кафани могао да се нађе у друштву
елите ма каква она била. Ако ништа друго, кафане су нудиле
амбијент који је дозвољавао мешање и комуникацију људи
често различитог порекла и васпитања, неупоредивог мате
ријалног или образовног нивоа. По својој суштини и пома
ло надреалан, кафански живот тих времена некако највише
подсећа на улогу и значај који у савременом свету имају
друштвене мреже и уопште интернет. Можда поређење из
гледа несрећно одабрано али је за просечног Пироћанца из
прве половине прошлог века најефикасније умрежавање са
околином и савременошћу свакако био одлазак у кафану.

Аматерска друштва као доминантни
презентери културних садржаја
Ако посматрамо свеукупни културни амбијент Пирота, не
можемо се отети утиску да је међуратни период прошлог ве
ка изнедрио велики број аматерских удружења која су била
главни носиоци културно-уметничких дешавања. Својевр
сни бум аматерских дружина које су осниване широм Кра
љевине био је последица иницијативе већ стасалог грађан
ског слоја и активне културне политике од стране државе.
Конципирана као добровољна, поменута друштва су главну
снагу за свој рад црпила из непресушне енергије и ентузи
јазма својих чланова који су, без икакве материјалне накна
де, удовољавали апетитима публике подстакнуте набуја
лим културним потребама. Један од разлога за својеврсну
културну симфонију аматеризма тога доба вероватно лежи
у чињеници да је већина припадника друштва била свесна
колико је култура важна и да свако на том пољу треба да
допринесе на себи својствен начин. У том смислу је, из да
нашње перспективе, фасцинантан податак да су се аматер
ска друштва финансирала путем чланарина и добровољних
прилога који су се кретали од пар динара из џепа обичних
варошана па до неколико стотина које су одвајали имућни
трговци, занатлије и банкари. Вођени идејама општег добра
и културне солидарности ондашњи људи су формирали мо
дел позитивног понашања заједнице када су у питању иден
тични друштвени па и културни интереси.
Највећи број аматерских удружења међуратне Југославије
био је музичко-сценског карактера што се може рећи и када
говоримо о културном амбијенту Пирота. Ограничени оби
мом овог рада задржаћемо се само на удружењима која су
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постигла високе резултате у области свог културног делова
ња и која су осликавала већ описану конфесионалну шаро
ликост пиротске вароши. Ако тако поставимо ствари, причу
треба почети од Пиротског певачког друштва Момчило које
је имало најдужу традицију, најшири спектар деловања и
препознатљивост на нивоу целе државе. Као једно од првих
аматерских друштава у Пироту, Момчило је почело са радом
априла 1888. године, на иницијативу кројачког радника Ђо
ке Поповића.24 Основано са циљем да негује српске и сло
венске песме, ово друштво је у почетку окупљало занатлије
и трговце. Време афирмације и успона дружине Момчило
почиње са доласком чешког музичара Карла Маћејке на ме
сто хоровође 1890. године.25 Као изузетни музички зналац
Карло Маћејка је успео да за непуне две деценије оформи
изузетан четворогласни хор који је могао да се мери са та
да најугледнијим певачким друштвима Краљевине Србије.26
Да се о Певачком друштву Момчило чуло широм тадашње
државе најбоље говори податак да је оно било међу ретки
ма који су имали част да учествују у свечаној церемонији
крунисања краља Петра Карађорђевића у Београду 1904.
године.27 За изузетне заслуге на пољу уметности и култу
ре дружина Момчило је од стране династије Карађорђевић
одликована Орденом Светог Саве петог степена.
Свој успешан рад друштво Момчило наставља и након
Првог светског рата, а на месту хоровође истичу се Крста
Љубеновић, Григорије Кошевој, Виљем Бем и други од ко
јих је понајвише зависио квалитет рада самог друштва.28
Међуратни период у раду друштва Момчило обележило је
увећање броја активних чланова, побољшање репертоара и
врло чести наступи како би се што боље парирало тада већ
све израженијој конкуренцији. Треба додати још и то да је
дружина поред хора имала драмску и музичку секцију па су
јавни наступи Момчила често били колажног карактера што
је за Пироћанце била права посластица. Највећи број својих
наступа ово друштво је имало на сцени кафане Национал
која је постала синоним за активности Момчила.
Уз Певачко друштво Момчило музичку сцену међуратног
Пирота красило је још једно аматерско удружење, Црквено24 Лилић, Б. (1994)   Историја Пирота и околине (1878-1918), Пирот,
стр. 408.
