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КРИТИЧКО
МИШЉЕЊЕ У
ДИГИТАЛНОМ
ДОБУ

Приредиле
др Милена Драгићевић Шешић и
др Мирјана Николић

Dan Perjovschi, The Time of the Monster images,
installation, 2018, photo Arturo Sanchez, courtesy the artist
and the courtesy Jane Lombard Gallery, New York
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УВОДНА РЕЧ
ПРИРЕЂИВАЧА
ИЗАЗОВИ И ПРЕПРЕКЕ РАЗВОЈУ
КРИТИЧКОГ МИШЉЕЊА –
КУЛТУРА, УМЕТНОСТ И МЕДИЈИ У
ИЛИБЕРАЛНОМ ДРУШТВУ
Још од 70-тих година прошлог века УНЕСКО (организација
Уједињених нација за образовање, наук у и културу) покреће
питање медијске писмености, примарно са идејом да се кроз
теоријске и практичне активности у образовању, деца при
преме и заштите од негативних медијских утицаја. У том
смислу развој критичког мишљења се види као циљ проце
са овладавања медијском писменошћу, која је тешко налази
ла своје место у курикулумима основних и средњих школа,
али је ипак успела да се пробије до модула у оквиру висо
кошколског образовања наставника и учитеља, а посебно у
различитим облицима целоживотног образовања.
Развој, експлозија друштвених мрежа у које се све раније
укључује и најмлађа популација, а посебно интензивност
интеракције која се захтева на мрежама, поставила је и нова
образовна питања која би требало да се тичу највећег броја
становника. Истовремено, илиберална друштва1 која фор
сирају популистичку политичку али и најширу друштвену
комуникацију, у времену интензивног развоја медијасфере
мултипликацијом комуникационих и медијских канала, зах
тевају борбу за сасвим нове видове информационе, дигитал
не и трансмедијске писмености како би грађанин могао не
само критички да мисли, већ и да критички дела на дру
штвеним мрежама. Стога се феномен медијске писмености
данас не може посматрати једнозначно, као образовање за
1 Zakaria, F. (November–December 1997) The Rise of Illiberal Democ
racy, Foreign Affairs; Gandhi, J. (2008) Political Institutions under Dictator
ship, Cambridge university Press.
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разумевање језичких порука, већ пре свега као образова
ње за критичко мишљење, које ће разумевати и интерпре
тирати, али исто тако и конструисати и продуцирати нове
медијске поруке.
Без обзира за који термин се истраживачи у домену дигитал
не хуманистике буду определили, заједничко им је да при
хватају да је сврха медијске едукације обезбеђење и јачање
способности грађана за критичко промишљање медијских
садржаја и њихову проактивну употребу. Грађани као поје
динци, публика и друштвена група, изложени су бројним и
различитим медијским утицајима због чега би требало да
имају развијене капацитете да разумеју и интерпретирају
медијске поруке процењујући њихову истинитост, непри
страсност и поузданост. Само тако ће овладати способно
стима и неопходним знањима за критичко и етичко разуме
вање стварности – друштвене, политичке, економске, ме
дијске… У савременим условима „размрвљености” медија,
партиципативност је ограничена унутар сваког појединог
медија, повремено „заробљена”, закочена у виртуелном
простору, те је потребно да реакција, критика и акција пре
ђу „рампу“ екрана и преточе се у истинску дебату, дискусију
у виртуелном, али и акцију у реалном простору. Истовреме
но, простори уметничког и културног исказивања, а посеб
но њихових медијских реартикулација, изузетно су важни
у том процесу овладавања медијском и трансмедијском пи
сменошћу, те ће стога овим тематом бити важно сагледати
културне, образовне и медијске политике са једне стране, а
са друге културно-уметничке, образовне и медијске праксе,
које би требало да воде формирању самосвесног и активног
грађанина који је одговоран и спреман за критичко преис пи
тивање друштвене стварности.
Уз медије и различите облике образовних програма за ме
дијску и трансмедијску писменост, висок степен у развоју
критичког мишљења и подстицању делиберативне демокра
тије2 и партиципативности3, активног учествовања грађана
у друштвеном животу, имају култура и уметност. У усло
вима у којима су медији и медијски садржаји теоријски и
практично један од облика културне продукције и важан део
креативних и културних индустрија, култура се не поим
а
само као високa уметност или тек као масовна, популарна
2 Janković, I. Deliberativna demokratija - istorija jedne ideje, Theoria, časopis
Filozofskog društva Srbije; ISSN 0351-2274. god. 55, br. 2 (2012), str. 21-52.
3 Vidović, D. i Žuvela, A. Ključni pojmovi i koncepti za razumijevanje sudio
ničkog upravljanja u kulturi, u: Uradimo zajedno. Prakse i tendencije sudio
ničkoga upravljanja u kulturi u Republici Hrvatskoj, ur. Vidović, D. (2018),
Zagreb: Zaklada Kultura nova, str. 15-40.
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култура, већ као поље и хибридизације и сучељавања до
скора јасно одељених сфера. Стога је данас поље културе,
без обзира да ли је реч о дигиталној или „животној” сфе
ри, поприште борбе између нових и старих медија с једне,
и уметничког поља с друге стране. Тако се види, а често
и критикује разлика између рада Министарства културе с
једне стране (које подржава пре свега уметничке пројекте
институционалног система у пољу културе) и рада Савета
за креативне индустрије с друге стране (који подржава ви
ше нове форме медијског – дигиталног стваралаштва). И у
једној и у другој сфери могу се стварати дела која значај
но доприносе развоју самосвесног појединца, грађанина,
интерактивне и активне публике која је неопходна сваком
друштву. И као што би медијска писменост требало да буде
„део стратегије којом се корисник медија репозиционира из
пасивног у активног, из реципијента у учесника, из потро
шача у грађанина”4 тако су управо поља културе и уметно
сти она, која би, уз образовне политике и праксе, подстицала
критичко мишљење, те подизала степен и ниво грађанске
свести и степен учешћа грађана како у политичком, тако и
у друштвеном животу својих заједница у најширем смислу.
У овом блоку текстова који се баве темом критичког ми
шљења у дигиталном добу, издвајају се три целине: теорије
културних и образовних политика (прва два текста прилазе
теми из аспекта теорије културе и филозофије образовања);
теорије и социологије уметности (наредна два текста уже
фокусирају место уметности и положај уметника у времену
када дигиталне платформе постају све значајније за продук
цију и дистрибуцију уметности, времену када чак и фести
вали услед пандемије прелазе на дигиталне формате); тео
рије медија (трећу групу текстова чине они који се директно
баве истраживањем аналитичког и критичког потенцијала
савремених дигиталних медија).

I
У свом тексту: O смислу уметности и културе: страте
шке конфузије и дилеме развоја културне и креативне ин
дустрије у Србији, Весна Ђукић наставља своја истражи
вања теоријских дихотомија културних политика5 и односа
различитих теорија културне политике, посебно оних које
4 Livingstone, S. (2003) The Changing Nature and Uses of Media Lite
racy, Media@LSE, electronic working papers, London: London School of
Economics and Political Science, р.3.
5 Ђукић, В. (2012) Држава и култура, студије савремене културне поли
тике, Београд: Институт за позориште, филм, радио и телевизију, Фа
култет драмских уметности, стр. 344-350.
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или стављају уметност или, пак, креативне (културне) инду
стрије у средиште пажње. Тако сучељава приступе франк
фуртске школе – дакле критичке теор ије, и модерних тео
рија које се залажу за балансирани, равномерни приступ и
подршци уметности и подршци креативним (културним)
индустријама. Указујући на важност разумевања неопх од
ности подршке управо овим другим, што се често доводи у
питање, Весна Ђукић с правом истиче да је „страх од смање
ња буџетских давања један од разлога отпора који уметници
пружају развоју креативних индустрија”, и захтева дијалог
и компетенције, департизацију актера. Њено истраживање
је пошло од претпоставке да дилеме проистичу из неодр
живих дихотомија, нарочито ако се посматрају у светлу ди
гитализације која додатно подстиче критичко пропитивање
разлога „за” и „против”. Стога ауторка закључује да уколи
ко јавне власти не желе да позиционирају своју културну
политику на било којем од екстремних становишта, то би
значило и уважавање и подстицање културе као развојне ди
мензије друштва, као и културе као вредности по себи, да
кле и подршку „оригиналу” (уметности) колико и „копији”
(креативним индустријама).
Истовремено Весна Ђукић истиче да ће тачка равнотеже ва
рирати од једне до друге локалне заједнице па и од једног
министарства до другог, јер у партократској држави јавна
практична политика превасходно зависи од странака на вла
сти и њихове потребе да одговоре на притиске различитих
заинтересованих група (од стране заговорника наслеђеног
модела који се одупире променама, али и од нове економ
ске елите која је одговорна за експлоатацију уметничког ра
да, „креативни прекаријат”6. Стога је овај текст својеврсни
пледоаје за промене у „политичкој, односно правној арени
демократски консолидованог друштва”, јер ауторка пре све
га ту види узроке а самим тим и решења ових ретроград
них или искључујућих појава у теорији и пракси културних
политика.
Утицајем дигитализације на културне промене баве се и ау
торке Јасмина Арсенијевић и Ана Милојевић у свом тексту
Трансмедијска писменост у служби развоја културе. Исти
чући да је са развојем дигиталних средстава комуникације
дошло до стварања глобалне информационо-комуникацио
не мреже унутар које огроман број корисника улази у честе
интеракције, те на тај начин је потпуно доведена у питање
6 Драгићевић Шешић, М. Запошљавање и прекарни положај радника у
креативнoм сектору – културни радници у трагању за самоодрживошћу,
у: Економија, запосленост и рад у Србији у XXI веку, приредио Костић,
А. (2018), Београд: Српска академија наука и уметности, стр. 293-319.
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претходна парадигма, да је масовна комуникација – кому
никација са мало повратних информација од стране хете
рогене и анонимне публике. Данас се комуникација прео
бражава у интерактивну, интензивну комуникацију, али и то
„мноштво” и сама брзина, носе собом низ питања и про
блема везаних како за културну продукцију кроз „заједничке
активности” корисника тако и за културну партиципацију.
Ауторке повезују модел пирамиде партиципације са неоп
ходним компетенцијама за трансмедијску писменост, како
би указале на важност и потенцијале које трансмедијско
описмењавање може имати за културну писменост у најши
рем смислу речи. Овим ауторке у нашу средину доносе је
дан нови важан теоријски концепт који би требало да има
и велике реперкусије на практичне образовне и културне
политике, посебно оне у домену доживотног образовања
учитеља и наставника, оних који морају да овладају и зна
њима и вештинама трансмедијске писмености да би не само
васпитавали нове генерације, већ комуницирали са њима на
начин који је једино могућ на новим медијима у виртуелној
сфери (користећи се најразличитијим формама попут ви
ки апликација, блогова, форума, сарадничких онлајн игара
итд).

II
У свом раду Позоришни и филмски онлајн фестивали: (Не)
одрживост дигиталног окупљања у доба кризе Маша Се
ничић и Огњен Обрадовић, примењују како емпиријско
истраживање (две студије случаја фестивала у дигиталном
формату) тако и интердисциплинарну квалитативну теориј
ску анализу која укршта студије извођења, културе, филма
и екранских медија, чиме остварују значајан методолошки
искорак од уобичајених анализа фестивалских пракси (ко
ји углавном користе теоријски апарат студија и социологије
културе).
Полазећи од Ковид 19 хронотопа (који је и за друге ауторе
овог темата био бар делом полазиште и инспирација), ауто
ри настоје да испитају на који начин наметнуто и једино мо
гуће, дигитално окружење утиче на позоришне и филмске
фестивале и да ли у таквој форми, уопште могу да остварују
своју сврху? Јер аутори полазе од тезе да је представљање
и евалуација дела тек једна од функција фестивала, док је
грађење заједнице (кроз искуства групног гледања, зајед
ничке доживљаје и критичке дискусије) изузетно битно,
било да је реч о ужој професионалној заједници која се оку
пља око неког фестивала или о широј културној јавности.
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Истраживачко питање су заоштрили до краја: „јесу ли
онлајн фестивали уопште фестивали?”
Стога је и њихов одговор веома јасан: Онлајн фестивали мо
гући су и успешни само када користе нова дигитална сред
ства и методе, када нису „сурогат офлајн фестивала”. Ко
ристећи иманентне одлике Интернета, они морају креир ати
нове облике интеракције са својом публиком, успоставити
нове методе и стратегије за формирање критичког просто
ра. Оба анализирана фестивала су направила искораке у
овом домену: Фист је екстензивно користио чет као место
активног учешћа гледалаца (које у традиционалном позо
ришном извођењу није могуће ни пожељно), док је фести
вал My Darling Quarantine у самој програмској концепцији
доказао могућност постојања критичке дискусије и зајед
нице на мрежи. Аутори закључују да само тако фестивали
постају места квалитетне, критичке дискусије на којима се
постављају релевантна друштвена питања.
Татјана Николић у својој студији Друштвени ангажман
младих уметница у дигиталном контексту, истражује да ли
и колико младе уметнице у Србији зауз имају место у онлajн
простору, и да ли се користе предностима дигиталног доба
и стваралачких потенцијала интернета и дигиталних медија.
Ауторка истовремено истражује да ли и у којој мери младе
ауторке користе свој стваралачки рад, али и своје профиле
на дигиталним платформама за изражавање друштвенопо
литичких ставова. Посебну пажњу усмерила је и на питања
њиховог женског саморазумевања: дакле, однос према фе
минизму, родној равноправности као и на искуство са род
ном дискриминацијом.
Радећи дубинске полуструктурисане интервјуе са осам па
жљиво изабраних саговорница ауторка је дошла до закључ
ка да међу уметницама млађе генерације у Србији постоји
значајан непрепознат потенцијал и таленат како за ауторску
продукцију и професионалну афирмацију, тако и за укљу
чивање у активистичке покрете и јавни дискурс. Овај „ре
сурс” би значајнијом подршком институција, организација
и медија допринео разноликости и квалитету домаћег кре
ативног сектора. Саме уметнице не исказују амбицију и не
односе се плански према својој професионалној афирмаци
ји. Иако је уметнички рад објављиван и дистрибуиран на
друштвеним мрежама, превазилажење географских ограни
чења у промоцији и дистрибуцији остаје тек хипотетичка
идеја. Татјана Николић уочава и да је замагљену границу
између приватних и професионалних идентитета у виртуел
ној сфери, што је често случај код уметничких професија, а
посебно у контексту активизма, и феминизма.
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Младе ауторке у Србији, уз начелно позитиван став према
феминизму, препознају неравноправност мушкараца и жена
у ширем друштву, и искусиле су велики број пута дискрими
нацију и ниподаштавање. У оквиру културне сцене сматрају
да су боље третиране у односу на просечан положај жена у
друштву, с тим што препознају оптерећења условљена оче
кивањима, предрасудама и стереотипима, сексизмом и ми
зогинијом чак и у професионалним круговима. Стога је у за
вршном делу текста Татјана Николић скицирала и препору
ке за деловање релевантних актера: пре свега за образовне
институције у домену уметности.

III
Трећи део темата обухвата четири текста који на различит
начин прилазе улози медија у суспрезању или подстицању
критичког мишљења.
Текст Данице Чигоја Критичко мишљење у дигиталној ери:
клик или критика? преиспитује актуелне медијске концепте
уз посебну анализу улоге и могућности медијских радника
да кроз извештавање утичу на развој критичког мишљења.
У савременим условима медијски радници – првенстве
но новинари, налазе се у великом процепу. Са једне стране
неопходно је и важно да поштују професионалне стандарде,
етички извештавају и раде на развоју критичког мишљења
публике, грађана, јавности7. Са друге стране опстанак ме
дија у коме су ангажовани, дубоко је условљен тржишним
принципима што значи да ће њихове доминантне активно
сти најдиректније зависити од трендова и онога што је у од
ређеном тренутку диктат тржишта, што често не кореспон
дира са етиком и истином, али власнику доноси профит. Иа
ко се интернет простор често види као простор са великим
потенцијалом за активизам и слободно исказивање ставова,
па и за критичко мишљење, у реалности се пречесто дешава
да критичка мисао остане страна за већину корисника ин
тернета. У закључку рада ауторка указује на могуће стра
тегије отпора тржишно оријентисаним медијима било да је
реч о традиционалним или новомедијским формама.
Тијана Басташић, Jелена Иванишевић Пауновић и Катари
на Станисављевић ауторке су рада Медијски текст као ту
мач и критичар реалности – медијска репрезентација пан
демије корона вируса 2020. У жељи да забележе актуелни
7 Nikolić, M. Etičnost i profesionalnost TV izveštavanja u kriznim situacijama:
poplave u Srbiji 2014. godine, u: Indikatori profesionalnog / neprofesional
nog ponašanja novinara i medija: mogućnosti za poboljšanje stanja, (2015),
Beograd: Fakultet političkih nauka Beogradskog univerziteta.
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тренутак и пандемију која је коренито променила јавни и
приватни живот, али и активности и позиције медија, аутор
ке су анализирале извештавања електронских медија, теле
визијских станица, о пандемији Ковид 19. Предмет истра
живања су биле централне информативне емисије два јавна
сервиса (Радио телевизија Србије – РТС и Шведска телеви
зија – СТВ) и једне комерцијалне кабловске ТВ куће из Ср
бије (Н1). Резултати истраживања су показали да је најмања
тенденциозност у извештавању уочена у програмима јавног
сервиса у Шведској, односно његов програм је процењен
као програм са највећим потенцијалом за развој критич
ког мишљења. Са друге стране, јавни сервис у Србији на
клоњенији је носиоцима власти, а кабловска телевизија Н1
пружа контратежу подржавајући опозицију. Како ауторке
закључују, анализирани медији на простору Србије снажно
су поларизовани и не може се рећи да појединачно негују
плурализам мишљења нити стимулишу критичко мишљење
јавности.
У савременим условима у којима је све присутнија идеали
зација технологија које нуде нови, виртуелни простор и ви
соку интерактивност, Маја Мрђеновић у свом тексту Хацуне
Мику: субверзивни потенцијал партиципативно креираног
сајбер поп-идола анализира једног од најпознатијих вирту
елних идола, вокалоид Хацуне Мику (Hatsune Miku) и начин
на који су фанови допринели његовој популарности. Овај
феномен у виртуелном простору, производи потпуно нову
везу између фанова и „идола”, селебритија, у реалном про
стору. Међутим ауторка примећује, елаборира и доказује на
примеру Хацуне Мику као артефакта сајбер популарне кул
туре да је реч о феномену који више одражава вредности
дигиталног капитализма, афирмише само партиципацију по
себи, али не и активизам.
Критичко мишљење на српским дигиталним порталима
рад је Сање Домазет у коме се определила за анализу колум
не као важног аналитичког жанра новинарског израза кроз
који аутори исказују личан, слободан и аргументован став о
важним друштвеним појавама. Колумне саме по себи одли
кује висок потенцијал у смислу развоја критичког мишље
ња, а када томе додамо да су анализиране колумне на диги
талним порталима јасно је да се овај капацитет недвосми
слено појачава. У раду су анализиране колумне, њих преко
осамдесет, које су биле доступне на три различита портала:
Н1, Нова.рс и Печат. Налази показују да су током анали
зираног периода, аутори колумни били најчешће новинари,
али и уметници, социолози, мултимедијалне личности који
су недвосмислено изражавали своје ставове и мотивисали
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читаоце да на порталу, иза текстова остављају своје комен
таре што говори о могућностима развоја двосмерне комуни
кације, подстицању фидбека, развоју и јавној презентацији
критичких ставова. Доминантне теме колумни, па тиме и
теме ка којима реферишу коментари, политичке су природе
што недвосмислено, према ауторкином ставу, говори о дру
штву у кризи, те креатори колумни траже њен извор и узро
ке, разлоге и последице. Генерални закључак рада је да но
вомедијске форме имају велику могућност да одабрани са
држаји брже и ефикасније стигну до публике, утичу на њи
хове ставове, развијају критичко мишљење и подижу ниво
партиципативности у интерактивном медијском окружењу.
Укратко, ових осам текстова трагају за врло конкретним од
говорима који би били путоказ и за будућа истраживања и
деловања у овој области.
Живимо у тренутку када широм света долази до раста или
бералних и популистичких влада, партија и друштвених по
крета, а разлози за ту појаву често се пребацују на подручје
медијске и трансмедијске неписмености становништва, које
дозвољава вештим вођама да наметну унутар демократске
структуре ауторитарни систем. Ефекти политика и пракси
таквих система само продубљују проблеме у образовним,
културним и медијским политикама – те остављају устано
ве културе и уметности, као и образовни систем, да се сам
суочава са последицама. Смањивања буџета за културу на
свим нивоима, партократија и партијска постављења управа
и управника, употреба и злоупотреба уметничког рада (од
анахроних наруџби до директне или индиректне цензуре),
комерцијализација и таблоидизација медија, а с друге при
видна слобода и демократичност друштвених мрежа, од Ин
стаграма до Твитера – што је слобода уживања у исказивању
екстремних ставова (јер ће само они бити ”лајковани” и де
љени), чине да нестаје истинска и критичка јавна дискусија
у којој ће се саговорници слушати или узајамно читати, или
се та и таква дискусија сели у просторе маргинализоване
контрајавности8.
Тако ће ови текстови на својеврстан начин с једне стране
испитивати стање ствари у домену образовања за критичко
мишљење у дигитално доба, али и с друге, покушати да дају
одговоре на питања која постављају, комбинујући различите
дисциплинарне перспективе, али и отварајући потпуно нове
трансдисциплинарне проседее.

8 Драгићевић Шешић, М. (2018) Уметност и култура отпора, Београд: Ин
ститут за позориште, филм, радио и телевизију ФДУ и Клио.
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O СМИСЛУ
УМЕТНОСТИ И КУЛТУРЕ
СТРАТЕШКЕ КОНФУЗИЈЕ И ДИЛЕМЕ
РАЗВОЈА КУЛТУРНЕ И КРЕАТИВНЕ
ИНДУСТРИЈЕ У СРБИЈИ
Сажетак: У раду се критички промишља теоријска и практична
разлика између „оригинала” и „копије” уметничког дела у светлу
доминантних праваца мишљења о културним и креативним ин
дустријама. Један правац се односи на Франкфуртску критичку
теорију, а други на теорију уравнотежења деловања савремене
европске теорије културне политике. Прва фаворизује аутентич
ност уметности и дуализам оригинал-копија, док се друга кри
тички односи према већини савремених друштвених дихотоми
ја у области културе и уметности и разрешава дилему о смислу
културе и уметности. Истраживање полази од претпоставке да
дилеме проистичу из неодрживих дихотомија, нарочито ако се
посматрају у светлу дигитализације која додатно подстиче кри
тичко пропитивање разлога „за” и „против”. Оно је смештено
у контекст компаративистичке теорије демократске транзиције
и консолидације и посебно се односи на Србију која се налази на
прелазу из завршне фазе транзиције у демократски консолидовано
друштво.
Кључне речи: дихотомије, индустрија, креативност, транзици
ја, уметности, Србија

Увод
Основно истраживачко питање овог рада је да ли јавне прак
тичне политике које води држава у области културе могу да
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подстичу развој културне и креативне индустрије?1 Пола
зна хипотеза рада је да култура има директан и индирек
тан утицај на одрживи развој друштва, те да је одговорност
државе да уравнотежењем деловања помири неодрживе
антагонизме који спречавају да се друштвени развој усме
ри ка новим економијама заснованим на знању, иновацији,
креативности и предузетништву у култури.
Да бисмо проучили улогу културне политике у одрживом
развоју друштва, она ће за потребе овог рада, бити смеште
на у контекст социјалних и економских проблема у Евро
пи и Србији током прве деценије 21. века. Тај контекст ка
рактерише светска економска и финансијска криза изазва
на неодрживошћу традиционалних економија, банкарства
и финансијских система. Први покушај да се одговори на
кризу представљао је стратешки концепт развоја „економије
засноване на знању” развијен у Лисабонској стратегији ЕУ
усвојеној 2000. године као званични стратешки документ
Европске Уније. Наредни покушај ЕУ, који је Србија сле
дила, огледао се у новом, нешто промењеном дугорочном
концепту „друштва знања” (Европа 2020, Србија 2020). Су
штинска разлика између ова два развојна концепта настала
у размаку од десет година је у акценту стављеном на образо
вање, истраживање и иновацију. Таква корелација указује да
је за одрживи развој друштва суоченог са кризом од највећег
значаја већа запосленост радно способног становништва са
вишим степеном образовања у делатностима заснованим
на развојним истраживањима и иновацији. То је, истовре
мено, покретач креативних економија заснованих на новом
начину размишљања и деловања подстакнутом новим иде
јама, индивидуалним талентом, знањем, вештинама и спо
собностима. Овај сектор макроекономије који производи
добра и услуге чија производња захтева креативност, према
мишљењу јапанског Марубени истраживачког института,
биће доминантан економски облик у 21. веку.2 Захваљују
ћи таквом развојном потенцијалу, економска улога креатив
них индустрија је предмет посебног програмског документа
Европске Уније Креативна Европа који је, будући фокуси
ран на људски капитал, развој вештина и мобилности које
доносе „реалну економску корист”, усклађен са циљевима
стратегије Европа 2020.

1 Рад је настао као резултат финансирања научноистраживачке делатности
факултета, према уговору склопљеним са Министарством просвете,
науке и технолошког развоја Републике Србије.
2 Cvjetičanin, B. (2012) Kulturna politika: kreativna ekonomija i kultura,
Zagreb: Zarez, XIV/333, str. 7.
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Истовремено, на нивоу Европске Уније je 2007. усвојен до
кумент Европска агенда за културу у глобализујућем свету.
У њему је концептуализација дугорочног развоја културе
заснована на три принципа, од којих први директно повезује
културу са социо-економским развојем и постизањем циље
ва ЕУ указујући да културни и креативни сектори подстичу
иновације у другим секторима привреде. Трећи принцип ис
тиче да културни и креативни сектори играју вишеструку
улогу у локалном развоју пошто представљају моћан ката
лизатор за привлачење туриста, због чега су од стратешког
значаја за раст и запошљавање у градовима и регионима, а
имају и значајан друштвени утицај на регенерацију (обно
ву) локалних заједница и социјалну кохезију на локалном
нивоу.
Да би се неговала и проширила улога културе као средства
за креативност, стварање друштвене и технолошке иноваци
је, Европска агенда за културу поставила је три специфична
циља који се односе на међуресорна подручја. Први циљ се
фокусира на улогу неформалног и формалног образовања
које у значајној мери може доприносити промовисању кре
ативности, културе и уметности у образовању, као нпр. кроз
учење језика и књижевности, историје и сл. Други циљ ука
зује на значај развоја људских ресурса у култури што од свих
актера културног система, такође, захтева доживотно учење,
укључујући и обуку за руководеће надлежности, предузет
ништво, познавање европске димензије тржишних актив
ности и развоја иновативних облика финансирања. Ово се
односи на успостављање модела мешовитог финансирања,
које поред јавног буџета укључује спонзорства и донације,
те захтева побољшан приступ различитим изворима финан
сирања. Трећи циљ упућује на иновативне облике сарадње
засноване на стратегији повезивања и креативног партнер
ства између културе и других области (истраживање, тури
зам, социјално партнерство итд.). Њихова сврха је да ојачају
социјални и економски утицај улагања у културу и ствара
лаштво, при чему се посебно мисли на пораст радних места
и развој и атрактивност региона и градова.
Други важан документ који указује на допринос културе
одрживом развоју локалних заједница је Култура: четврти
стуб одрживог развоја усвојен на светском самиту локал
них и регионалних лидера у оквиру трећег светског конгре
са градова и градских управа (UCLG, Мексико сити, новем
бар 2010). У њему се наводи да је свет суочен не само са
економским, социјалним, или еколошким изазовима – што
чини три стуба одрживог развоја – већ да су креативност,
знање, разноликост и лепота вредности које су суштински

22

ВЕСНА ЂУКИЋ
повезане са људским развојем. Овај нови приступ истиче
две врсте односа између културе и одрживог развоја. Први
се односи на развој самог културног система (тј. наслеђа,
стваралаштва, културне индустрије, заната, културног ту
ризма), а други на стварање услова да култура има своје
право место у свим јавним политикама, посебно оним које
се односе на образовање, економију, науке, комуникације,
животну средину, социјалну кохезију и међународну сарад
њу. Тиме се фокус одрживог развоја друштва кроз креативне
економије, враћа на културу. Овај фокус се због економског
доприноса развоју друштва, често губи и у самим дефини
цијама креативне индустрије од којих већина не садржи по
јам култура, премда се у класификацијама ове индустријске
гране, налазе готово искључиво културни садржаји као што
су: наслеђе, стари и уметнички занати, фестивали, извођач
ке уметности, аудиовизуелни медији, издаваштво, дизајн,
мода, архитектура итд.3

Стратешке дилеме савремених културних
политика о смислу уметности и културе
Ново схватање културе као развојне димензије друштва у
односу на доминантно постојеће разумевање културе као
вредности по себи, отворило је у теорији и пракси култур
не политике читав низ стратешких дилема.4 Дилеме се могу
груписати у пет група: у првој се односе на идејни концепт
културне политике и смисао уметности и културе, у другој
су дилеме имплементације културне политике, у трећој – со
цијалног развоја, у четвртој – економског развоја и у петој
групи – дилеме управљачког развоја.
Свака од ових дилема је релевантна за тему коју проучава
мо, а међу њима нарочито прва, будући да поставља питање:
да ли се култура схвата као уметност или као начин живота.
Од тога да ли је концепција културе уска или широка за
висиће и идејни концепт културне политике. Истовремено,
одговор на ово питање омогућава културној политици да ус
постави активнији однос са креативним економијама и тиме
значајније утиче на одрживи друштвени развој. Будући да
је питање постављено коришћењем дихотомије и поделом
основног појма „култура” на два нижа појма који проти
вурече један другом, то подразумева да је на једној страни
спектра култура схваћена скоро као синоним за уметност у
3 Ђукић, В. (2012) Утицај културне политике на развој кртеативне еко
номије и тржишта рада у Србији, Култура и друштвени развој, Мега
тренд, 2012, стр.13, 14.
4 Matarasso, F. i Landry, Ch. (2003) Uravnoteženje delovanja: 21 strateška
dilema u kulturnoj politici, Beograd: Balkankult.
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ужем смислу, а на другој култура као начин живота у ширем
смислу. Иако оба нижа појма тек заједно исцрпљују опсег
вишег појма, у пракси неких земаља, укључујући и Србију,
културна политика се фокусира на подстицање савремене
уметности и заштиту културне баштине. Тиме се занемару
је начин живота који представља продуктивну основу кул
турне разноликости, захваљујући којој се Србија, по савре
меном начину живота њених грађана, разликује од других
држава, као што се и градови у Србији по начину живота у
њима разликују међу собом, али и у односу на друге европ
ске градове.5 На овим разликама је заснована и политика по
дршке културном идентитету као једном од четири кључна
принципа савремених културних политика. У том смислу,
према овој другој концепцији, „уметност је само једна од
многих манифестација јединственог културног идентите
та, неког места и његовог народа, и у домен културне по
литике може ући било шта, од народног плеса до локалних
кулинарских обичаја, или од уличног живота до моде”6.
Такав, већ по себи знатно комплекснији однос савремених
културних политика према уметности и култури који под
стичу политике идентитета, последњих деценија је додатно
усложњен интересовањем за креативне индустрије које вла
да у Европској унији. Ово је покренуло талас нових дебата
о опсегу те нове привредне гране. Према Христини Микић,
дефинисање креативних индустрија и креативне економи
је које се промовише у Европској унији темељи се на три
стуба. Први стуб чине креативне активности неиндустриј
ског типа. У ову групу спадају: визуелне уметности (умет
нички занати, вајарство, фотографија), извођачке уметности
(позориште, плес, фестивали) и културно наслеђе (музеји,
библиотеке, археолошке знаменитости и архиви). Други
стуб чине креативне активности индустријског типа. У ову
групу спадају највећим делом традиционалне делатности
културних индустрија: кинематографија, радио и телеви
зијске активности, видео игре, дискографија и издаваштво.
Трећи стуб чине креативне пословне активности. Оне пред
стављају област у којој се уметничка креативност користи
у стварању додате вредности разнородним производима и
услугама које могу, али не морају, бити уметничке или кул
турне природе. Овој групи креативних активности припада
ју: дизајн, архитектура и оглашавање.7 Карактеристика свих
5 Ђукић, нав. дело, стр. 14.
6 Mataraso i Landri (2003), str. 10.
7 Mikić, H. (2012) Preduzetništvo, kreativne industrije i ekonomski raz
voj, Kreativna Srbija, novi pravac razvoja, urednik Rikalović, G. Beograd:
Anonymous said, str.23.

24

ВЕСНА ЂУКИЋ
ових делатности је да оне представљају пословне активно
сти које потичу од индивидуалне креативности, талента и
вештина, и да имају потенцијал за стварање богатства и рад
них места кроз експлоатацију интелектуалне својине. Захва
љујући томе, оне представљају међуресорни домен савре
мене макроекономске политике подједнако као и културне
политике.
Овај домен истовремено је повезан са другом стратешком
дилемом културних политика која се односи на улогу кул
туре у развоју друштва, што отвара дилему да ли је кул
тура вредност по себи или је развојна димензија друштва.
У највећем броју земаља она је посматрана као вредност
„по себи” повезана са квалитетом живота, да би се крајем
20. века развио концепт културе као интегративног факто
ра одрживог развоја локалних заједница. Значај културе за
њихову социјалну и економску виталност признат је у изве
штају УНЕСКО (Наша стваралачка разноликост 1993) као
и у извештају оперативне групе Савета Европе (Са перифе
рије у суштину 1997). То је водило повезивању културе са
другим областима развоја друштва – нпр. култура као ту
ристичка атракција, што је указало на њене социјално-еко
номске ефекте, али и на чињеницу да култура више не може
почивати на претпоставци „вредности по себи”, већ да ће у
будућности вредност културе бити проверавана и потврђи
вана кроз њен допринос одрживом развоју друштва. Како
кажу аутори ове аналитичке студије о стратешким дилема
ма културне политике, то неће само омогућити култури „да
игра много значајнију улогу у животима милиона људи”
већ ће јој омогућити да изрази своје вредности у контексту
значајних друштвених, економских и социјалних питања
долазећег столећа».8
Овакво тумачење засновано је на ширем антрополошком раз
умевању културе као животне средине коју је човек створио
„да би развијао нове људске способности као способност за
перманентно учење и преношење путем језика нових иску
става у интерперсоналним и генерацијским комуникација
ма”.9 Зато је култура основа развоја друштва а не „надград
ња”, што је симплификација вулгарног марксизма (Каутски
и други) који је доминирао јавним политикама у периоду ко
мунизма и социјализма. Овакво поједностављивање је зна
чајно доприносило томе да се култура своди на уметност, а
укупни развој друштва на материјалну производњу, односно
8 Mataraso, Landri, нав. дело, стр. 15.
9 Golubović, Z. i Jarić, I. (2010) Kultura i preobražaj Srbije, vrednosna usme
renja građana u promenama posle 2000. godine, Beograd: Službeni glasnik,
Res publica, str. 12, 13.
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економију. Тиме је занемарен духовни развој друштва који
није могућ без учења и нових искустава – дакле, кроз кул
туру. Ово тим пре, што су комунистички и социјалистички
режими у Србији и другим секуларним државама Југоисточ
не Европе, водили политику атеизације друштва, те искљу
чивање религије из јавног живота настојали да компензују
уметношћу која се нагло институционализовала и професи
онализовала захваљујући управо културној политици.
Такав дискурс јавних практичних политика у комунизму и
социјализму допринео је да, за разлику од антропологије,
друге друштвене науке третирају човека „само као елеменат
друштвене и културне средине” (читај: идеологије) занема
рујући његов утицај на ту средину, односно занемарујући то
да је он ту средину створио. Како истиче антропологија, он
тај утицај на животну, односно социјалну средину, остварује
својом способношћу да „ствара нове објекте и вредности”,
а управо та нова средина коју је човек створио - јесте кул
тура под којом се подразумевају „све оне тековине које дру
штвени живот чине људским животом”. Стога антрополо
гија проучава културу са два становишта: као средину коју
је човек створио (man-made environment) и у којој се догађа
људска еволуција и формирање људске личности, и као си
стем стваралачких делатности и њихових резултата којима
се потврђује (или обесхрабрује) људско биће човека.10
Дакле, антропологија јасно уочава да успостављени систем
стваралачких делатности, који у Моларовом „културном
систему” представља „породицу стваралаца”11 непрекидно
потврђује или обесхрабрује људско биће човека. А управо
у обесхрабрењима проналазимо одговор на савремене про
блеме друштва суоченог са кризом. Обесхрабрење је значај
ним делом садржано у томе што постојећи систем културу
претежно поистовећује са уметношћу као „надградњом”, па
се сва разноликост укупних стваралачких делатности из
ван професионалних уметничких делатности, не схвата и
не прихвата као култура. Иако стваралаштва нема без кре
ативности и иновације, тј. без стварања новог, тек данас,
друштво суочено са кризом, почиње културу да схвата „као
средство за креативност, стварање друштвене и технолошке
иновације”, али и такво разумевање још увек редукује кул
туру на уметност, иако јој признаје моћ да кроз иновације
утиче на друштвени и технолошки развој.