25 Архив Србије, МПс, ф. 31, р. 95/1890, ПБр. 10785.
26 О делатности Карла Маћејке и Певачког друштва Момчило види: Лаза
ревић, Д. (2013) 125 година хорског певања у Пироту, Пирот.
27 Аноним, (8. септембар 1904), Политика, насловна страна.
28 Историјски архив Пирот, ф. Пиротска певачка друштва 1918-1941, Пе
вачко друштво Момчило, Списак хоровођа друштва.
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певачко друштво Успеније Св. Богородице које је почело са
радом 1919. године.29 Оснивач и први хоровођа овог дру
штва био је слепи господин Милан Џунић са идејом да оно
буде пре свега ангажовано при Саборном храму и да негује
духовни репертоар. Може се рећи да је оснивањем Успенија
Св. Богородице Пирот заправо добио свој први црквени хор
што је отворило епоху постепеног упознавања Пироћанаца
са духовном музиком. Тај процес и данас траје у свом зано
вљеном облику јер је након 1945. године све што је имало
везе са црквом и духовношћу упила нова политичка идео
логија која је културу ангажовала на себи својствен начин.
Активности друштва Успеније су у почетку биле скопчане и
отежане великим бројем практичних проблема који су убрзо
превазиђени па је већ крајем деведесетих година прошлог
века црквено певачко друштво постало веома запажен део
варошког културног павиљона. Можда и највећу улогу у ра
ду поменутог друштва имали су диригенти међу којима тре
ба поменути чувеног музичког зналца Степана Георгиевича
Гушчина који је неко време радио са хором, а након Другог
светског рата је своју музичку каријеру наставио у Нишу.30
Поред Гушчина велики допринос друштву дао је професор
Георгије Обермок који је доста дуго био на месту хоровође.
Радећи све квалитетније и увећавајући број својих чланова,
временом је друштво Успенија Св. Богородице проширило  
свој репертоар изводећи велики број световних популарних
композиција чиме је постајало све озбиљнија конкуренција
Певачком друштву Момчило које је до тада било малтене не
прикосновено. У релативно кратком року дружина Успени
ја је успела да поред храмовног запоседне још један веома
важан простор за тадашњу варошку културну топографију,
а то је била кафана Еснаф која постаје стални домаћин цр
квено-певачком друштву. Наступи на чувеној сцени кафане
Еснаф за чланове Успенија морали су имати посебан зна
чај у смислу потврде квалитета и широке јавне афирмације.
Као последица успеха оба певачка друштва тридесетих го
дина прошлог века јавио се занимљив и за укусе Пироћа
наца несвакидашњи ривалитет између Момчила и Успенија,
спортски речено, вечити дерби на културној сцени Пирота.
Како су се и једни и други отимали о варошку публику на
послетку су своје наступе почели да заказују истог дана и у
исто време како би видели ко ће више посетилаца привући.31
Поштоваоци друштва Момчило су се окупљали у Национа
29 Аноним, (1932) Глас нашег истока, бр. 1, стр. 2.
30 Тошић, Н. (2012) Основна школа за музичко образовање др Драгутин
Гостушки, Пирот, стр. 18.
31 Аноним, (1932)  Глас нашег истока, бр. 18, стр. 2.
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лу, а друштва Успеније у Еснафу. Инспирисани такмичар
ским заносом, чланови оба друштва су се својски трудили
да буду барем корак испред својих ривала што је имало по
зитивне ефекте на квалитет њиховог рада а тиме и на кул
турне садржаје који су се нудили варошкој публици.
Богатство културног живота међуратног Пирота није било
условљено само радом поменута два певачка друштва, јер
је музичка сцена тог времена имала још једног актера, а то
је Муслиманско певачко друштво Братство које је остало
упамћено као Циганско певачко друштво. Разлог за настало
преименовање, вероватно лежи у чињеници што су оснива
чи и већина чланова дружине били ромске националности.