10 Golubović Pešić, Z. (1967) Antropologija kao društvena nauka, Beograd:
Institut društvenih nauka, str. 16-20.
11 Molar, K. (2000) Kulturni inženjering, Beograd: Clio, str. 15-22.
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Суштина овог проблема је у томе што стварање новог је
сте култура. Стога, култура није само пуко средство за ства
рање новог кроз уметност, већ је само „стварање новог”
– култура. У томе можда и јесте разлика између „културе“
и „цивилизације” – култура генерише „ново” док цивили
зација то „ново” створено у прошлости само акумулира и
памти у музејима као „световним катедралама” секуларног
друштва. Зато Шпенглер каже да када једна култура испу
ни сврху свог постојања, она постаје цивилизација која као
„гњило џиновско дрво у прашуми” показује смисао свих
пропадања.12 У том смислу, све људске делатности којима се
стварају нови „објекти и вредности” – јесу култура. Па тако
и културна и креативна индустрија као делатности којима
се стварају нови објекти (тј. производи и услуге) и вредно
сти – јесу култура. Оне подразумевају све пословне актив
ности које потичу од индивидуалне креативности, талента
и вештина, и које имају потенцијал за стварање богатства и
радних места кроз експлоатацију интелектуалне својине.13
Могу да укључују уметност, али и мноштво креативних
пословних активности које креативност користе у ствара
њу додате вредности великог броја различитих производа
и услуга. Дакле, сличност између таквих креативних по
словних делатности и уметничких делатности је у томе што
потичу од индивидуалне креативности, талента и вештина.
Разлика међу њима је у томе што делатности креативне ин
дустрије имају већи потенцијал за стварање материјалног и
духовног богатства, ако ни због чега другог оно зато што су
производи и услуге доступније већем броју људи, те самим
тим и значајније доприносе развоју публике. Притом, оне
нису нужно везане само за уметност и уметнике, већ за креа
тивност и креативну класу о којој пише Флорида, те се на тај
начин значајно диверсификују и људски ресурси културних
и креативних индустрија. То омогућава отварање нових рад
них места, запошљавање и самозапошљавање, али и захтева
нове образовне програме за нова тржишта рада, као и интер
дисциплинарна и трансдисциплинарна научна истраживања
која могу да објасне потребе и проблеме савременог дру
штва и подстакну његов даљи развој.
Коначно, ако помоћу креативног рада, човек практично
ствара културу која излази из оквира уског схватања кул
туре као уметности, једног броја фаворизованих и усвоје
них дефиниција, прихваћених од стране наука и уграђених
у савремени систем, онда научне теорије које фаворизују
овакав приступ треба да се критички пропитују, исто као
12 Špengler, O. (1989) Propast Zapada, Beograd: Književne novine, str. 159.
13 Mikić (2012), нав. дело.
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и постојећи културни систем који фаворизује уметност на
штету шире схваћене културе као начина живота.14 Проблем
се посебно односи на савремене културне системе које ка
рактерише професионализација и институционализација
уметности. То посебно зато што је са становишта теорије
државних модела културне политике (Прњат, Драгићевић
Шешић, Стојковић, Ђукић и др), култура под притиском
партијске идеологије и државне бирократије, у супротно
сти са аутентичним функцијама културе. Према др Прњату,
такву праксу која спутава и ограничава културни живот и
уметничко стваралаштво би ваљало квалификовати као „ан
тикултурну политику”, нарочито када је ради афирмације
и реализације интереса владајуће класе, усмерена на уни
штавање идеолошки непожељних духовних вредности.15 У
контексту ове критичке анализе, то се пре свега односи на
православно културно наслеђе које представља духовни ка
мен темељац културног идентитета српског народа. Стога
је, са становишта критичке теорије књижевности засноване
на православној теологији „култура схваћена као професио
нално-радни сектор супротстављена и по својој садржини и
по централном вредносном усмерењу духовности” без којег,
како истиче Ахметагић, нема аутентичног уметничког дела
схваћеног као „естетско-духовни производ”.16 Ако томе до
дамо и проблеме институционализације уметничког ствара
лаштва, о чему су – почев од шездесетих година прошлог ве
ка, писане научне студије у области менаџмента у култури и
културне политике (Јовић, Драгићевић Шешић, Стојковић,
Ђукић, Цветичанин и др), видећемо да критички интонира
не теорије представаљају меку моћ која у одређеној мери
може да утиче на јавне практичне политике, те се данас ипак
може приметити блага промена у односу према цивилном
сектору у култури и самосталним уметницима, као и у одно
су према православној култури као основи културног иден
тита српског народа. Иако полако, он се поново повезује са
културом памћења тако што се институционализованим ка
налима комуникације преноси „културни смисао”, кодиран
у светосављу и артикулисан у заједничком језику, знању и
сећању17.

14 Ђукић, нав. дело, стр. 16.
15 Prnjat, B. (1986) Kulturna politika i kulturni razvoj, Beograd: Savremena
administracija.
16 Ахметагић, Ј. (2018) Култура-теургија, Култура бр. 160, Београд: Завод
за проучавање културног развитка, стр. 201.
17 Више видети у: Ђукић, В. (2017) (Ка)ко смо, студије културе памће
ња и политике идентитета у Србији, Београд: Факултет драмских
уметности.
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С друге стране, критичка анализа духовног садржаја умет
ничког дела, о којем Ахметагић говори као о теургијском
производу18 је још увек изузетно ретка, и није укључена у
доминантни дискурс дебата о смислу уметности, иако се ра
ди о самој суштини уметничког стваралаштва из које извире
аутентично уметничко дело и од које зависи културни сми
сао и вредносни систем једног друштва. У свом есеју Фило
зофија и религија Ф. М. Достојевског, Јустин Поповић каже
да „без дефинитивног решења проблема о Богу, човек је он
толошки неспособан да дефинитивно реши ма који други
проблем”. Стога су хероји Достојевског оваплоћење главног
питања: „има ли Бога, има ли бесмртности?” јер, „ако нема
Бога, ако нема бесмртности, нема ни врлине; у том случају –
све је дозвољено.” Психолошком анализом хероја Досто
јевског, Поповић их дели у две групе: једну чине негативни
хероји – антихероји за које Бог не постоји па не постоји ни
бесмртност, а други су позитивни хероји за које Бог постоји,
постоји и бесмртност душе па је бесмртном страном своје
природе човек отворен ка вечности и мистички сједињен с
њом. Филозофија првих је филозофија атеизма и религио
зног бунта, док је философија других философија теизма и
религиозне смирености.19

Антипроизводња уметности –
професионализација, институционализација,
експлоатација
Према Загорки Голубовић, пошто је човек „увек и изнова
себи загонетка јер он стално креира нове услове, те и нове
проблеме своје егзистенције, увек и изнова осмишљавајући
свој живот”20 због чега и науке стално морају да се осавре
мењују како би могле да разумеју и објасне људске потре
бе и проблеме који проистичу из политичког и економског
контекста развоја друштва.
Чини се да се ови проблеми почетком 21. века, поред пре
карног положаја радника у креативном сектору, у значајној
мери односе и на ангажовање по пројекту које код већег бро
ја уметника на независној културној сцени у Србији и реги
ону постаје доминантна форма рада.21 Идући из пројекта у
18 Ахметагић, нав. дело, стр. 200.
19 Поповић, Ј. (2005) О духу времена, Београд: Политика, Народна књига,
стр. 12-15.
20 Pešić Golubović (1967), нав. дело, стр. 22.
21 Драгићевић Шешић, М. и Дрезгић, Р. Запошљавање и прекарни положај
радника у креативнoм сектору – културни радници у трагању за самоо
држивошћу, у: Економија, запосленост и рад у Србији у XXI веку (2018),
Београд: САНУ, стр. 293-319.
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пројекат, они више не располажу временом јер време поста
је ресурс којим управља неко други, донатор, било да је реч
о јавним властима или фондацијама, које морају бити одго
ворне логици пројектног, најчешће годишњег финансирања.
Тако се на уметника врши притисак да свој уметнички рад
што пре материјализује, а и сам уметник ће себе пожурива
ти, не би ли што пре могао да се укључи у наредни пројекат
и добије новац и за њега, или да макар ослободи време за
писање пројеката за наредне циклусе финансирања.22 Резул
тат таквог притиска је хиперпродукција уметничких дела
коју и Присташ назива „антипроизводњом уметности”. Сто
га се аутентичност естетско-духовног теургијског произво
да мора непрекидно критички пропитивати, на шта Ахмета
гић с правом указује, иако овакав научни приступ утемељен
на православно-теолошком разумевању културе још увек не
наилази на подршку научне и стручне јавности у Србији,
што је последица снажне атеизације културног система то
ком 20. века, а посебно породице стваралаца у којој се одви
ја антипроизводња уметности.
Уосталом, да се култура исцрпљује само кроз професио
налну уметност, уметнике и уметничке институције, зар
бисмо из прошлости баштинили тековине које су настале
пре него што је друштво створило професионални уметнич
ки систем? То се нарочито односи на врхунска дела народ
не књижевности, народне „вернакулар” архитектуре и свих
других облика народне уметности (нпр. коло и певање уз
гусле на Унесковој листи светске нематеријалне баштине и
сл.) која се почев од 20. века повлачи под притиском профе
сионализације уметности и ексклузивне подршке културне
политике професионалним институцијама културе. Стога
се поставља питање да ли креативна индустрија савремено
друштво поново охрабрује на креативност изван професио
налног система уметности? То би подразумевало подршку
„малој креативности”, односно стваралаштву препознатљи
вом у свакодневним активностима у оквиру ког могу да се
испољавају и они појединци који нису експерти и професи
оналци.23 Одговор је потврдан јер, као што смо видели, под
разумева старе и уметничке занате, али и гастрономију као
културу исхране, моду као културу одевања, архитектуру
као културу становања и мноштво других делатности изван
конвенционално схваћене уметности. Ово се нпр. односи на
22 Pristaš, G. S. (2016) Antiproizvodnja umjetnosti, u: Zajedničko dobro/pod
javno dobro u umetnosti, obrazovanju, radu, TkH časopis za teoriju izvođač
kih umetnosti br. 23, str. 29–31.
23 Vukadinović, M. (2017) Doživlјaj umetničkog dela u psihologiji stvaralaštva,
Beograd: Visoka škola za komunikacije, str.14.
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моду засновану на ручној радиности и женском предузет
ништву или на „земљану архитектуру” као нови правац у
архитектури инспирисан традиционалним начином градње
заснованом на обновљивим ресурсима локалне средине.
Међутим, мали број ових креативних делатности добија по
дршку културне политике управо стога што деловање доно
силаца одлука није уравнотежено, те не подстиче све појав
не облике културе и уметности у подједнакој мери, већ једне
фаворизује а друге дискриминише.
С друге стране, уметници пружају снажан отпор развоју
ККИ и противе се комодификацији културе и јачању нео
либералних трендова који воде ка безочној експлоатацији
уметника и „креативном прекаријату”. Ништа мање негатив
них ставова стручне јавности према идеји јачања креатив
ног сектора у Србији долази и из страха да је њена прикри
вена сврха подршке развоју креативне индустрије да држава
смањи подршку сектору културе.24 Што се тиче „креативног
прекаријата”, како истиче Предраг Цветичанин, о овој поја
ви су највише писали Бурдије (Bourdieu), Рифкин (Rifkin),
МекРоби (McRobbie) и Милер (Miller), показујући како гло
бализација утиче на прекаријат, с једне стране кроз све ин
тензивнију конкуренцију на тржишту рада, а с друге кроз
истовремени рад на различитим краткорочним пословима и
пројектима што ствара несигурност прихода и егзистенције
нарочито у околностима када држава смањује буџетска да
вања за уметност.25 И ако је у таквом односу уметника према
ККИ створен привид једнаке угрожености уметника и умет
ности, овде се заправо ради о томе да се уметник заштити
од експлоатације, а не уметничко дело. Било да се ради о
поновном извођењу дела неиндустријског типа или о инду
стријској производњи, то захтева уређен систем заштите ин
телектуалне својине, као и уметничких и сродних права без
којег нема ни развоја уметности, ни развоја индустрије. У
оба случаја, уметник преноси ауторско или сродно право за
даље коришћење његовог дела и само је питање колико је он
тим уговорним односом заштићен. Стога ово питање није
у релацији са културном политиком, већ са правом и пра
восуђем као трећим стубом власти (законодавна, извршна
и судска), те у највећој мери зависи од степена уређености
правне државе.

24 Михаљинац, Н. и Ђорђевић, М. (2018) Од чувања јавног интереса до
развоја предузетништва, Култура бр.160, Београд: Завод за проучавање
културног развитка, стр. 221.
25 Cvetičanin, P. (2020) Nezavisne kulturne scene Jugois točne Evrope, Niš:
Izdavački centar Univerzitet u Nišu, Fakultet umetnosti u Nišu.
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Велики значај у заштити права има синдикално организо
вање уметника али су они, како наводе Драгићевић Шешић
и Дрезгић26 тек од недавно почели да постављају питања
сопственог положаја. Проблем је, међутим, у томе што они
то питање постављају Министарству културе као државно
административном апарату који према компаративистичкој
теорији27 представља само једну од пет независних арена
демократски консолидованог друштва, и то ону која има нај
мање утицаја на проблем од преосталих четири. На првом
месту то је, као што смо већ рекли, правна арена са неза
висним судством и правосуђем који поступају по Уставу и
законима, па је у том смислу неопходно да се законодавство
у области заштите интелектуалне својине, ауторских и срод
них права уметника стално унапређује. На другом месту је
уређена економска арена јер демократска транзиција и кон
солидација подразумевају да „мора да постоји институцио
нализовано економско друштво”. Оно је у Србији засновано
на „тржишној привреди, отвореном и слободном тржишту,
слободи предузетништва, самосталности привредних су
бјеката и равноправности приватне и других облика своји
не (Устав РС, 2006, трећи део: економско уређење). Стога
уметници своје право на рад директно и непосредно, без
уплитања државе, најпре остварују у овој арени. Ово зато
што се у демократској транзицији напушта тоталитарни мо
дел дириговане економије коју је у прошлости водила ко
мунистичка партија из партијског центра монопартијске
политичке арене. Коначно, грађанско (цивилно) друштво је
трећа арена у којој уметници могу да се организују и зашти
те од безочне експлоатације креативног стваралашког рада,
али Драгићевић Шешић и Дрезгић28 истичу да највећи број
уметничких удружења и удружења радника у култури још
увек није освестио неопходност развоја управо те, синди
калне функције свога деловања.
Зато је у демократски консолидованом друштву владавина
права гарант грађанске слободе и слободе удруживања.29
Примењено на заштиту интелектуалне својине, ауторских
и сродних права, то зато што уметник ствара аутентично,
односно оригинално уметничко дело, а свако индустријско
умножавање (нпр. књижевног дела) и неиндустријско (нпр.
сценско-музичко извођење позоришне представе или му
зичког концерта) већ прелази у домен културних и креатив
26 Драгићевић Шешић, М. и Дрезгић, Р. нав.дело, стр. 295.
27 Linc, H. i Stepan, A. (1989) Demokratska tranzicija i konsolidacija,
Beograd: Filip Višnjić, str. 20, 21.
28 Драгићевић Шешић, М. и Дрезгић, Р. нав. дело, стр. 295.
29 Linc, S. нав. дело, стр. 21.
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них индустрија чија је логика у понављању, односно у ре
продукцији и већем броју извођења. У том смислу, уметник
и није пред дилемом јер он увек ствара оригинал, независно
од тога да ли се ради о ликовним и примењеним уметности
ма (нпр. сликар слика једну оригиналну слику, а вајар ствара
једну скулптуру) или о извођачким уметностима (нпр. глу
мац увек изнова глуми свој лик у позоришној представи те
је за њега свако ново извођење оригинал, исто као што је за
музичког уметника свако ново извођење оригинал). Стога се
у дебатама о креативном прекаријату заправо ради о правед
ној и правичној накнади уметнику за његов уметнички рад
на стварању оригинала као и за индустријску експлоатацију
дела, а не о штетности индустријске производње по умет
ничку вредност дела, нити о угроженим уметничким сло
бодама које су у Србији заштићене Уставом (чл. 73: слобода
научног и уметничког стварања).
Како истиче Цветичанин према Хоркхајмеру и Адорну, стан
дардизација – као основни принцип културних индустрија
који подразумева да се оригинал уметничког дела унедоглед
репродукује како би се остварио што већи профит, неизо
ставно води хомогенизацији културе, односно униформно
сти и кризи аутентичности30. Иако ова двојица представ
ника франкфуртске школе критичког мишљења потпуно
занемарују допринос културне индустрије развоју публике
јер омогућава да култура постане доступна публици и из
ван најужег круга елите и елитних институција културе, она
је баш од стране културне елите све до данас прихваћена
као доминантни начин мишљења. Међутим, пошто многа
уметничка дела не би била доступна публици без могућно
сти умножавања (нпр. графика, филм, књижевност и сл) и
поновног извођења (нпр. позоришна представа, концерт и
сл), тако излази да ако нема културне и креативне индустри
је, нема ни развоја публике а самим тим ни буџетске подр
шке уметности јер, зашто би држава подржавала продук
цију уметничког дела које није доступно публици и којим
се не остварује јавни интерес у култури? Ово се наравно,
не односи на оне изузетне случајеве када је разлика између
оригинала и копије неопходна да би се очувала уметничка
вредност и уметнички доживљај аутентичног дела (нпр. раз
лику између оригиналне верзије и репродукција уметничке
слике или између концерта „уживо” и снимка на носачу зву
ка или веб платформама). У таквим случајевима културна
политика пружа подршку музичком и галеријском систему
која омогућава да се оригинална уметничка дела изводе у
30 Horkhajmer, M. i Adorno, T. V. (1989) Dijalektika prosvjetiteljstva
(Filozofijski fragmenti), Sarajevo: Svjetlost.
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концертним дворанама и излажу у уметничким галеријама и
на тај начин буду непосредно доступна заинтересованој пу
блици. Та подршка се не доводи у питање и она ће постоја
ти, чак можда и у већем обиму ако би културна и креативна
индустрија допринеле увећању буџетског прихода.
Ова разлика између оригинала и копије је, међутим, видљи
ва само у одређеним уметностима (нпр. ликовна, позори
шна, музичка) док у осталим уметностима није присутна.
То се посебно односи на културну индустрију. Ако посма
трамо филмску уметност, биоскопска публика увек гледа
копију филма, читалачка публика увек чита копију књи
жевног дела, било да је купљена или позајмљена из библи
отеке, као што и сваки купац производа графичког дизајна
увек купује копију будући да је графички дизајн заснован на
умножавању. С друге стране, постоје савремене уметности
које не „пате” због разлике између оригинала и копије, као
нпр. дигиталне уметности, мултимедија а нарочито веб ди
зајн као посебан облик дигиталног стваралаштва који спаја
уметности, технику и технологију. Ово зато што посетилац
веб платформи, без обзира са које веб локације јој приступа,
увек гледа у оригинал те у том смислу само један оригинал
и постоји. Тако се, заправо, код једног дела креативних ин
дустрија смањује оштра разлика између оригинала и копије
која је основни разлог забринутости уметника и теорети
чара да ће развој ове гране економије угрозити аутентич
ност уметничког дела, те да „оригинал” више неће имати
подршку културне политике.
Разлика, као што видимо, и није подстакнута индустријском
производњом, већ самом природом уметничког дела, јер
уметности индустријског типа не би ни постојале да нема
умножавања, док репертоарско позориште, као уметничка
делатност неиндустријског типа, захтева поновна извођења
која и јесу и нису оригинал. Јесу, зато што глумци увек из
нова излазе на позоришну сцену и интерпретирају свој лик
кроз јединствено и непоновљиво извођење31, а нису – јер
свака реприза позоришне представе подразумева увек исти
драмски текст, исте позоришне костиме, реквизиту, сцено
графију, музику, па и драматургију и режију, те се нови ори
гинал не ствара за свако ново извођење, већ се увек користи
онај исти и једини оригинал који је створен за премијерно
извођење. У том смислу се позоришна представа не разли
кује битно од веб дизајна јер публика у оба случаја види

31 Benjamin, V. (1974) Umetničko delo u veku svoje tehničke reprodukcije,
Eseji, Beograd: Nolit, str. 121, 122.
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оригинал без обзира колико се пута представа репризира,
односно колико се пута приступа веб порталу.
Оно што, ипак, разликује позоришну представу од веб ди
зајна, али и филма, па и радио драме, је „аура” која, пре
ма Валтеру Бењамину, постоји само код „непатвореног”
уметничког дела које није технички репродуковано. Овај
аргумент ће увек ићи у прилог оригинала који се догађа „ов
де и сада”32 док у прилог ККИ иде развој публике и неупоре
диво већа присутност уметности у свакодневном животу до
чега долази диверсификацијом и дигитализацијом култур
них и уметничких производа.
Друго је питање да ли свако оригинално уметничко дело већ
по себи садржи „ауру” и представља „естетско-духовни те
ургијски производ”33. Ако је и Бењамин тврдио да се „аура
тични начин постојања уметничког дела никада потпуно не
одваја од своје ритуалне функције” – најпре магијске а по
том религијске,34 сви наведени проблеми „антипроиз водње
уметности“ поново нас враћају на питање смисла и доводе
до кључног питања које је у нашој науци скоро у потпуности
занемарено, а то је: какав однос уметност може имати према
„религијском” у секуларизованом и атеизованом друштву?

Закључна разматрања
Са становишта културне политике, теор ијски модел уравно
тежења деловања, представља одговор на неодрживе теориј
ске дихотомије оригинал-копија коју генерише уска дефи
ниција културе схваћене као уметност и „вредност по себи”.
Она се стога не пропитује са становишта потреба и пробле
ма који проистичу из политичког и економског контекста
развоја друштва. Осим што је такав приступ у супротности
с дефиницијом јавних практичних политика која треба да
представља одговор на потребе и проблеме, он фаворизује
уметност као друштвену „надградњу” која традиционално
представља „потрошача” јавних ресурса и буџетских сред
става. Тиме се занемарује њена улога у производњи матери
јалних и духовних вредности неопходних за развој једног
друштва. Парадоксално је то што таква симплификација
вулгарног марксизма и даље има утицаја на доминантни си
стем вредности, иако након пада „берлинског зида” – већ
више од три деценије марксизам није теоријска основа зва
ничне идеологије у Србији, као ни у значајном броју земаља
у окружењу у којима је постојало комунистичко, односно
32 Benjamin, нав. дело, стр. 117,118, 121-130.
33 Ахметагић, нав. дело, стр. 193, 201.
34 Benjamin, нав. дело, стр. 122.
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социјалистичко државно уређење. То се може разумети као
отпор променама и стварању „новог” што је смисао и сврха
културе схваћене шире од уметности. Зато је питање смисла
културе заправо политичко, односно идеолошко питање које
се у демократски консолидованом друштву мора разрешити
у политичкој арени, кроз програме политичких странака ко
је на изборима добијају мандат од грађана да воде културну
политику. Од тога да ли је концепција културе уска или ши
рока зависиће и идејни концепт јавне практичне политике
коју држава води у области културе.
Антагонизми између супротстављених концепција о сми
слу културе се могу разрешити ако држава не позиционира
подршку на једном или другом полу дихотомије о смислу
уметности и културе. То за културну политику значи: уважа
вање и подстицање културе као развојне димензије друштва
колико и културе као вредности по себи, односно, уравноте
жену подршку „оригиналу” колико и „копији”. Ово посебно
јер резултати истраживања упуђују на закључак да разлика
између оригинала и копије више није тако оштра као што то
сугерише франкфуртска критичка теорија. Показало се да
је пропадљивост ауре оригинала највидљивије код културне
индустрије која је као креативна активност индустријског
типа обележила 20. век иако је у потпуности заснована на
техничкој репродукцији, односно копији уметничког дела.
С друге стране, креативне индустрије која настају у диги
талном окружењу 21. века, нису у тој мери осетљиве на
разлику између оригинала и копије, будући да и дигиталне
уметности производе оригинал а не копију.
Због тога дебате о оригиналу и копији нису нарочито сми
слене у контексту демократске транзиције и консолидаци
је савременог друштва. Заправо, истраживања показују да
је много значајније питање духовне – теургијске димензије
уметничког дела. Оно је услед секуларизације и снажне ате
изације током 20. века потиснуто на маргине научних ис
траживања, иако је то питање од суштинског значаја за раз
умевање улоге културе и уметности у савременом друштву.
Критичко преиспитивање ослобођено идеолошког притиска
би могло показати да од ове потпуно занемарене димензије
уметности зависи и сама ауратичност уметничког дела које
се сматра вредношћу по себи.
Уравнотежена културна политика подразумева и потребу да
се одговори на притиске различитих заинтересованих гру
па чије јавно деловање није увек засновано на савременим
практичним и теоријским моделима. Овакви притисци могу
долазити од стране заговорника наслеђеног државног моде
ла културне политике који се одупире променама и тежи да
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задржи status quo наслеђеног модела професионализације
и институционализације уметничког стваралаштва, али и
од нове економске елите која је најодговорнија за безочну
експлоатацију уметничког рада и „креативни прекаријат”.
Међутим, узроци а самим тим и решења ових девијант
них појава у теорији и пракси културних политика, налазе
се у уређеној политичкој, економској, правној и грађанској
арени демократски консолидованог друштва, те заправо не
представљају дилеме које у целости могу разрешити но
сиоци културне политике у државном административном
апарату у области културе. То и јесте кључна разлика из
међу тоталитарног и демократског управљања културним
развојем друштва.
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THE MEANING OF ART AND CULTURE
STRATEGIC CONFUSIONS AND DILEMMAS REGARDING
DEVELOPMENT OF CULTURAL AND CREATIVE INDUSTRY IN
SERBIA

Abstract
The paper critically assesses theoretical and practical differences
between “an original” and “a copy” of an artwork, in the context of
dominant strands of thought about cultural and creative industries.
One strand refers to the Frankfurt critical theory, whereby the other
refers to the theory of balancing contemporary European theory
of cultural policy. The first favours authenticity in arts and duality
between an original and a copy, while the other critically appraises most
contemporary social dichotomies in culture and arts. The paper aims to
examine basic strategical dilemmas of cultural policies regarding the
meaning of art and culture in the context of development of cultural and
creative industries. The research starts with an assumption that dilemmas
stem from unsustainable dichotomies, particularly in the context of
digitalization, which additionally encourages critical assessment of the
reasons “for” and “against”. It is placed in the context of comparative
theory of democratic transition and consolidation, particularly referring
to Serbia which is crossing over from the final phase of transition
into a democratically consolidated society. The research results show
that the difference between an original and a copy is not such a sharp
line as the Frankfurt critical theory suggests. It is demonstrated that
the disappearance of the original’s aura is the most visible in creative
activities of industrial type, more precisely cultural industries, whose
expansion has marked the 20th century and which are completely based
on technical reproduction i.e. copying of artwork. On the other hand,
two other pillars of creative industries typical of the 21st century are
not sensitive to the difference between an original and a copy. They
involve significantly more from the contemporary artistic production,
including creative activities of non-industrial type, such as various
types of visual and performance arts, as well as business-like cultural
and creative activities which use artistic creativity to bring about added
value of products and services, that can be, but are not necessarily,
artistic or cultural. This is why the debates about the original and the
copy do not make much sense. Actually, because of the involvement of
these two pillars of cultural and creative industries, the more pertinent
issue is the decay of the artwork aura reduced to an aesthetical value,
without a spiritual – theurgic dimension, which secular society refuses
to pose in science and education, as well as art production practice,
even though it is vital for the understanding of the meaning of culture
and art in the contemporary society.
Key words: dichotomies, industry, creativity, transition, arts, Serbia
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ТРАНСМЕДИЈСКА
ПИСМЕНОСТ У СЛУЖБИ
РАЗВОЈА КУЛТУРЕ
Сажетак: У овом раду разматрамо промене изазване новим кому
никационим технологијама које омогућавају све већу партиципа
цију просечних корисника интернета у сфери културне продукције.
Користећи перспективу пирамиде партиципације, представљамо
различите облике остваривања учешћа корисника у култури у за
висности од нивоа слободе који остварују, односно структурира
ности односа партиципације. Главни аргумент рада јесте да се
развој културе може поспешивати са повећавањем партиципаци
је у културној продукцији. У складу са тим повезујемо пирамиду
партиципације са компетенцијама које припадају трансмедијској
писмености, како бисмо указали на потенцијал који трансмедиј
ско описмењавање може имати на обогаћивање глобалне културе.  
Кључне речи: онлајн партиципација, култура, уметност, тран
смедијска писменост

Увод1
Са развојем дигиталних средстава комуникације, долази до
укључења и повезаности све већег броја корисника у гло
балну информационо-комуникациону мрежу и до њихових
1 Рад је настао као резултат истраживања у оквиру Републичког пројекта
Дигиталне медијске технологије и друштвено образовне промене 47020,
Филозофског факултета у Новом Саду. Пројекат финансира Министар
ство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије.
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честих интеракција. Некада доминантно једнострана, ма
совна комуникација са мало повратних информација од
стране хетерогене и анонимне публике преображава се у
интерактивну комуникацију путем које публика ко-креи
ра и размењује мноштво разнородних порука и садржаја2.
Осим медија и других комуникационих и културних цен
тара, у продукцији садржаја који круже глобалном мрежом
активно учествују и некадашњи пасивни корисници медија.
Данас скоро сви корисници интернета поседују могућност
да производе оригиналан, или преузимају, мењају и реди
стрибуирају садржај са мреже. Поред изражавања личних
мишљења и идеја, корисници интернета се све више креа
тивно исказују кроз различите форме, које укључују чак и
креирање алтернативних верзија стварности. Осим тога, ма
ње активној и креативној публици, на располагању су алати
који омогућавају да се постојећи садржаји надограђују. Кроз
ове процесе корисници адаптираним садржајима додељују
нова значења и смештају га у нови комуникациони контекст.
Партиципација представља један од кључних појмова кроз
који се сагледавају могућности, начини и потенцијали уче
ствовања корисника у комуникационим и креативним про
цесима. У овом раду полазимо од општег појма партиципа
ције који подразумева независно, интерактивно и проактив
но учествовање корисника у медијима и посредством меди
ја,3 која као резултат има увећавање људског знања4 односно
изградњу и јачање друштвених веза.5
Циљ овог рада је да укаже на значај трансмедијског описме
њавања корисника као предуслова за остваривање потенци
јала партиципације за увећање дигиталне културне баштине.
За ту сврху најпре уводимо појам културне партиципације,
и објашњавамо како се одвија културна продукција кроз за
једничке активности корисника у виртуелним окружењима
(попут друштвених мрежа, вики апликација, блогова, фо
рума, сарадничких онлајн игара итд.). Затим указујемо на
слојевитост културне партиципације, односно представља
мо пирамиду могућег учествовања у заједничком креирању
2 Arsenijević, J. i Andevski, M. Kreativnost u prostoru interneta, u: Digitalne
medijske tehnologije i društveno-obrazovne promene 5, ur. Pralica, D. i Šin
ković, N. (2015), Filozofski fakultet: Novi Sad, str. 11-21.
3 Livingstone, S. (2015) Digital Skills for EU Citizens and Consumers; преу
зето 2. 12. 2020. са URL адресе: http://eprints.lse.ac.uk/80765/.
4 Hartley, J. (2012) Digital Futures for Cultural and Media Studies, WileyBlackwell.
5 Zukin, C., Keeter, S., Andolina, M., Jenkins, K., Delli, C. and Michael, X.
(2006) A New Engagement? Political Participation, Civic Life, and the
Changing American Citizen, Oxford University Press.
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садржаја, како бисмо истакли улогу трансмедијске писме
ности у спречавању јаза партиципације. Поред тога, рад ар
гументује да се компетенције за партиципацију не одража
вају само на способност учешћа у култури, већ на све аспек
те живота и рада који се данас одвијају на мрежи.
Наиме, активно учешће у дигиталним комуникационим и
креативним процесима и заједничко креирање садржаја,
захтевају од корисника да константно развијају новe вешти
не и способности, као и културу партиципације. Ове компе
тенције, односно способности за партиципацију у савреме
ном дигиталном, медијатизованом друштву, обједињене су
под појмом који се назива трансмедијска писменост. Тран
смедијска писменост је скуп способности и знања поједин
ца да пронађе, критички процени и анализира информације
путем медија свих врста, повеже се и сарађује са другим
корисницима, успешно обликује и посредује медијски садр
жај,6 тј. да стратешки и безбедно користи дигиталне медије
и технологију како би решавао проблеме и остваривао ака
демске, стручне, личне и друштвене циљеве.7 Овај феномен
постаје предмет учесталих полемика и дискусија у разним
контекстима, те се у својој интердисциплинарности, у про
фесионалним и научним круговима често јавља и под дру
гим именима: мултимедијска писменост, трансписменост,8
нова медијска писменост,9 дигитална писменост10 или нова
писменост11. Дигитална писменост је концепт који се по
следњих година убрзано развија и проширује те осим тех
ничке компетентности обухвата и шири скуп способности
употребе дигиталних медија за несметано функционисање
и учествовање у савременом друштву, друштвене вешти
не сарадње и комуницирања, креативне вештине стварања
новог садржаја, вештине етичког коришћења медија и ин
теракције са другима као и способност безбедне употребе
6 Hobbs, R. (2010) Digital Media Literacy: A Plan of Action, New Delhi:
Aspen Institute.
7 Grech, A. (2014) Malta National Lifelong Learning Strategy 2020; Преузето
12. марта 2018. године са сајта: http://www.ncte.org/library/nctefiles/reso
urces/journals/ej/1026-jul2013/ej1026longer.pdf
8 Fleming, L. (2013) Expanding Learning Opportunities with Transme
dia Practices: Inanimate Alice as an Exemplar, Journal of Media Literacy
Education 5 (2) pp. 370-377.
9 Jenkins, H., Purushotma, R., Weigel, M., Clinton, K. and Robinson, A.
(2009) Confronting the Challenges of Participatory Culture: Media Educa
tion for the 21st Century, Cambridge, MA: The MIT Press.
10 Spicer, B. (2017) Digital Literacy: The New Pillar of a Child’s Educa
tion? Преузето 18. јула 2020. године са сајта: https://blog.myon.com/blogpost/digital-literacy-new-pillar-child%E2%80%99s-education
11 Hull, G. (2004) Youth culture and digital media: New literacies for new ti
mes, Research in the Teaching of English, 38(2), pp. 229-233.
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технологије. У том смислу, концепт се преплиће са појмом
трансмедијске писмености који је у чешћој употреби у сту
дијама медија, културе и комуникологије12. Међутим, без
обзира на концептуалну неуједначеност, скуп вештина које
се подводе под трансмедијску, односно дигиталну писме
ност, представљају предуслов за такозвано дигитално гра
ђанство.13
И док се ове способности донекле стичу самом праксом ко
ришћења дигиталних медија у медијским, партиципатив
ним токовима – путем информалног учења – ове вештине
треба сваки појединац једнако да развије како би био равно
праван учесник света сутрашњице – потребно је инкорпори
рати их у формално образовање.14,15 Проблем у вези са раз
војем трансмедијске писмености путем информалног учења
је у томе што тако стечене трансмедијске компетенције нису
систематски и равноправно развијене, већ у складу са инди
видуалним праксама и преференцијама корисника. Стога је
неопходно развијати трансмедијску писменост у формалном
образовању. У супротном, дигитални јаз може лако да буде
проширен на јаз партиципације13. Наиме, поред дигиталног
јаза који упућује на неједнакости у приступу информацио
но-комуникационим технологијама и медијима,16 јаз парти
ципације настаје као нови расцеп између оних који има
ју компетенције да учествују у савременим медијским
и културним токовима, од оних који те компетенције
немају.17,18
Упркос запажању да „у свету презасићеном најразличити
јим врстама медија, мало је министарстава образовања који
12 Witte, S., Rybakova, K. and Kollar, C. (2015) Framing Transmedia: Preservice Teachers’ Transmedia Interactions with Young Adult Literature
Narratives. Signal Journal, 38(1), pp. 27-33.
13 Soriano, C. R. R. (2016) Transmedia mobilization: Agency and literacy in
minority productions in the age of spreadable media, Information Society,
32(5), pp. 354-363.
14 Jenkins et al, 2009, исто.
15 Scolari, C. A. (2018) Teens, media and collaborative cultures: exploiting
teens’ transmedia skills in the classroom, Barcelona: Universitat Pompeu
Fabra.
16 Дигитални јаз је јаз који настаје између оних који имају могућност при
ступа и коришћења информационо-комуникационих технологија и ин
формација и оних који то немају (Webster, 2014), а води томе да они
који су економски, образовно, територијално, полно или класно приви
леговани могу проширити своје предности употребом нових медија и
технологија.
17 Jenkins, H. (2006) Convergence Culture, New York: University Press.
18 Hoffmann, C. P., Lutz, Ch. and Meckel, M. (2015) Content Creation on the
INTERNET: A Social Cognitive Perspective on the Participation Divide,
Information, Communication & Society, 18, pp. 696-716.
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медијску писменост третирају као приоритет“,19 ипак посто
је бројне позитивне иницијативе и праксе (транс)медијског
описмењавања. У Великој Британији и Финској медијске
студије део су националног основног и средњег образова
ња, а у Сједињеним Америчким Државама следе се успо
стављени стандарди трансмедијских компетенција.20 На ин
тернационалном нивоу, Европски парламент је дигиталну
компетенцију усвојио као једну од кључних за доживотно
учење,21 а дефинисана је и дигитална компетенција потреб
на наставном особљу свих нивоа образовања.22 Са друге
стране, у многим мање развијеним земљама, попут Репу
блике Србије, иницијативе се још увек задржавају на нивоу
доношења стратешких докумената са спорадичном реализа
цијом у пракси. Због тога у овом раду заговарамо да се раз
вој трансмедијске писмености уведе у оквиру националних
система формалног и неформалног образовања, заједно са
пажљивом изградњом стратегија и дефинисања стандарда
трансмедијских компетенција.

Партиципација публике у културном
животу у дигиталном добу
Партиципација у култури, по Тамари Вученовић, одражава
се „у продукцији културних артефаката, у прикупљању по
датака и садржаја из области културе, на партиципирање у
промоцији и презентацији културне баштине, као и у кре
ирању и реализацији програма културе, на партиципацију
у процесима чувања и заштите културних ресурса итд.”23
Иако постоји знатно дуже у свом аналогном, физичком об
лику, са растућом применом дигиталних интерактивних
медија долази до нагле експанзије у начинима, формама и
могућностима за партиципацију у култури. Партиципација
публике у култури се јавља у мноштву облика, од визуелних

19 Scolari, p. 4.
20 Kubey, R. and Baker, F. (1999) Has media literacy found a curricular foot
hold, Education Week, pp. 19-56.
21 Carretero, Vuorikari and Punie (2017) DigComp 2.1: The Digital Competen
ce Framework for Citizens with eight proficiency levels and examples of use,
doi:10.2760/38842.
22 Redecker, C. (2017) European Framework for the Digital Competence of
Educators: DigCompEdu, Punie, Y. (ed). EUR 28775 EN. Publications Of
fi
ce of the European Union, Luxembourg.
23 Вученовић, Т. (2016) Библиотека као носилац партиципативних пракси
у култури у контексту информационог друштва, Докторска дисертаци
ја, Београд: Филозофски факултет, страна 132.
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форми експресије,24 преко виртуелних симфонија и хорова,25
до креативног сарадничког писања.26
Користећи нове, дигиталне медије, публика данас не само
да може брзо, тренутно и јефтино да приступи садржајима
и информацијама из области културе, већ да их дели и њи
ма манипулише, па и да учествује у различитим креативним
активностима. На различите начине, публика превазилази
традиционалну улогу посматрача и добија улогу учесника у
стваралачком акту, па чак и коаутора. Поред приступачности
и рецепције културног садржаја, интензивира се акт укљу
чивања публике у дело.27
Као резултат олакшане и учестале репродукције садржаја
од стране онлајн корисника, долази до дестабилизације пој
мова оригинала и копије културног добра. Кружењем кул
турног и уметничког добра међу корисницима на интернету,
њиховим модификацијама и деконтекстуализацијама (про
менама првобитног контекста), она еволуирају и настају но
ва добра, чиме се померају постојеће границе културне про
дукције.28 Наиме, кружењем у мрежи садржај губи конач
ност: са сваким новим комуникационим циклусом он добија
нове слојеве значења и нову примену. Према томе, садржаји
мреже подложни су сталној реинтерпретацији, адаптацији
и ко-креирању, а чувена идеја о „отвореном делу” Умберта
Ека29 добија нову димензију.
Поред тога, кроз културну партиципацију уноси се различи
тост перцепција и сагледавања стварности што је пресудно
за стваралаштво и обогаћивање уметничке сфере. У скла
ду са тим, Mануел Кастелс (Manuel Castells) истиче да се у
умреженом друштву јавља култура протока комуникације,
„развијена на основу заједничког веровања у моћ умрежа
вања и синергије добијене давањем другима и добијањем
од других”.30 Кастелс овим адресира једну од најзначајнијих
24 Literat, I. and Glăveanu, V. P. (2016) Same but Different? Distributed Creati
vity in the Internet Age, Creativity. Theories – Research – Applications, 3(2),
pp. 330-342.
25 Cayari, Ch. Music Making on YouTube, in: The Oxford Handbook of Music
Making and Leisure, eds. Mantie, R. and Smith, G. D. (2016), pp. 467-488.
26 Jenkins (2006), нав. дело.
27 Ebare, S. (2004) Digital music and subculture: Sharing Files, Sharing Styles,
In First Monday, 9(2); Преузето 19. маја 2017. године са сајта http://www.
firstmonday.org/issues/issue9_2/ebare/index.html
28 Lessig, L. (2008) Remix: Making Art and Commerce Thrive in a Hybrid
Economy, New York: Penguin Press.
29 Eco, U. (1989) The open work. Cambridge, Mass, Harvard University Press.
30 Castells, M. (2000) The Rise of the Network Society, Cambridge: Blackwell
Publishers, Inc, р. 62.
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карактеристика умрежене културе: дељење вредности – раз
мена, интеракција и ко-конструкција значења, и то актив
ним деловањем у овом процесу интеракције. Управо се на
овој ко-конструкцији темељи нова пракса онлајн културног
стваралаштва.