Као плод изузетног бујања аматеризма, како у целој држави
тако и у Пироту друштво Братство је званично почело са
радом 6. октобра 1926. године, а његов оснивач био је по
знати ромски музичар Миле Реџеповић.32 Потреба за једним
таквим певачким друштвом са изразитим националним и
верским обележјима вероватно је произашла из дискрими
нисаности тадашње ромске националне заједнице која ни
је била адекватно укључена у актуелна културна и варошка
дешавања. Поред тога ту је била и чини се одувек израже
на музикалност Рома па је певачко друштво било свакако
логична последица поменутих околности. Интересантан је
податак да се већ 1927. године друштво Братство одлично
представило широј пиротској публици наступима у Наци
оналу и Еснафу, сценама које су до тада биле малтене ре
зервисане за друштва попут Момчила или Успенија. Појава
Циганског певачког друштва на јавној сцени Пирота имала
је врло позитивне одјеке и са собом је носила један потпуно
нов квалитет и енергију обојену специфичностима ромске
интерпретације што је за публику било право освежење. За
само четири године колико је постојало Муслиманско пе
вачко друштво Братство је успело да оствари запажене ре
зултате чинећи културни амбијент Пирота још комплексни
јим и квалитетнијим.
На самом крају приче о аматерским друштвима која су ути
цала на културна дешавања у Пироту између два светска ра
та свакако треба поменути и Јеврејски тамбурашки оркестар
који је био врло активан почетком двадесетих година про
шлог века као и Пиротско тамбурашко друштво Бранко Ра
дичевић које је основано марта 1932. године.33 Са сличним
амбицијама као и певачка друштва поменуто тамбурашко
32 Историјски архив Пирот, ф. Пиротска певачка друштва 1918-1941, Му
слиманско певачко друштво Братство, Оснивачки акти.
33 Историјски архив Пирот, ф. Пиротска певачка друштва, Пиротско там
бурашко друштво Бранко Радичевић, Статут друштва.
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друштво је основано од стране занатлија Владимира Тодо
ровића, Душана Милијића и Петра Митића, а сви његови
чланови били су аматери. Иако тамбурица као музички ин
струмент није типична за пиротски крај мора се признати да
је међуратни кафански живот Пирота био у знаку тамбура
шких оркестара.
Ако бисмо на крају овог рада покушали да изведемо одре
ђене закључке могло би се рећи да кроз призму културних
дешавања ми заправо назиремо слику једног другачијег
Пирота од онога на који смо навикли. Скоро да видимо ва
рош која зрачи својом богатом  мултикултуралношћу, можда
последњи пут у својој историји. Период који је био наша
тема још увек нуди већ бледуњаву слику минарета Строше
не џамије и Давидову звезду јеврејске синагоге. И једно и
друго убрзо ће нестати. У таквом окружењу културни дух
Пирота буја и излази ван крутих паланачких граница, по
ставља стандарде толико високе да су и данас тешко дости
жни. Оснажено инфузијом грађанског елемента то свакако
полетно време изнедрило је плодове на готово свим пољи
ма културе, при чему музичка уметност кроз хорско пева
ње и бројне инструменталне саставе достиже своје највеће
домете барем што се тиче двадесетог века. При томе треба
издвојити и главни културни зачин тога времена а то је ен
тузијазам аматера, чији су основни покретачи били опојна
емоција стварања и осећај за опште добро, а не било каква
материјална корист. Наравно, у целој причи не треба забора
вити невероватно плодоносне кафанске просторе који су од
играли улогу дасака које живот значе за готово све културне
прегаоце тог времена. Може се рећи да је у време између
два светска рата Пирот имао среће да проживи једну специ
фичну комбинацију историјски ретко спојивих елемената од
којих култура највише профитира јер бива ослобођена сте
га и добија крила да надлети постојеће друштвене оквире.
На жалост, такви стимулативни периоди по правилу кратко
трају. У пламену Другог светског рата и пратеће револуције
распршиће се не само постигнута духовна надградња, већ и
грађанство као њен темељ.
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The paper deals with cultural trends in Pirot between the two World
Wars from the aspect of amateur choirs and music societies, atmosphere
in famous inns as stages of the Pirot civic life and the multiconfessional
structure of the quotidienne. In its essence and content, the text aims
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ПРЕД МАЛИМ ЕКРАНОМ
ДУШАН Ч. ЈОВАНОВИЋ, ПРЕД МАЛИМ
ЕКРАНОМ, БЕОГРАД 2013. ГОДИНЕ
Док смо имали само два телевизијска канала, било је ви
ше критичара који су пратили програм и писали о њему, не
го данас и поред неколико националних канала, уз сијасет
кабловских ТВ станица. Штампа, углавном, доноси члан
ке о животу глумаца и певача, разних естрадних личности
у таблоидној форми, а о телевизији се говори само кроз
програме – кад се шта приказује и препричавање садржа
ја филмова и серија. Уз часне изузетке појединих новина,
појавила се критика телевизијског програма и то на Радио
Београду (Други програм) коју већ неколико година пише
драматург Душан Ч. Јовановић. Недавно је из штампе иза
шла књига Пред малим екраном овог аутора у којој је саку
пио и штампао своје емитоване осврте.