Пирамида културне партиципације
На основу претходне расправе, приметно је да се учешће
публике у стварању културних дела путем нових медија,
остварује на различите начине. Партиципација у култури је
слојевита и може се посматрати и кроз варијетет слободе
који учесници остварују у интеракцији са садржајем и дру
гим учесницима. Дискутујући о ширем феномену медијске
партиципације, Милер (Müller) објашњава да степен уче
шћа зависи од степена структурирања интеракције, одно
сно контроле над медијском продукцијом.31 Како то Милер
назива, у структурираном простору партиципације, може се
разликовати скала од потпуно структуриране и усмераване
до потпуно слободне партиципације. Висока форма парти
ципације подразумева да корисници имају велику слободу
у дефинисању садржаја и начина његовог креир ања, док у
нижим формама партиципације медији намећу корисници
ма унапред дефинисане форме учешћа. Слично томе, Јоана
Литерат (Ioana Literat)32 је поделила партиципацију публике
у култури и уметности на три нивоа: рецептивни, извршни
и продукцијски (Слика 1).33
Рецептиван модел је најнижи облик креативног ангажова
ња и није делатне, већ контемплативне природе. Публика
прима завршен производ (нпр. уметничка слика, позори
шна представа, музичко дело, итд). Учешће се овде своди
на декодирање и интерпретирање културног добра, али не
и на учешће у његовом стварању. Према класификацији ме
дијске публике коју нуди Соња Ливингстон, ова публика
је као објекат, остаје у приватној сфери, а њена активност
рецепцијске природе је идентитетски-интерпретативна, тј.
одређена је идентитетским факторима.34
31 Müller, E. (2009) Spaces of Participation: Interfaces, Conventions, Routines,
Proceed ings Media in Transition 6. Boston: MIT.
32 Literat, I. (2012) The Work of Art in the Age of Mediated Participation:
Crowdsourced Art and Collective Creativity, International Journal of
Communication 6, рр. 2962-2984.
33 У оквиру ове дискусије Литерат поделу илуструје примерима, који су
делимично укључени у даљем тексту, а делимично су и уведени нови,
следећи њену логику.
34 Livingstone, S. (2013) The Participation Paradigm in Audience Research,
The Communication Review, 16 (1–2), рр. 21–30.
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Слика 1. Пирамида партиципације: Шематски приказ нивоа пар
тиципације у култури; Извор: Literat, I. (2012) The Work of Art in
the Age of Mediated Participation: Crowdsourced Art and Collective
Creativity, International Journal of Communication 6, р. 2976.

Следи извршни ниво партиципације публике, који се за
снива на генерисању и уклапању парцијалних активности
појединаца које су оријентисане на одређене задатке. Дру
гим речима, корисници се укључују у унапред осмишљени
пројекат, и у високо структуираном простору партиципације
остварују мноштво микродоприноса. Литерат даље разлаже
извршни ниво на три подтипа.35
Најнижи облик извршне укључености је токенистичке при
роде, која подразумева нејасне, недијалошке, микропарти
ципације појединаца у унапред осмишљеном пројекту. По
јединци се укључују у пројекат а да при томе нису упознати
у коначни исход (партиципације или пројекта) и немају увид
у доприносе других појединаца.
Тренд такозваних crowdsourced36 пракси, који се остварују
у свим сферама креативног изражавања, од визуелне умет
ности до писања, представља извор многих примера токе
нистичке партиципације у култури и уметности.37 Један од
примера представља пројекат у којем је компилирано више
од 2000 звучних записа аматера у извођењу песме Daisy
Bell38. Приликом суделовања у снимању овог виртуелног хо
ра учесници нису имали сазнања о крајњој намери пројекта,
35 Literat, исто.
36 Термин crowdsource први је сковао Џеф Хоу (Jeff Howe), подразумевају
ћи чин организације која преусмерава функције коју су раније обављали
њени запослени на недефинисане (и генерално велике) мреже људи у
форми отвореног позива; Howe, (2006), р. 5.
37 Literat, исто.
38 Пројекат је детаљно описан на видео клипу: https://www.youtube.com/
watch?v=Gz4OTFeE5JY
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а контрола процеса и стварање исхода у потпуности су по
тицали од иницијатора пројекта – алфа уметника.
Следећи облик у оквиру рецептивне партиципације је укљу
чујући. Њега карактерише високо и строго структуир ано
учешће појединаца, али и повећана транспарентност ствара
лачког процеса. За разлику о токенистичког нивоа, у укљу
чујућем облику онлајн културне партиципације, учесници
знају сврху пројекта и своју улогу у њему.
Crowdsourced уметност се може јављати и као укључујући
облик партиципације публике. Један од уметничких права
ца, који је доживео изузетан раст у време изолације током
светске пандемије вируса Ковид 19, јесте колективно и са
радничко стварање музике путем мреже. Међу првим при
мерима укључујућег облика партиципације у виду crowd
sourced уметности је виртуелни хор модерног композитора
Ерика Вајтејкра, у којем се компилује и рекомбинује у ко
лективну изведбу неколико хиљада снимака људи који из
воде исту песму (нпр. „Лет у рај” укључује више од 8.400
аудио снимака, преко 5.900 певача из 101 земље39). Укљу
чујућа партиципација се практикује и у класичној музици.
Виртуелне симфоније постају један од чешћих начина уче
шћа у музици.40 Илустративан пример виртуелне симфони
је, представља изведба дела „Пaчелбелов Канон Д” у којој је
учествовало 106 музичара из тридесет земаља.41
Многи примери укључујуће партиципације се могу прона
ћи и у сфери филмске уметности. Укључивaњем публике у
различите сегменте филмске продукције трага се за новим
идејама и ресурсима креативности. Kao пример се може из
двојити пионирски, експериментaлни пројекат Тима Барто
на у изради сценарија за филм Cadavre Exquis. Сваки уче
сник надовезао би се на претходни текст, а Бартон је свакога
дана бирао по један, најбољи твит, све док наставак при
че није био склопљен.42 Литерат43 као пример укључујућег
пројекта скреће пажњу на „Џони Кеш” – анимирани филм
који је састављен од уметничких слика од преко 250.000 по
јединаца из 172 земље и пропраћен најпознатијим нумерама
музичара Џонија Кеша.44
39 https://www.youtube.com/watch?v=Y8oDnUga0JU
40 Cayari, исто.
41 https://www.youtube.com/watch?v=PsHRaOd0v7A
42 www.burtonstory.com; https://www.atlargeinc.com/insights/tweet-tale-timburton
43 Literat, исто.
44 Више о филму на сајту: http://www.aaronkoblin.com/project/johnny-cashproject/
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Највиши облик извршног модела учешћа јесте креативан:
експресивно учешће у оквиру унапред дизајнираног пројек
та. Иако и даље ангажовани у унапред осмишљеном пројек
ту, и са одређеним ограничењима, појединци који стваралач
ки доприносе креирању дела у оквиру креативног извршног
модела имају вишу могућност личне експресије у поређењу
са укључујућим и токенистичким.45 На пример, публика је
у пројекту снимања филма „Живот у једном дану”46, имала
већу независност него публика претходних примера, а ток и
резултат пројекта мање је усмераван од стране неког центра.
Филм је сачињен тако што су учесници из целог света уна
пред одређеног датума и истовремено, снимали кратак ви
део материјал који приказује њихов живот тог специфичног
дана. Филм је уређен у документарац47 и оцењен као исто
ријски експеримент у стварању највећег светског филма од
стране корисника.48
Коначно, у највишем, продукцијском нивoу партиципације
у култури и уметности, појединци имају утицај на дизајн
коначног дела. Публику која узима овај облик учешћа Со
ња Ливингстон сврстава у позицију субјекта: врста активне
и ангажоване публике која излази из приватне у јавну сфе
ру.49 Манифестује се у два облика: ко-дизајнирано учешће и
коауторско учешће.
Кo-дизајниран облик подразумева да су учесници позвани
да се укључе у сâмо креирање дизајна или структуре про
јекта. Wiki Painting је онлајн колаборативно сликање путем
посебне интернет платформе, у којем корисници-уметници
немају ограничења у броју или врсти измена које уносе у
оквиру заједничке слике.50
Тек у продукцијском моделу учешћа корисници имају кон
тролу и над дизајнирањем производа, структурирање про
стора партиципације је најмање, а у складу са тим ниво
партиципације је највиши. Милер као пример наводи дру
штвену мрежу Јутјуб (Youtube), где су форме учешћа кори
сника који постављају, деле, коригују, коментаришу, ана
лизирају и заједнички стварају видео садржај, колективно
45 Literat, исто.
46 Који су продуцирали Ридли Скот и Кевин Мекдоналд (Ridley Scott, Ke
vin Macdonald), признати у светској кинематографији. Филм се може по
гледати на сајту: http://www.youtube.com/user/lifeinaday
47 Филм је расположив на сајту: https://www.youtube.com/
watch?v=WwNVlNt9iDk
48 Literat, исто.
49 Livingstone, исто.
50 Literat, исто.
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обликоване од стране њихове властите, рутинске праксе, са
минималном асистенцијом и упливом медијских структура
у дизајнирању комуникационог чина.51
Ко-ауторски модел подразумева да се ангажовање учесни
ка формално признаје и награђује. За сада, како закључује
Литерат, овакви примери још увек не постоје у пракси и још
увек се очекује реализација највишег замисливог модела
партиципације у уметности – препознавање и признавање
ауторства над партиципативном продукцијом.

Трансмедијска писменост као
детерминанта културне партиципације
Како показује пирамида партиципације, потенцијал који ну
ди култура умреженог друштва како на индивидуалном тако
и на колективном нивоу изузетно је велики. Међутим, пира
мида је одабрана за приказ форми партиципације зато што
својим обликом одсликава структуру доприноса публике:
најчешћи примери учешћа публике су смештени у најши
рем делу пирамиде, у њеној основи, док се на врху пирами
де налазе активности малог броја учесника. Врх пирамиде
поседује највиши креативни потенцијал из којег проистичу
ретки примери највредније уметничке продукције. Другим
речима креативни допринос стваралаштва на рецепцијском
и извршном нивоу је најнижи, док са померањем према врху
пирамиде квантитативни удео продукције опада, а квалита
тивни расте. Логика која стоји иза пирамиде партиципације
аналогна је правилу палца у медијској партиципацији. На
име, од 1% најактивнијих корисника долази 90% садржаја
на интернету, од 9% њих који повремено доприносе долази
10% садржаја, док 90% корисника не даје никакав допринос
осим рецепцијског.52
Дакле, сваки покушај поспешивања онлајн учешћа у кул
тури мора имати у виду логику пирамиде која подразумева
да је за велики допринос култури потребна или мања про
дукција велике вредности или већа продукција мање вред
ности. У складу са тим, предност онлајн партиципације је
у томе што олакшава процес укључивања и оних чланова
публике који имају мање уметничке и креативне капацитете
за стваралачки чин, али који мноштвом својих активности
увећавају културни свет. Онлајн партиципација тако пред
ставља замајац развоја инклузивнијег, антиелитистичког

51 Müller, исто.
52 Nielsen, J. (2006) Participation inequality: Encouraging more users to con
tribute, Jakob Nielsen’s alertbox, р. 9.
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типа креативне продукције, чија се вредност подиже кроз
сарадњу и активирање што већег броја учесника.
Дакле, ефективност партиципације у култури умногоме за
виси од броја учесника који се могу укључити, слободе које
могу практиковати у процесу стваралаштва, али и од инди
видуалних способности или компетенција за учествовање,
које припадају палети компетенција које се подводе под ди
гиталну или трансмедијску писменост.
Повезаност савремене трансмедијске писмености и парти
ципације потврђује већина дефиниција трансмедијске пи
смености, које осцилирају око самосвести, знања и вештина
појединца за и критичко деловање и активно учествовање
у дигиталној култури. Директну везу између културне пар
тиципације и трансмедијске писмености адресира и Тамара
Вученовић у елаборату о библиотеци као носиоцу партици
пативне културне праксе, у којој тврди да медијско образо
вање, као колективни, системски развој медијске писмено
сти „представља полазну основу за креативно и критичко
присуство на глобалној мрежи, основу и подстицај за ге
нерисање креативног садржаја, односно предуслов да се у
култури и медијима креативно партиципира“.53
У складу са тим, трансмедијску писменост посматрамо као
предуслов за ангажовање у култури, односно повезујемо
одређене (трансмедијске) компетенције са нивоима парти
ципације у циљу указивања на начине поспешивања онлајн
културне праксе.
Рецепциони облик партиципације у култури захтева способ
ност публике да критички промишља и анализира садржај
културе, способност декодирања, разумевања и тумачења
културног или уметничког дела као естетичке поруке. При
ликом критичке рецепције дела узима се у обзир и начин
на који је дело презентовано, што може утицати на његов
ефекат. Разумевање дела односи се и на уочавање тачки
гледишта, вредности и емоција које су у то дело уграђени.
Затим, разумевање контекста у који је дело смештено, као
и могуће промене у значењу дела са измештањем у дру
ге контексте. У пирамиди партиципације рецепција је по
стављена као најнижи облик у смислу активног, физичког
делања, али је ипак психолошки интензивна и често се у
литератури одбија став којим се потцењује вредност чина
рецепције. Тако Фиске тврди да је и само тумачење садржаја
културе активан чин.54 Ова способност представља тежиште
53 Вученовић, исто, стр. 105.
54 Fiske, према: Вученовић, исто.
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трансмедијске писмености и обухваћена је у готово свим те
оријским разматрањима, а Хенри Џенкинс (Henry Jenkins)
је дефинише као сегмент трансмедијске писмености, који
називају „просуђивање”.55
Поред рецепције, свака реинтерпретација, адаптација и мо
дификација дела, одређене су истим критичким и аналитич
ким компетенцијама које су потребне за рецепцију култур
них дела, али укључују и друге вештине манипулисања овим
делима. Како је више пута наглашено у овом раду, уметност
не долази искључиво из креативности и имагинације тален
тованих појединаца – она може извирати из сарадње мно
штва аматера, неетаблираних уметника и других. Стога је за
културну партиципацију потребно поседовати способност
креативног комбиновања и обогаћивања (ремикса) постоје
ћег садржаја уз помоћ нових медија. Ове вештине Џенкинс
дефинише као посебну трансмедијску компетенцију „при
свајање”.56 Подизањем капацитета „присвајања” поједници
се оснажују за форме експресије које се заснивају на ком
биновању и ремиксовању. Један од занимљивих примера
ремикс културе је фанфикција или фановска фикција (енг.
fan fiction), односно праксе у којима љубитељи књижевно
сти развијају алтернативне приче и другачије завршетке по
стојећих дела. Поред комбиновања, способност присвајања
подразумева капацитет да се одређени садржај доживи из
другачије перспективе, уз препознавање његових могућих
латентних значења.57
Коначно, продукцијски ниво партиципације, у којем пу
блика има највишу аутономију у стварању културног или
уметничког добра, поред наведених медијских компетенци
ја, подразумева и стваралачке способности које су у основи
сваког креативног чина. Трансмедијска писменост се налази
и у основи стваралаштва, јер укључује способност употребе
медија за креирање, артикулисање и комуницирање власти
тих порука, било ради самоизражавања или у циљу интер
акције са људима и утицаја на друге људе. Трансмедијска
писменост потребна је корисницима како би били способни
да идентификују основне законитости у понашању и кому
ницирању и разумеју нормативне и етичке односе унутар
заједница са којима имају интеракцију, али и да овладају
инфраструктуром одређеног медија. Само трансмедијски
писмени корисници способни су да артикулишу и објављују

55 Jenkins et al. (2009) исто.
56 Исто.
57 Исто.
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властите ставове на одговарајућем медијуму и учествују у
интеркултурном дијалогу.
Код преношења креативног дела, веома је важно разумети
механизме комуницирања унутар одређених интересних
група и публике, и прилагодити се нормама комуникацио
не заједнице, што је такође један елеменат трансмедијске
писмености. Недостатак ових способности може угрозити
могућност појединца да на прихватљив и ефективан начин
испољи своју креативност и таленат и да сарађује са дру
гима у културним активностима у онлајн заједницама. За
ефективну онлајн интеракцију важно је проналажење аде
кватне друштвене заједнице на мрежи, као и разумевање со
цијалних и психолошких фактора које обликују колективна
понашања у тим заједницама („умрежавање”).58
Етички, морални, културни, верски и вредносни системи
играју битну улогу у свакој друштвеној интеракцији, те је
веома важна вештина њиховог препознавања и уважавања,
што је у основи социјалног аспекта трансмедијске писме
ности.59,60 Освешћивање и превазилажење културних и дру
штвених предрасуда које обликују начин комуникације и ин
теракције на мрежи је од велике важности. Ова вештина (тзв.
„преговарање”)61 омогућава да приликом културне партици
пације превазиђемо социјалне баријере у саопштавању сво
јих порука или тумачењу туђих, настале услед обликовања
дела у складу са културолошким перспективама.
Коначно, заједничка интеракција која води међусобном ин
спирисању, допуњавању и мотивисању у оквиру креативног
стваралаштва, реализује се услед способности корисника да
у интеракцији одступи од индивидуалног идентитета и ужи
ви се у колективни, посматрајући заједницу у којој делује
као засебни ентитет. Стварање заједничког дела или реша
вање проблема у области културе и уметности потребно је
посматрати као тимску, а не индивидуалну активност (ком
петенција „колективна интелигенција”).62 На овој способ
ности суизградње се заснива основна предност савремене
дигиталне културе, где тежиште лежи на континуир аној са
радњи, пре него на чину делања. Кастелс ово назива „си
нергијом”, која стоји у основи културе умреженог друштва.63
58 Исто.
59 Исто.
60 Scolari, исто.
61 Jenkins et al. (2009), исто.
62 Исто.
63 Castells, M. (2000) The Rise of the Network Society, Cambridge: Blackwell
Publishers, Inc.

53

ЈАСМИНА АРСЕНИЈЕВИЋ и АНА МИЛОЈЕВИЋ
Дакле, социјални аспекти трансмедијске писмености пред
стављају важне комептенције за културну партиципацију,64 а
Џенкинс их операционализује као вештине: „умрежавање”,
„преговарање” и „колективна интелигенција”.65
Међутим, иако у овом раду истичемо значај трансмедијског
описмењавања као стратегије за подизање капацитета за
учешће у култури са крајњим циљем обогаћивања културе,
морамо се осврнути и на страну структуирања партиципа
ције. Наиме, вредност резултата културне партиципације не
налази се само у великом броју појединих микродоприно
са публике, већ и у осмишљавању културног или уметнич
ког пројекта, анимирању публике за учешће, надгледањем
и регулисањем пројекта и уређивању и уклапању допри
носа публике у коначан резултат. Овај уређивачки процес,
осим уметничке и стваралачке ангажованости, поседује и
елементе планирања, регулације, контроле и формализаци
је. Ову фазу могу реализовати различити субјекти, од не
зависног уметника („алфа-уметника”), преко самооргани
зоване групе учесника из публике, институције културе, до
медијске организације. Милер овај процес назива структу
рирањем простора партиципације, тј. дефинисањем форме
партиципације.66
Критичари партиципације упозоравају да је овај процес у
пракси строго структуриран, али не само из разлога повећа
ња уметничке вредности добра, већ да постоји опасност да
је усмераван према профитним интересима медијских кор
порација. Теранова67, Андрејевић68 и Ван Дајк и сарадници69
чак сматрају да медијске индустрије прибегавају усмера
вању и искоришћавању интерактивног потенцијала парти
ципативне културе (тзв. завођењу публике) као савременог
облика бесплатног креативног, културног и техничког рада.
У том смислу трансмедијски писмени појединци способ
ни су да установе и разликују степен уплива трећих лица
(медијских корпорација, владајућих тела, приватних лица)
ради коришћења и усмеравања њихове партиципације, те

64 Scolari, исто.
65 Jenkins et al. (2009), исто.
66 Müller, исто.
67 Terranova, T. (2000) Free Labor: Producing Culture for the Digital Economy,
Social Text 63 (18), рр. 33-57.
68 Andrejevic, M. (2003) The Webcam Subculture and the Digital Enclosure.
MediaSpace: Place, Scale and Culture in a Media Age, ed. by Couldry, N.
and McCarthy. A, London/NewYork: Routledge
69 Van Dijck, J., de Waal, M. and Poell, Th. (2018) The Platform Society: Public
Values in a Connective World, Oxford: Oxford University Press.
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да избегну замке псеудо-партиципације.70 Медијски компе
тентни корисници су освешћени и слободни да сами доносе
одлуке када, како, колико и зашто ће партиципирати, те да
у складу са властитим капацитетима и афинитетима бирају
заједнице у којима ће учествовати и форме културне парти
ципације које ће узимати.

Закључак
Позитивни ефекти културе и уметности на појединца и дру
штво познати су у широј научној и стручној литератури.
Бројне студије, извештаји и истраживања показују да култу
ра и уметност унапређују здравље и психу људи,,71 продук
тивност и иновативност, да подстичу социјалну инклузију
и демократичност,72 доприносе заштити животне средине.73
Недавна истраживања потврдила су да онлајн креативност
и уметност, али и пасивна културна партиципација, пози
тивно утичу на јачање друштвеног и грађанског ангажовања
људи,74, 75 као и на спремније улагање напора у сврху зашти
те животне средине.76 Услед позитивног утицаја на физич
ко, ментално и емотивно здравље, култура и уметност се
користе и у „лековите” сврхе, попут „терапије уметношћу”
и „културe на рецепт”, чиме се постижу значајне уштеде
на пољу здравствене неге и заштите.77 Бројна истраживања
70 Glas, R., Lammes, S., De Lange, M., Raessens, J. and De Vries, I. (2019)
The Playful Citizen. An Introduction, in: Glas, R., Lammes, S., De Lange,
M., Raessens, J. and De Vries, I. The Playful Citizen. Civic Engagement in a
Mediatized Culture, pp. 9-33. Amsterdam: Amsterdam University Press.
71 APPGA (2017) Creative Health: The Arts for Health and Wellbeing. Преузе
то 20. јула 2020. године са сајта: https://www.artshealthandwellbeing.org.
uk/appg-inquiry/Publications/Creative_Health_Inquiry_Report_2017.pdf
72 Phillips, S. (2018) The social impact of participation in culture. Преузето
15. јуна 2020. године са сајта: http://mbassociates.org/wp-content/uplo
ads/2018/03/Social-Impact-of-Participation-in-Culture_MB-Associates-sub
mission-22Feb18.pdf
73 Crossick, G. and Kaszynska, P. (2016) Understanding the value of arts &
culture The AHRC Cultural Value Project. Arts and Humanities Research
Council, Polaris House: Swindon, Wiltshire; преузето 12. јуна 2020. године
са сајта: https://ahrc.ukri.org/documents/publications/cultural-value-pro
ject-final-report/
74 Исто.
75 KEA & PPMI (2019) Research for CULT Committee – Culture and crea
tive sectors in the European Union key future developments, challenges
and opportunities. European Parliament, Policy Department for Structural
and Cohesion Policies: Brussels. Preuzeto 17. juna 2020. godine sa saj
ta:
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2019/629203/
IPOL_STU(2019)629203_EN.pdf?fbclid=IwAR1z7SGekthiUmStEssgQo
zlVr1K0ZnBlsllI63KEqCptIk-nwD253QECvM
76 Crossick and Kaszynska, исто, страна 7.
77 APPGA, исто.
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ефеката културне партиципације показала су да се повећа
вају когнитивне и психолошке перформансе код посматра
ча-учесника, од којих се најчешће спомиње креативност и
иновативност,78 критичко мишљење,79 а потом способност
решавања проблема80 и способност сарадње и комуницира
ња.81 Скуп управо ових когнитивних и интерперсоналних
вештина дефинисане су и као кључне компетенције за бу
дућност од стране америчке асоцијације за образовање82 и
европског савета.83
У савременој економији у којој креативне индустрије имају
значајно, и све перспективније место, у коме је иновирање
производа, услуга и процеса рада императив, развој креа
тивности и иновативности људских ресурса представља
значајан добитак. Зато културна партиципација, било у виду
активног суделовања у креативним и стваралачким актив
ностима, било у виду посматрања, има значајне бенефиције
по појединца и заједнице и механизми њеног повећања (по
средством дигиталних медија који омогућују увећање круга
уживалаца) представљају добродошао корак ка здравијем,
продуктивнијем и више демократском друштву.
Како овај рад показује, међутим, потенцијал онлајн култур
не партиципације одређен је трансмедијском писменошћу
корисника. Имајући у виду непосредне и посредне користи
учешћа у култури, овај рад истиче да је веома важно ради
ти на развоју колективног трансмедијског описмењавања.
У складу са тим, сугерише се системски и интензивни рад
на развоју трансмедијске писмености у оквиру формалног
образовања. Како би се ово постигло, потребно је доноше
ње јавних политика и изналажење адекватних образовних
пракси, са циљем повећања слободне и компетентне парти
ципације, и то не само у култури и уметности, већ у свим

78 Crossick & Kaszynska, исто, страна 8.
79 KEA & PPMI, исто.
80 APPGA, исто.
81 Varbanova, L. (2011) Cultural participation in education and lifelong lear
ning: a catalyst for personal advancement, community development, social
change and economic growth; преузето 17. јуна 2020. године са сајта:
http://www.houseforculture.eu/upload/Docs%20ACP/Accesstoculturepo
licysummaryAugust312012updatedFormated1.pdf
82 National Education Association (2012) Preparing 21st century students for
a global society: An educator’s guid e to “the four Cs.” Washington, DC;
преузето 20. јуна 2020. године сa сајтa: http://www.nea.org/assets/docs/AGuide-to-Four-Cs.pdf
83 European Council (2018) Council Recommendation of 22 May 2018 on Key
Competences for LifeLong Learning, 2018/C 189/01, Brussels, Belgium:
European Council.
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друштвеним процесима посредованим новим медијима у
данашњем, умреженом, дигиталном друштву.
У циљу развоја трансмедијске писмености у Републици
Србији се предлаже адекватно и континуирано управљање
људским ресурсима, повећање технолошке опремљености
школа и развој флексибилног школског курикулума у коме
би се трансмедијско описмењавање спроводило кроскури
куларно у свим нивоима формалног образовања. Веома ва
жно је развијање адекватних педагошких пракси, под чиме
подразумевамо пре свега укључивање информалних страте
гија учења младих у формални систем образовања. Наиме, у
пракси великог броја земаља препознато је да је информално
учење доминантан, али не и једини фактор у стицању тран
смедијских компетенција код младих. Тако је у великом оп
сежном интернационалном истраживању уочено да су нај
значајније информалне стратегије развоја трансмедијских
компетенција младих: учење радећи, решавање проблема,
имитирање и симулација, учешће у играма, евалуац
 ија туђег
рада и подучавање других – све посредством савремених
медијских технологија.84 Интеграција ових стратегија уче
ња у формално учење је стога неизбежна стратегија у циљу
постизања ефективног трансмедијског описмењавања, по
ставовима.85,86,87 Коначно, кључ сваке врсте реформа лежи у
људским ресурсима, те је изнад свега важно изградити кли
му и културу у образовном систему и институцијама (али и
у друштву уопште) у којима је развијена свест о неопходно
сти трансмедијског описмењавања. Налази истраживања у
Србији потврђују овај став, указујући да и сами наставници
сматрају да је највећа препрека реформама њихова незаин
тересованост, неинформисаност и неприпремљеност.88 У
складу са тим, кључно је изграђивање система укључивања,
информисања, мотивисања и адекватног и континуираног
усавршавања наставника. Поред тога, потребно је изгради
ти управљачке механизме попут дефинисања минималних
стандарда медијских компетенција наставника и ученика,
успостављање система награђивања и контроле у оквиру
84 Scolari, исто.
85 Исто.
86 Jenkins et al. (2009), исто.
87 Black, J., Castro, J. C. and Ching-Chiu, L. (2015) Youth practices in digital
arts and new media: Learning in formal and informal settings, New York:
Palgrave.
88 Valić Nedeljković, D., Janjatović Jovanović, M., Petković, B. i Bašić Hrva
tin, S. (2019) Iskustva i nove mogućnosti za implementaciju medijske i infor
macione pismenosti u osnovne i srednje škole u Srbiji, Novi Sad: Novosadska
novinarska škola.
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школског менаџмента и омогућавање флексибилности у
раду наставника и прилагођавању курикулума.
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TRANSMEDIA LITERACY IN THE SERVICE OF
CULTURAL DEVELOPMENT
Abstract
This paper considers changes caused by new technologies that enable
an increasing participation of average Internet users in the field of
cultural production. From the perspective of pyramidal participation,
different forms of achieving user participation in culture are presented,
according to the level of freedom they achieve, that is the structure of
the relationships in participation. The main argument of the paper is that
development of culture can be accelerated by increasing participation in
cultural production. Accordingly, a link between participation pyramid
and the competencies related to transmedia literacy is made, in order to
point out the potential that transmedia literacy can have for enriching
global culture.
Key words: online participation, culture, art, transmedia literacy
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ПОЗОРИШНИ И ФИЛМСКИ
ОНЛАЈН ФЕСТИВАЛИ
(НЕ)ОДРЖИВОСТ ДИГИТАЛНОГ
ОКУПЉАЊА У ДОБА КРИЗЕ
Сажетак: На темељу интердисциплинарне теоријске анализе која
укршта студије извођења, културе, филма и екранских медија,
овај рад испитује трансформацију фестивала у дигиталном окру
жењу током пандемије вируса корона, разумевајући их као места
реалног окупљања (преко концепта лиминалности) и критичке ди
скусије, тј. као покретача важних и често конфликтних тема у
јавном интересу. Након краћих теоријских разматрања сусрета
позоришних и филмских фестивала са дигиталним медијима, ме
тодом студије случаја анализирамо два онлајн догађаја: Фести
вал интернационалног студентског театра „Фист” (2020) и Фе
стивал краткометражног филма „My Darling Quarantine” (2020).
Наведени примери помоћи ће нам да испитамо потенцијалне пред
ности и мане онлајн фестивала, пре свега са становишта њиховог
значаја за иницирање јавних критичких дебата. Износећи и раз
лажући њихове специфичности показујемо да фестивале у диги
талном окружењу не треба мислити као сурогат или продуже
так манифестација које се oдигравају уживо, већ као аутентичну
културну праксу јединствених могућности формирања заједнице,
која отвара нови простор критичког мишљења и претпоставља
другачије методе друштвене борбе.
Кључне речи: онлајн фестивал, филм, позориште, заједница,
„Фист”, „My Darling Quarantine”

Увод
Тренуци друштвене кризе, каква је пандемија изазвана виру
сом корона, представљају изазов како за свакодневни живот,
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тако и за културно-уметничке раднике. Осим што доносе
ограничења, времена која одступају од уобичајеног, могу
бити плодно тле за изналажење нових решења и преис пити
вање устаљених образаца у пољу културе и уметности. Су
очени са измењеним околностима, поједини фестивали су
отказани или одложени, други су делимично или у потпуно
сти изместили своје активности у дигитални простор, док
су трећи настали као одговор на тренутну ситуац
 ију. Намера
овог рада јесте да испита на који начин дигитално окружење
утиче на позоришне и филмске фестивале и да ли у таквој
форми могу да, поред презентационе, остваре и своје друге
функције, посебно оне које се односе на евалуацију и грађе
ње заједнице (кроз искуства, доживљаје и критичке диску
сије). Најрадикалније постављено, основно истраживачко
питање гласи: јесу ли онлајн фестивали уопште фестивали?
Теоријску платформу на којој заснивамо своја разматрања
чине студије извођења, схваћене као шекнеровске студије
широког спектра1, које укрштају антропологију, социологи
ју, студије позоришта и друге сродне дисциплине. У духу
њихове инхерентне интердисциплинарности, наш теориј
ски оквир проширују и текстови из поља културне полити
ке, као и студија филма и екранских медија. Након дефи
нисања фестивала као места реалног окупљања и критичке
дискусије, размотрићемо понаособ позоришне и филмске
онлајн фестивале. Уз теоријска разматрања сусрета филма
и позоришта са дигиталним медијима, методом студије слу
чаја анализираћемо позоришни студентски фестивал Фист
(2020) и филмски фестивал My Darling Quarantine (2020).

Фестивали као места реалног окупљања
Фестивале одређујемо као културно-уметничке манифеста
ције које приказују и вреднују уметничка остварења настала
у одређеној средини у одређеном периоду2. Њихов смисао
је двојак и односи се на „подстицањe развоја стваралаштва
(вредновањем) и његове рецепције (популарисањем мани
фестације у најширој јавности)”3. Важно је нагласити да
се фестивали истовремено обраћају садашњости и будућ
ности као „један од ретких културних ’формата’ који се
ослања на прошлост са жељом да заједници пружи и визију

1 Више о интердисциплинарности студија извођења у: Jovićević, A. i Vu
janović, A. (2007) Uvod u studije performansa, Beograd: Fabrika knjiga, str.
3-19.
2 Dragićević Šešić, M. i Stojković, B. (2011) Kultura: menadžment, animacija,
marketing, Beograd: Clio, str. 195.
3 Исто.
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будућности”4. У нашем случају, одговор на актуелни трену
так, као и визија будућности, остварује се тематском кон
цепцијом, али и форматом фестивала (њиховим измешта
њем у сферу дигиталних медија). С тим у вези, онлајн фе
стивалима сматрамо све оне који се дешавају на мрежи (on
line), под којом подразумевамо Светску мрежу (World Wide
Web), међународну базу података доступну путем Интерне
та. Специфичност структуре мреже, по теоретичару Ману
елу Кастелсу (Manuel Castells), доводи до „стварања нове
друштвене морфологије у нашим друштвима, а ширење
логике умрежавања значајно мења поступак и резултате у
процесима производње, искуства, моћи и културе.”5 Сход
но томе, јасно је да и фестивали у умреженом окружењу,
које се ствара у оквиру парадигме информатичке техноло
гије, имају могућност да продру у друштвену структуру на
другачије начине (рецимо – имају потенцијално далеко већу
доступност), те стога постају платформа за поновно вред
новање садржаја који се ствара и пласира, али и простор у
коме ревалоризујемо саму природу фестивалских окупља
ња. Маргарита Падиља (Margarita Padilla), инжењерка и
програмерка, пише да:
„Упознавање способности дигиталног царства као про
стора и канала за изражавање емоција подразумева по
сматрање Интернета и његових апликација не само као
инструмента који користимо, већ као места искуства и
субјективности. Пре него средство комуникације, то је
простор који ми насељавамо.”6
Уколико Интернет као такав третирамо, дакле, као простор,
а не начин, заједница коју формирамо на мрежи пружа нове
могућности организације, присуства и учешћа.
За наше разумевање фестивала важан је концепт лиминал
ности Виктора Тарнера (Victor Turner). Он надограђује
познати Ван Генепов (Van Gennep) термин, дефинишући
лиминалност као нестабилни простор између два (чврста)
идентитета. У питању је двојако постојање, којe се не нала
зи ни тамо ни овде већ између позиција које налажу закони,
4 Dragićević Šešić, M. Festivali: od slavlja u zajednici do savremenog spekta
kla – uticaji kulturnih politika, u: Dijalog o festivalima, ur. Simon Grabovac
(2008), Novi Sad: Kulturni centar Novog Sada, str. 13.
5 Castells, M. (2000) Uspon umreženog sveta, Zagreb: Golden marketing,
str. 493.
6 Padilla, M. (2013) El kit de la lucha en Internet, Madrid: Traficantes de
Sueños, prema: Lasén Díaz, A., Quirós, I. M, et San Julián, E. R. (2014)
Jóvenes y comunicación. La impronta de lo virtual, Barcelona: Fundación de
Ayuda contra la Drogadicción, p. 7; (превод цитата за потребе овог рада:
Тамара Николић).
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обичаји и конвенције7. Преко концепта лиминалности Алек
сандра Јовићевић посматра фестивале као друштвене драме
и метафоре, наглашавајући да „фестивали припадају лими
налним тренуцима, као оне праксе где је социјална струк
тура привремено начета”8. Сагласни смо са ставом теорети
чарке да су фестивали „потенцијалне заједнице, заједнице
у настајању и да доносе могућу конотацију припадања:
заједништво и једнакост међу људима, када су друштвени
поредак и друштвене улоге суспендоване”9. У овој особини
фестивала, која подразумева живи сусрет посетилаца (и из
вођача), Јовићевић проналази могућност њихове политичке
субверзивности10. Може ли се искуство посетилаца онлајн
фестивала сматрати лиминалним? Анета Стојнић заступа
теоријски интригантно становиште да је лиминалност упи
сана у саму архитектуру интернета. Речима теоретичарке:
„Интернет поседује амбивалентну структуру која нам
омогућава да га посматрамо као место могућег расцепа.
Интернет је у исто време и производ и средство производ
ње, и место отпора. Баш као и студије извођења, Интернет
је инхерентно лиминалан. У расцепу који је уписан у са
му архитектуру медија, Интернет стално изнова постаје и
остаје место друштвених борби и превирања”11.
Међутим, сматрамо да ауторкино становиште превиђа ва
жност просторног измештања субјекта у сврху постизања
лиминалности. По Тарнеровом виђењу, током средишње
(threshold) фазе „прелазак из једног друштвеног статуса у
други обично је праћен паралелним преласком у простору,
географским кретањем са једног места на друго”12. Иако
стоји да је простор уласка у сајбер-простор „материјални
чин, који остварујемо посредством различитих физичких
(хардверских) средстава”13, то и даље не значи да је посреди
кретање у правом смислу те речи. Сагласни смо са ставом
7 Turner, V. (1966) The Ritual Process: Structure and Anti-Structure, New
York: Cornell University Press, рp. 96-97.
8 Jovićević, A. Festivals as Social Dramas and Metaphors: Between Popular
and Subversive, in: Cultural Diplomacy: Arts, Festivals and Geopolitics,
eds. Dragićeviš Šešić, M., Rogač Mijatović, Lj. and Mihaljinac, N. (2017),
Belgrade: Creative Europe Desk Serbia, Faculty of Dramatic Arts, p. 133.
9 Исто, стр. 134.
10 Исто, стр. 140.
11 Stojnić, A. (2015) Teorija izvođenja u digitalnoj umetnosti, Beograd: Orion
Art, str. 84
12 Turner, V. (1974) Liminal to liminoid, in play, flow, and ritual: An essay in
comparative symbology, Rice Institute Pamphlet-Rice University Studies,
60(3), Houston: Rice University, p. 58.
13 Stojnić, A. (2015), nav. delo, str. 81.
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Ханса-Тиса Лемана (Hans-Thies Lehmann) да се интернет
заједнице не могу изједначити са колективима у непосредо
ваној стварности јер колективно примање информација не
доноси колективно искуство. Поред тога, Леман наглашава
да је интернет, иако наизглед масовни медиј, истовремено
и приватни медиј, који ствара изоловано, а не колективно
искуство14. У складу с тим, различита појединачна искуства
посетилаца онлајн фестивала, чак и када су истовремена, не
чине колективно искуство.
У својој опсежној студији о филмским фестивалима холанд
ска теоретичарка Маријке де Валк (Marijke de Valck) читаво
поглавље посвећује „разумевању фестивалских простора”15
говорећи о њиховој међуповезаности са ширим контекстом
одржавања: окружењем града, социо-културним карактери
стикама извесне локације и слично (касније у току књиге
она ће користити термин „просторна оса фестивала”16, узи
мајући у обзир као подједнако важне, глобалну и локалну
компоненту). Када одлазимо на позоришни или филмски
фестивал, ми се измештамо из свакодневног, приватног про
стора и ступамо у јавни простор који делимо с другим гле
даоцима. Извођење представе на фестивалу није идентичан
догађај као извођење у ванфестивалским околностима. Ако
узмемо у обзир да је и оно што се дешава пре и после са
мог уметничког извођења или пројекције филма такође део
једног ширег догађаја, тај шири концентрични круг може
мо одредити као културно извођење17. Овим појмом може
се обухватити „било које извођење које се састоји од фоку
сираних, јасно означених и друштвено ограничених обли
ка понашања која су посебно направљена/припремљена за
показивање”18. Упркос различитим варијантима коришћења
овог термина, теоретичари Сингер (Singer), Хајмс (Hymes),
Бауман (Bauman), Барба (Barba) слажу се у једном: кул
турно извођење подразумева измештање из свакодневног
14 Lehmann, H. (2004) Postdramsko kazalište, Zagreb, Beograd: CDU, TKH,
str. 297.
15 De Valck, M. (2007) Film Festivals: From European Geopolitics to Global
Cinephilia , Amsterdam: Amsterdam University Press, p. 39.
16 De Valck, M. (2007), нав. дело, стр. 135.
17 Александра Јовићевић користи израз културални перформанс, али ми
на овом месту бирамо термин извођење као шири од перформанса, јер
други користимо за одређење ужег појма уметности перформанса / per
formance art. С друге стране уместо придева културални бирамо израз
културни, јер први представља дослован (и непотребан) калк, настао од
енглеског cultural. У том значењу већ се употребљава придев културни
који има своје место и у српском језику, а примери су бројни термини
попут културне историје, културне политике и сл.
18 Jovićević, A. i Vujanović, A. (2007) Uvod u studije performansa, Beograd:
Fabrika knjiga, str. 29.
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живота19. To измештање, које у случају онлајн фестивала из
остаје, предуслов је остваривања лиминалности, али и мо
гућности да се представа или пројекција сместе у оквире
културног извођења. Поред тога, не смемо заборавити да од
лазак на фестивал подразумева одређени друштвени оквир у
који су представа или филм смештени. Термин оквир (frame)
Ервинг Гофман (Erving Goffman) користи да означи органи
зациони принцип који измешта друштвене догађаје, и то на
рочито оне са извођачким карактером20. Фестивалски оквир
подразумева и играње одређених друштвених улога: селек
тора, жирија, публике и сл. који, без учешћа у заједничком
културном извођењу, не могу у потпуности да се остваре.