Душан Ч. Јовановић дипломирао је драматургију на Фа
култету драмских уметности у Београду у класи професора
Слободана Селенића. Пре студија био је уметнички дирек
тор аматерског позоришта Дадов, оснивач аматерског теа
тарског фестивала БАП, а у току студија уредник позори
шног и филмског програма Дома културе Студентски град.
У својству сталног и повременог сарадника пише за Сусрет,
Младост, Омладинске новине, Политику, Експрес Политику
и до данашњих дана стално сарађује са Радио Београдом.
Био је запослен у Музеју позоришне уметности, затим дра
матург и једно време уметнички директор Југословенског
драмског позоришта. Такође је био селектор фестивала Да
ни комедије у Јагодини и директор Завода за проучавање
културног развитка Србије. Магистрирао је театрологију на
Факултету драмских уметности у Београду.
На самом почетку књиге, Душан Ч. Јовановић пише уме
сто увода: „Грађани земље Србијице су, бар у нечему први у
свету, а то је дисциплина звана гледање телевизијског про
грама. Ето нама утеха да смо бар у нечему први на планети.
Да ли је то за похвалу – просудите сами. Све то у време када
су амерички научници установили да прекомерно гледање
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телевизијског програма изазива много болештина типа де
пресије, болести зависности, потом да прекомерно зурење
у ‘мале екране наших телевизијских пријемника’, који до
душе више нису мали, проузрокују срчане ударе, потом ту
море разних врста и тако даље и тако ближе. Речју, скраћује
живот ономе коме је тај наш једини живот који имамо мио”.
Јовановић често пише у својим критикама о ријалити про
грамима на нашим ТВ станицама: „И Богу и слушаоцима
смо досадили писанијама типа да се наше телевизије утрку
ју која ће имати више емисија жанра званог ријалити-шоу.
Да ли је посреди мода или праћење светских трендова или
недостатак инвенције и креативности код наших телевизиј
ских посленика враг би га знао, наше мишљење је да је по
среди оно последње али целокупни наш телевизијски про
грам личи нам као да је искључиво састављен од продукције
овог жанра. Чак смо ишли толико далеко да смо утврдили
да нам цела земља, коју зовемо Србија, наликује на велики
или мали ријалити-шоу, у зависности од тога како то зами
шља величину своје земље.” О књизи Душана Ч. Јовановића
Пред малим екраном на промоцији у Радио Београду гово
рио је главни уредник Другог програма Ђорђе Малавразић.
Он је, између осталог, истакао: „Код нас већ дуго опстају
све врсте телевизијске критике. Једну је до сјаја довео лу
цидни Богдан Тирнанић, којем су виђене емисије биле повод
за шире културне и друштвене коментаре, писане с духом и
блеском вртоглавих асоцијација. Другу, претежно окренуту
самом медију и његовим остварењима, истрајно негује ана
литична и темељна Бранка Оташевић. Драматург Душан Ч.
Јовановић ближи је овом другом критичарском моделу. У
рубрици телевизијске критике у оквиру емисије Нови дан
Радио Београда 2, он редовно излаже и вреднује резултате
својих пасионираних гледања, а битно је да види више и ду
бље од обичних гледалаца, који се без опирања препуштају
бескрајном току слика.”
Ђорђев Малавразић још додаје: „Његова збирка текстова
Пред малим екраном показује да га је занела појава политич
ких ‘ток шоуа’, дакле кратковеких укрштања речи, за које се
лепи тренутна пажња већинског дела публике. Међутим, на
чин на који је анализирао унутрашњи механизам једне при
видно маргиналне, али истински оригиналне рубрике, кола
жа писаних изјава, визуелних илустрација и сатирично пла
сиране музике – ‘Шта кажете, бре’ – указује на могућност
Јовановићевог критичког приступа и другом типу емисија,
онима одмакнутим од врелине дневних политичких борби.
Верујемо да ће га тај добро промишљени начин вратити ви
ше свету телевизијске културе, којем он по својој примарној
вокацији припада.”
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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.

346

УПУТСТВО

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.
Исто, стр. 148.
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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.
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