Фестивали као места критичке дискусије
Закључили смо да транспозицијом у дигитално окружење
фестивали губе преимућство непосредног живог искуства –
лиминалност и колективно искуство – али треба поставити
питање постоји ли нешто што фестивали овим чином до
бијају или барем задржавају од својих пређашњих карак
теристика.
С тим у вези, треба истаћи да фестивали као културно-умет
ничке манифестације промовишу квалитетну дискусију, ко
ја је углавном одсутна у широј друштвеној заједници. На
овај начин успостављају се алтернативни модели мишљења
и дискусије, интелектуалци добијају јавни простор, а фе
стивал едукује и еманципује своју публику21. Измештањем
у онлајн простор фестивали не губе ову карактеристику. За
право, она у извесном смислу постаје израженија јер јед
на од упечатљивих карактеристика свих онлајн фестивала у
време пандемије јесте њихова појачана аутореференцијал
ност. Сама чињеница да се један фестивал одржава, и то у
онлајн простору, представља својеврстан одговор на питање
треба ли (и на који начин) одржавати културно-уметничке
манифестације у ванредним околностима. Због тога, у први
план долази искушавање познатих граница и дебата о ме
сту фестивала у културној заједници, као и о иманентним
карактеристикама позоришних, односно филмских фести
вала. Критичка дискусија, тј. питања о односу фестивала
спрам друштвене реалности, потискује евалуацију програма
у други план. У том смислу, доминација главног програма

19 Carlson, M. (2018) Performance: A Critical Introduction. London and New
York: Routledge, p. 22.
20 Исто, стр. 37.
21 Jovićević, A. (2017), нав. дело, стр. 136.
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фестивала бива у извесној мери нарушена у корист прате
ћих програма (округли столови, покретање јавне дебате).
Питања која смо покренули размотрићемо у наставку у
односу на спефичности онлајн позоришних и филмских
фестивала.

Онлајн позоришни фестивали
Извођење у дигиталном окружењу
Пре него што се посветимо феномену онлајн позоришних
фестивала и анализи студије случаја, потребно је да се вра
тимо један корак уназад и поставимо „старије” питање о из
вођењу у онлајн окружењу. Да ли је медијски посредовано
позориште и даље позориште?
Леман, на пример, сматра да позориште треба да инсистира
на оном што га чини аутентичним у савременом тренутку
и одваја од нематеријалности нових медија и технологија.
„Казалиште је, напротив, у особитој мери обиљежено ма
теријалношћу комуникације. Но та већ готово застарјела
институција ипак још изненађујуће стабилно налази своје
место у друштву и сусједству технички напреднијих ме
дија. Казалиште очито испуњава неку функцију која је по
везана баш с његовим манама”22.
Слично Леману, немачка теоретичарка Ерика Фишер-Лихте
(Erika Fischer-Lichte) суштину извођења проналази у живој
енергетској размени између извођача и публике, коју од
ређује као аутопојетичку повратну спрегу. Без телесног
саприсуства, које Фишер-Лихте препознаје као предуслов
извођења, не можемо говорити о изведбама, биле оне кул
турне или уметничке23. Деловање аутопоjетичке повратне
спреге, по теоретичарки, доводи гледаоца у лиминално ста
ње24, што нас враћа на уведени Тарнеров концепт, који одли
кује искључиво непосредована извођења. На другом месту
Фишер-Лихте недвосмислено тврди да „медијски пренесена
изведба укида повратну спрегу”25.
Треба подвући разлику: онлајн позориште омогућује нам да
будемо истовремено присутни током трајања представе, али
не може, или барем не још увек, да премости јаз телесне
22 Lehmann, H. (2004), нав. дело, стр. 16.
23 Fischer-Lichte, E. (2014) The Routledge Introduction to Theatre and Perfor
mance Studies, Oxon, New York: Routledge, pp. 19-22.
24 Исто, стр. 42-44.
25 Fischer-Lichte, E. (2008) The Transformative Power of Performance, Oxon,
New York: Routledge, p. 67.
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одвојености. Како би одвојила ове феномене Анета Стојнић
користи израз суприсутности (временске) наспрам тупри
сутности (просторне)26. Пеги Фелан (Peggy Phellan) сагла
сна је са претходно цитираним ауторима, али своје аргумен
те заснива идеолошки, сматрајући да изведба не може бити
репродукована јер укључивањем у економију репродукције
она изневерава сопствену онтологију.27
С друге стране, Филип Ауслендер (Phillip Auslander) не ви
ди никакво нарочито преимућство у непосредованом иску
ству извођења. Теор етичар чак тврди да се чвршћи ефекат
заједништва може остварити код оних који гледају пренос
утакмице у кафићу или код куће, него код посетилаца на
трибинама. У првом случају окупили су се комшије и позна
ници, најчешће у много интимнијој атмосфери, па ће се код
њих лакше подстаћи осећај заједништва него код навијача
на трибинама, који се вероватно и не познају. Можда је Ау
слендер у праву ако имамо у виду само присутне у кафићу,
али занемарује релацију између играча, који су на терену,
и гледалаца који се налазе на другом месту. Због одсуства
телесног саприсуства, они се не могу сматрати учесници
ма исте изведбе. Чак и ако бисмо у заједничком гледању
утакмице или фестивала у кафићу препознали елементе
културног извођења, усамљеничко гледање телевизијског
или интернет садржаја може се разумети само као приватно
искуство. Туприсутност остаје последња „линија одбране”
живог извођења28.

Студија случаја: „Фист” (2020)
Суочени са појачаним безбедносним ризиком организатори
Фиста, студенти Факултета драмских уметности у Београду
и њихови ментори, одлучили су да програм фестивала пре
месте у дигитални простор. Њихов одговор на кризу било је
организовање првог онлајн позоришног фестивала у Србији
под називом Буђење од 15. до 19. марта на Фист онлaјн

26 Stojnić, A. (2015), нав. дело, стр. 56.
27 Phellan, P (1993) Unmarked: The politics of performance, London:
Routledge, p. 146.
28 Међутим, на основу неких предвиђања, можемо у не тако далекој бу
дућности очекивати сценарио по ком ће комплетну или део публике чи
нити њихови холограми, а да део извођача, такође, буде само виртуелно
присутан. То нису предефинисани холограми већ виртуелно ја, које је
истовремено на сцени, док сам ја на другом месту и које, са минимал
ним закашњењем, преноси моје емоције. Овакав развој догађаја релати
визовао би и критеријум телесног саприсуства / туприсуства као гаранта
непосредности извођења. Остаје да се види како ће технологија у годи
нама које следе наставити да утиче на (ре)дефинисање позоришта.
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платформи. Емилија Бошњаковић, једна од организаторки,
објашњава концепт фестивала следећим речима:
„Донели смо одлуку да редефинишемо концепт и поруку
овогодишњег Фестивала, у жељи да одговорно и рацио
нално реагујемо на тренутне догађаје – не само испред
интернационалног фестивала који окупља младе људе,
већ као институција која едукује будуће професионалце и
уметнике из области позоришне и извођачке уметности и
учи их стварању заснованом на вредностима заједнице”29.
Извођења су почињала у заказано време како би се симу
лирао ефекат живости, a натписи пре почетка подсећали су
публику да укључи своје електронске уређаје, поигравајући
се са форматом фестивала и упућивајући на аналогно ис
куство позоришне и фестивалске публике. Главни програм
био је пропраћен бројним онлајн трибинама и округлим
столовима, који се још увек могу пронаћи на јутјубу30.
Извођачко тело увек је истовремено семиотичко и физич
ко (појавно) тело. Прво је задужено за генерисање значења,
док је друго физичко тело глумца или глумице. Важно је на
гласити да ова два тела увек постоје симултано на сцени,
па семиотичко тело никада не може да поништи физичко.
Несводивој амбивалентности тела одговара и амбивалент
ност извођења, у ком разликујемо два опажајна нивоа: ниво
репрезентације (изведба се посматра као систем знакова) и
ниво присуства, где је фокус на чулном деловању изведбе31.
Током извођења медијатизованих драмских представа на
Фисту, какве су биле Три сестре (Факултет уметности При
штина – Звечан) или Глембајеви (Академија умјетности Ба
ња Лука) укида се поменута двострукост извођења и сва
пажња гледалаца бива усмерена на ниво репрезентације и
семиотички аспект извођачког тела. Када су у питању пле
сне представе, као што је Плесач је одговор (Dancer is the
answer), у одсуству јасно означене фабуле, наглашено је би
ло физичко тело извођача, али оно није на гледаоце дело
вало својим присуством (енергетски) већ искључиво својом
виртуозношћу.
29 Ratković, V. FIST u doba korone: Prvi online pozorišni festival u Srbiji”,
14. 03. 2020, 18.7. 2020 (pristupljeno); https://noizz.rs/kultura/fist-2020/
dlnkg5n
30 На једној од таквих трибина, која је одржана другог дана фестивала –
Позоришна уметност у дигиталном окружењу – учествовали су, уз
Мирка Стојковића и модераторку Јелену Кнежевић, и аутори овог тек
ста, када је и настала идеја за писање рада. Снимак доступан на: https://
www.youtube.com/watch?time_continue=620&v=Csi-1MSR7ao&featu
re=emb_title
31 Fischer-Lichte, E. (2014), нав. дело, стр. 54-55.
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Teotwawaki32 (Висока школа уметности из Цириха), побед
ничка изведба фестивала, једина се својом концепцијом ди
ректно реферисала на актуелну ситуацију. У питању је изво
ђење о смаку света, које је пред фестивал адаптирано тако
да уводи и тему пандемије. Током тридесет минута учесни
ци су разматрали потенцијалне сценарије краја света и сми
шљали одговарајуће скраћенице, а све то у згради која се
у том тренутку дезинфикује и спрема за потпуну обуставу
рада. Дакле, није у питању снимак неког претходног извође
ња већ је оно наменски осмишљено за интернет публику33,
што ово извођење од медијски пренесене изведбе помера ка
сајберперформансу. Овим појмом обухватају се „праксе које
се одвијају и развијају у контексту институција театра и пер
форманса, односно истраживања у оквиру ове области, али
које као своју сцену користе простор Интернета”34. Публика
је у коментарима покушавала да се сети скраћеница које су
глумци смислили, као и ствари које треба понети са собом
у случају хитне евакуације, чиме је створен утисак интер
активности и непоновљивости изведбе коју смо гледали.
Важан аспект извођења, било да га конципирамо преко
енергетске размене извођача и публике или на неки други
начин, јесте мањи или већи степен непредвидљивости. Фи
шер-Лихте износи тезу да свако извођење, услед деловања
аутопојетичке повратне спреге – која у случају медијатизо
ваног извођења изостаје – може добити непредвиђени ток35.
Међутим, извођење представе Тамо где никада нисам био
(Where I have never been, Висока школа за музику и позо
риште Феликс Менделсон Бартолди из Лајпцига) показало
је да и дигитално позориште може имати висок степен не
предвидљивости. Наиме, организатори су, у први мах, сни
мак извођења пустили од средине, што су извођачи – сада у
улози гледалаца – одмах уочили и написали у коментарима
испод снимка на јутјубу. Снимак је након пола сата замењен
и пуштен исправно, али овај пут без превода, па је један од
глумаца у коментарима симултано преводио. Захваљујући
свим овим интервенцијама и непредвиђеним околностима,
ова медијатизована изведба спонтано се померила ка сајбер
перформансу, иако првобитно није била тако замишљена.

32 У питању је скраћеница од The End Of The World As We Know It.
33 Представа је требало да буде изведена путем онлајн конференцијског
позива, али је два дана раније у Цириху проглашено ванредно стање, а
студенти су дан пре извођења позвани да покупе своје ствари, када су и
снимили извођење, напуштајући академију.
34 Stojnić, A. (2015), нав. дело, стр. 54.
35 Fischer-Lichte, E. (2014), нав. дело, стp. 26.
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Измештање једног позоришног фестивала у дигитално
окружење, изразитије него у случају филмских фестивала,
наглашава његову аутореференцијалност, управо због чи
њенице да се позориште најчешће конципира као уметност
која постоји искључиво сада и овде. Како би објаснила спе
цифичност сајберперформанса Ана Вујановић уводи појам
Ђулија Карла Аргана (Giulio Carlo Argan) – уметност  као
истраживање:
„На тај начин, уметност као истраживање на себи изводи
укрштања, суочавања и преишчитавања различитих тек
стова уметности (онда када себе поставља као проблем)
или текстова уметности и текстова друштва и културе
(онда када се као уметност упушта у истраживање неких
других проблема: друштвених, политичких, културалних
итд). У томе се она заснива као проблемска уметничка
пракса, нудећи проблем уметности на месту очекиваног
уметничког комада”36.
На исти начин, онлајн позоришни фестивал нуди проблем
фестивала на месту где се очекивао његов стандардни про
грам. По аналогији са Вујановић и Арганом, онлајн позо
ришне фестивале можемо дефинисати синтагмом фестивал
као истраживање. Наведена одредница може звучати као
плеоназам, и то није случајно, јер се од фестивала и очекује
да има и истраживачку, едукативну функцију у пољу култу
ре. Овај закључак нас враћа тези да онлајн позоришни фе
стивали своје тежиште померају од евалуације ка истражи
вању граница и одговорности позоришне уметности у доба
пандемије и дигиталних медија. Они не могу бити места
реалног окупљања која публику доводе у лиминално стање,
али зато остају места постављања друштвено релевантних
питања и квалитетне дискусије, чиме испуњавају важну
културну функцију. То нас доводи до наизглед парадоксал
ног закључка: чак и ако није био позориште, 15. Фист је био
фестивал.

Онлајн филмски фестивали
Дигитални/кућни простор пројекције
Када говоримо о позоришту, готово је излишно наглашава
ти да се оно одиграва у простору: материјалност извођења
једна је од његових најважнијих карактеристика. У случају
филма, међутим, реалан, физички простор није одлучујући
фактор самог уметничког текста (или у овом случају боље
36 Jovićević, A. i Vujanović, A. (2007) Uvod u studije performansa, Beograd:
Fabrika knjiga, str. 138.
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рећи: материјала), али јесте кључни саставни део савреме
ног фестивалског модела, те дистрибуције кинематограф
ског садржаја и његовог пласмана. Како пише Маријке де
Валк, „фестивалска чворишта су пре свега одређена њихо
вим просторним квалитетима”37. Требало би, из њеног наво
ђења, имати у виду да значај простора за филмски фестивал
није само последица глобализације:
„Од самих почетака овог феномена било је важно да фе
стивали буду концентрисани на конкретним местима и
да се одржавају у току кратког временског периода. Вре
менски непосредно повезани догађаји увлаче учеснике у
дешавање и олакшава им да упознају друге и спроводе
интервјуе, промовишу свој рад и преговарају.”38
Интересантно је да у наставку овог поглавља де Валк подсе
ћа да фестивал у Кану опстаје као водећи светски филмски
догађај управо зато што се „свако ко је неко” у индустрији
појави на овом малом простору око фестивалске палате и на
плажи испред ње, сваке године у мају. Услед вируса коро
на ове године Кански фестивал је отказан први пут у својој
историји, али је његов програм ипак обелодањен у виду спи
ска који носи „ознаку Кана” (Cannes label), упостављајући
својеврсни престижни симбол, премда са собом не носи и
примарну намеру фестивала: да филм прикаже пред публи
ком. Кански маркет (Marché du Cinéma), догађај који постоји
још од 1959. године, одржао се у нешто измењеном облику у
дигиталном простору, уз низ дискусија, панела и конферен
ција.39 Како наводи де Валк, маркет у Кану у уобичајеним
околностима није редукован искључиво на званичне фести
валске просторе већ се одиграва свуда, посебно „у рестора
нима, хотелима, у апартманима и на јахтама. Компаније из
најмљују ове локалитете и претварају их у комуникационе
центре и привремене канцеларије у којима дочекују (потен
цијалне) партнере и организују преговоре”40. Питање је, на
равно, да ли је „ексклузивност, сјај и гламур” (према речима
ауторке) овог посебног места могуће, и под којим условима,
репродуковати онлајн, али је, чини се, важније питање: је ли
37 De Valck, M. (2007), нав. дело, стр. 38.
38 Исто.
39 Није неважно скренути пажњу на то да је на званичом сајту Канског
филмског фестивала сегмент посвећен евалуацији овогодишњег програ
ма маркета насловљен изјавом једног од учесника „Било је као у Кану!”
чиме се, парадоксално, поново враћамо на питање простора и његову
важност унутар фестивалског дискурса. За више информација посети
ти: https://www.festival-cannes.com/en/infos-communiques/communique/
articles/it-felt-just-like-being-in-cannes
40 De Valck , M. (2007), нав. дело, стр. 114.
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то неопходно, или је могуће изнедрити другачији начин да
онлајн фестивали постану незаобилазна места дигиталног
присуства и дискусије? Чак и уколико се не ради о једин
ственом светском маркету, попут Канског, фестивали пред
стављају једнократна просторно-временска окупљања одре
ђена својом локацијом и аутентичном атмосфером, својом
догађајношћу и спектакуларношћу41, које можемо разумети
и преко гофмановски схваћеног оквира. Њихов значај сто
га превазилази програмске целине, награде и друге аспекте
уско везане за савремене културне политике, a несумњиво
носи и известан социјални капитал42.
Платформе за гледање филмова и видеа на захтев (video on
demand) постоје од друге половине 90-их година, када су пре
свега настале у сагласју са телевизијским програмом, а онда
се природно прошириле и на мрежу. Савремени сервиси по
пут Netflix-а, те Mubi-јаили Criterion-а, који пружају могућ
ност одабира термина гледања, као и широк дијапазон родно
и жaнровски разноликих садржаја, постају све доступнији и
популарнији током претходне и ове деценије. До сада су, ме
ђутим, филмски фестивали свој „онлајн продужетак”43 ви
дели или као место архивирања, или као место промоције,
док су презентације и пројекције били резервисане за су
срете уживо. Као што сматра бугарска ауторка Маја Неде
љакова (Maya Nedelyakova), фестивал измештањем у ди
гитални простор губи своју ексклузивност, коју му обез
беђује просторно-временска и географска ограниченост.
Она наводи да, када је идеја ексклузивности подривена,
„услед инклузивности и демократичности нових техноло
гија, фестивал губи део свог шарма. Интимна заједница,
која се ствара учешћем у тако екслузивном догађају, бива

41 У деборовском смислу. Ги Дебор (Guy Debord) тврди да „Спектакл није
само скуп слика; то је друштвени однос међу људима посредован сли
кама” (Debor, G. (2009) Društvo spektakla, Beograd: Anarhistička knjiga,
str. 9), те можемo рећи да фестивал није само скуп филмова, већ низ
друштвених односа посредованих тим филмовима.
42 У оквиру анализирања фестивала социјални капитал (схваћен по Пјеру
Бурдијеу, видети: Bourdieu, P. (1986) The forms of capital, in: Handbo
ok of Theory and Research for the Sociology of Education, ed. Richardson,
J. New York: Greenwood, pp. 241-258) значајан је аспект, али због своје
комплексности превазилази фокус овог рада. За даљи увид у методоло
гију и литературу на ову тему погледати: Arcodia, C. and Whitford, M.
(2006) Festival attendance and the development of social capital, Journal of
Convention & Event Tourism, 8 (2), pp. 1–18.
43 Mедијски ’продужетак’ традиционалних физичких фестивала могао би
бити управо дигитални простор за даљу размену и дискусију, на начин
на који Маршал Маклуан дефинише технолошке продужетке; Видети:
Makluan, M. (2008) Razumijevanje medija, Zagreb: Golden marketingTehnička knjiga, str. 11.
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компромитована.”44 У питању је исти онај феномен који
Александра Јовићевић одређује термином потенцијалне за
једнице. Ако удружимо ставове теоретичарки, рекли бисмо
да је телесна интимност предуслов лиминалности (и по
литичке субверзивности) фестивала мишљеног као места
реалног окупљања.
На онлајн панелу „Дистрибуција у доба короне”45, а одржа
ном за чланове удружења ДОК Србија, Јоргос Красакопу
лос (Yorgos Krassakopoulos), селектор Солунског фестивала
документарног филма, говорио је о искуству организовања
и структуралног промишљања програма. Осим што је за
филмску пројекцију у онлајн постору потребна другачија
инфраструкура од оне (физичке) коју су фестивали до сада
обезбеђивали, требало је одредити нове моделе пословања,
продаје и промоције; у контексту простора важно је иста
ћи да су географски фестивали свој програм (без обзира на
отвореност дигиталних простора) морали да закључају за
одређене локалитете, будући да је због модела дистрибуције
важно ограничити премијере, као и број пројекција, унутар
земаља у којима се филмови приказују. У случају фестивала
у Солуну, рецимо, фестивалски тим ограничио је гледање на
територију Грчке, а премда су онемогућили да остатак све
та присуствује онлајн пројекцијама, својим онлајн издањем
су без обзира проширили досадашњи домет (иначе ограни
чен на свега неколико физичких локација), те су евалуаци
јом закључили да је чак 40% гледалаца дошло ван Солуна.
Овакво сазнање, како је Красакопулос навео у свом излага
њу, утицало је на одлуке тима да предстојеће фестивалско
издање, посвећено фикционалном филму, отворе ка новим
дигиталним могућностима, задржавајући притом класичне
биоскопске пројекције.
Дејвид Арчибалд (David Archibald) и Мичел Милер (Mitchell
Miller) наглашавају диверзитет фестивалских модуса функ
ционисања46, те је немогуће дефинисати неку структуру која
међу њима предњачи, али можемо приметити да се осим
од пројекција, филмски фестивали, као и позоришни, са
44 Nedelyakova, M. Festivals gone digital: A case study of Netcinema.bg, in:
Transformation Processes in Post-socialist Screen Media, eds. Dudková,
J. and Mišíková, K. (2017), Bratislava: Academy of Performing Arts in
Bratislava, pp. 145-146.
45 Разговор је одржан 19. 06. 2020, при чему је из архиве ДОК Србије до
бијен накнадно на коришћење љубазношћу учесника за потребе овог
истраживања (будући да није емитован јавно). Учесници панела били
су Јоргос Красакопулос (Yorgos Krassakopoulos), Ваутер Јансен (Wouter
Jansen), Младен Ковачевић и Стефан Иванчић.
46 Archibald, D. and Miller, M. (2011) The Film Festival Dossier: Introduction,
Screen, 52 (2), Oxford University Press, p. 250.
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стоје од бројних пратећих програма: разговора са публиком
и ауторима, едукативних пројеката, састанака, маркета и
слично. Када се преносе у дигитални простор, све ове це
лине морају да пронађу свој еквивалент. У наведеној онлајн
дискусији ДОК Србија између осталог наглашено је да је
у досадашњним транформацијама фестивала већина пред
стављања пројеката или разговора са публиком – због при
роде платформе, која подразумева гледање у флексибилном
термину – унапред снимљена. Овако се губи могућност раз
мене, повратне реакције и истовременост искуства, те је мо
гућност привременог колектива сведена на минимум. Овде
се морамо сложити са Леманом (2004): на интернету, начел
но колективном медију, нема колективног искуства47, а гле
дања овако замишљених онлајн презентација и пројекција
јесу изолована дешавања. Осим тога, ради стабилности сер
вера, контролисања наплате или броја гледалаца неопходно
је, рецимо, ограничити количину публике која је у највећем
броју случајева далеко испод стандардне попуњености про
сечне биоскопске сале. Тиме не само да се умањује њихова
могућност сусрета, већ и бројност.
Ролан Барт (Roland Barthes) сагледава искуство одласка у
биоскоп наспрам кућне (у његовом случају, једине могуће у
то време – телевизијске) пројекције, а можемо рећи да се ове
опсервације налазе донекле у сагласју са поменутим Лема
новим поређењем изолованог и колективног искуства:
„У том мраку биоскопа (мраку анонимном, насељеном,
многобројном: ох, како су досадне и фрустрирајуће та
козване приватне пројекције!) почива сама опчињеност
филмом (какав год да је). Сетите се супротног искуства:
на телевизији, на којој се такође приказују филмови, оп
чињености нема: ту је мрак као гумом избрисан, аноним
ност потиснута; простор је познат, артикулисан (због
намештаја, познатих предмета), укроћен: еротизам – не,
боље је рећи, како би се боље разумела његова лакоћа,
недовршеност – еротизација места је искључена: теле
визија нас осуђује на Породицу, чији је кућански инстру
мент постала, као што је некада било огњиште, са све
заједничким котлићем.”48
Када садржај конзумирамо испред сопствених рачунара или
других екрана (у мраку или не), то јесте приватна пројек
ција. Суштинско питање онлајн фестивала морало би да
47 Lehmann, H. (2004) Postdramsko kazalište, Zagreb, Beograd: CDU, TKH,
str. 297.
48 Bart, R. (2019) Izlazak iz bioskopa, Beograd: FMK, str. 3; Nedelyakova, M.
(2017), нав. дело, стр. 146.
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буде како унутар ових ограничења ипак иницирати кри
тичну масу која активно промишља садржај и учествује у
програмима. Недељакова будућност онлајн фестивала види
у прихватању и развијању стратегија које би им омогући
ле континуитет између фестивалских издања, али и учешће
публике. На трагу теоретичарке, можемо закључити да при
ступи, практични и теоријски, онлајн фестивалима не смеју
да се исцрпљују у поређењу и мањкавостима дигиталног у
односу на аналогно окупљање већ треба да размотре могуће
трансформације постојећих фестивалских модела, узима
јући у обзир технолошке условности и/или додатне могућ
ности онлајн искуства. Студија случаја која следи предста
вља један од могућих одговора на сусрет фестивалског и
дигиталног искуства.

Студија случаја:
„My Darling Quarantine” (2020)
Окупљени формално око платформе Talking Shorts,
посвећенe критичком промишљању краткометражног
европског филма (као сајта који је удомио/хостовао фести
вал) аутори, селектори и филмски радници покренули су
My Darling Quarantine49. 16. марта 2020. године отпочеле
су пројекције у оквиру сасвим новог онлајн фестивала, чи
ја је намера била да понуди креативни одговор на тренут
но стање изазвано вирусом корона, а услед ког су бројни
филмски фестивали одложени, те снимања заустављена, а
аутори се нашли у карантину. Међу поменутим одложеним
догађајима нашли су се, наравно, и фестивали краткометра
жног филма, који у оквиру глобалне филмске економије не
заузимају велику улогу, али су веома значајни за промоцију
и пласман младих аутора у светским и локалним кинемато
графским праксама. Неки од отказаних фестивала су и Ме
ђународни фестивал кратког филма у Нијмегену, Фестивал
кратког филма у Глазгову, Short Waves – Фестивал кратког
филма у Пољској и Канадски фестивал Регард, а управо су
се селектори и аутори ангажованих око ових и других фести
вала одазвали на идеју Енрика Ванучија (Enrico Vanucci), са
ветника за кратки филм Венецијанског међународног филм
ског фестивала и програмског директора Тоrino Short Film
Market-a, да се покрене до сада неиспробана иницијатива
примерена околностима кризе и могућностима дигиталних
технологија.

49 Фестивал се налази на адреси: https://www.talkingshorts.com/festivals/
my-darling-quarantine-short-film-festival
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Концепт My Darling Quarantine50 фестивала био је да сваке
радне недеље понуди по седам краткометражних остваре
ња, тематски уједињених око појма дистопије, а чији би ре
дитељи обезбедили бесплатан приступ својим филмовима
(линковањем радова који се налазе на неким другим онлајн
адресама). Фестивал је по том принципу сваке седмице, за
кључно са последњом недељом маја 2020, издвајао наслове
и чинио их доступним за гледање у периоду од седам дана.
У селекторском смислу, модел фестивала замишљен је као
инклузиван и подразумевао је дискусију и критички одабир
унутар самог одбора фестивала, при чему класична хијерар
хија не постоји, а више десетина чланова тима и селектора
потписано је као колектив.
У току сваке недеље било је организовано и гласање за нај
боље остварење, а „награда” која је додељивана представља
место пресека ресурса коју платформа Tаlking Shorts посе
дује (у виду филмских критичара) и уочене потребе да се о
филму дискутује, те је тако о филму са највише гласова писа
на критика која је и након периода пројекције постала јавно
доступна на сајту фестивала. На овај начин фестивал служи
као простор едукације и еманципације своје публике51, али и
доказује значај колектива у креирању вредности.
Поред филмског фестивалског програма, My Darling Qua
rantine на платформи GoFundMe у тренутку писања овог
рада прикупља новац: половину издваја за имигранте који
се боре против последица вируса Covid-19 (у оквиру ини
цијативе Лекари без граница), те половину издваја за љу
де и догађаје који су били погођени ситуацијом у оквиру
културне продукције (услед недостатка институционалног
финансирања). На овај начин тим иза фестивала користи
crowdfunding – методу транспарентног прикупљања новца
онлајн, која приличи дигиталном окружењу – да новим тех
нологијама прошири свој утицај на друштво (о чему је већ
било речи при разматрању природе мреже).
Синтија Жил (Cintia Gil), португалска филозофкиња, не
кадашња дугогодишња програмска директорка фестивала
DocLisboa, а сада на челу Shef
fi eld Doc/Fest-a, рекла је у ин
тервјуу за Screen Daily да у новонасталим околностима ипак
не би имало смисла напросто постојећи фестивал репроду
ковати на мрежи, будући да према њој и њеном тиму то није
50 Исто.
51 Jovićević, A. Festivals as Social Dramas and Metaphors: Between Popular
and Subversive, in: Cultural Diplomacy: Arts, Festivals and Geopolitics, eds.
Dragićeviš Šešić, M., Rogač Mijatović, Lj. and Mihaljinac, N. (2017), Bel
grade: Creative Europe Desk Serbia, Faculty of Dramatic Arts, p. 136.
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најбољи начин да се одбране вредности за које се залажу.
Како она наводи,
„Одупиремо се идеји да је интернет присуство демокра
тичније – није. Сфера дигиталног, њено ширење и приви
леговање потрошачких навика, збуњен је свет у коме се
неједнакости, разлике у приступу и социјални кодови уве
лико потврђују. Када говоримо о приступу није реч само
о једноставном клику или маркетиншкој кампањи – већ о
контексту; о изградњи мостова и стварању прилике да се
сви осећају добродошлима.”52
Чини се да у оквиру My Darling Quarantine, где су подјед
нако били заступљени филмови различитих родова и врста
(анимирани, документарни, фикционални, експериментал
ни), долази до изражаја еклектичност и демократичност
светске сцене краткометражног филма, управо узимајући у
обзир стварање атмосфере за колективно креирање програ
ма око које Жил упозорава да морамо бити обазриви. Како
наводи Синди Хинг-јук Вонг, премда су националне, групне
или тематске намере биле темељ за многе фестивале у раз
личитим временима, „организатори и селектори фестивала
ипак себе виде као чуваре квалитетне кинематографије ко
ја превазилази националне индустрије и њихове захтеве.”53
Чини се да је сличан приступ селектора иза фестивала My
Darling Quarantine, који о – по много чему специфичном –
тржишту краткометражног филма мисле као о наднационал
ном феномену, тиме се одупирући геополитичким ограниче
њима, карактеристичним за филмске фестивале у реалном
простору. Ауторка даље наводи да појединачни фестивали
и везе између њих превазилазе уметност, награде, пословне
односе и односе са јавношћу, те да:
„Они обликују живот и будућност филмских радника,
солвентност малих филмских компанија и великих кор
порација, престиж градова, нација и региона и изградњу
академског и јавног знања о филму и видеу. Ова јавна
значења развијају се од фестивала до фестивала због по
литике, економије, технологије, социокултурних промена
и естетике. Кроз ове процесе фестивали нас присиљава
ју да размотримо какав облик филмско знање преузима
52 Johnston, T. Lockdown lessons: Shef
field Doc/Fest director Cíntia Gil
on defending the collective experience of cinema; 11. 06. 2020, 13. 05.
2020 (pristupljeno), – https://www.bfi.org.uk/news-opinion/sight-so
und-mag az in e/int erv ie ws/sheff ie ld-doc-fest-dir ect or-cint ia-gil- cor on a
vir us-cris is?fbclid=IwAR2s7-Wd6V2hZ1cxBGBaD oLCb4xuBB Wag
TAjfkjk8sGrLgGk45AfYkp4PSM.
53 Hing-yuk Wong, C. (2011) Film Festivals: Culture, People, and Power on the
Global Screen, New Jersey: Rutgers University Press, p. 14.
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унутар замишљене заједнице филма, филмских стварала
ца и публике.54
My Darling Quarantine фомиран је борећи се за идеју филм
ског знања, и то колективног знања младе филмске публи
ке и младих филмских професионалаца, предлажући не са
мо нов модел фестивалског функционисања, већ и одржив
модел размене идеја и информација о транснационалним
филмским продукцијама.
Теоретичар културе и филозоф Пол Вирилио (Paul Virilio)
у својој просторној истраживачкој студији Изгубљена ди
мензија (The Lost Dimension) наводи да више нема пленума
– „простор није испуњен материјом.”55 – a то говори рефери
шући се на градове и урбане просторе чије се перспективе и
пропорције мењају услед технолошких промена и нових мо
гућности електронске топологије. Уколико његову методо
логију применимо на биоскопске пројекције и фестивалска
окупљања, могли бисмо да кажемо да пленум ипак постоји,
али трансформише се: испуњен је дигиталним садржајем и
дигиталним присуством. Пленум је дакле постојећи, иако
није испуњен материјом, и у томе лежи кључ промишља
ња филмских онлајн фестивала – њихов критички, и со
цио-културни потенцијал је изузетан, али почива на новим,
још увек недовољно истраженим методологијама. На трагу
истраживања Падиље56, морамо га прихватити као нови об
лик постојања, а не алат којим се само обликују устаљени
облици делања.
Чини се да је, узевши у обзир претходно изречене ставове
о (не)демократичности интернета, по среди идеолошки не
размрсив сусрет између слободарског, космполитског духа
и капиталистичког система вредности, који Светску мрежу
одликује од њених почетака. Како истиче Маргарита Пади
ља, „политичка комплексност инернета укорењена је у чи
њеници да је он настао из споја високе послератне науке
(нуклеарне науке атомских бомби) и индивидуалистичке,
слободарске контракултуре са америчких универзитета ше
здесетих и седамдесетих година”57. Филмски и позоришни
фестивали одређују се унутар овог идеолошког склопа, а
њихова политичност зависи од концепције самог фестивала.
54 Исто, стр. 60.
55 Virilio, P. (1991) The Lost Dimension, Massachusetts: MIT Press: MIT Press,
p. 13.
56 Padilla, M. (2013), према: Lasén Díaz, A. (2014), нав. дело, стр. 7.
57 Padilja, M. (2012) Pozicije u sajber-prostoru, DeArtikulacija, 1 (1), према:
Stojnić, A. (2015) Teorija izvođenja u digitalnoj umetnosti, Beograd: Orion
Art, str. 81-82.
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Ролан Барт у свом кратком промишљању биоскопске кул
туре сам филм назива управо „фестивалом aфеката”58, чиме
предлаже да је свако филмско уметничко дело по себи сна
жан и непредвидив текст према којем се морамо односити
као према догађају. Tај догађај у дигиталном окружењу
представљамо и конзумирамо у дијалогу са новим техноло
шким парадигмама, стога oнлајн филмски фестивал не би
смео да буде ревија филмова на мрежи, већ, у најмању руку,
онлајн фестивал афеката.

Закључак
Имајући у виду све претходно наведене карактеристике
филмских и позоришних фестивала, те неопходне тран
сформације кроз које пролазе како би се одржали у диги
талном окружењу и изазовном времену кризе као последице
ширења вируса корона (како просторно, тако и економски),
можемо да кажемо да природа онлајн фестивала – у сми
слу домета, гледаности, умрежавања и критичке дискусије –
у много чему зависи од односа организатора и селектора
према дигиталном простору као потентном и аутентичном
месту за размену мишљења и развој публике. Наиме, онлајн
фестивали могући су и успешни у дигиталном окружењу
када не представаљају пуку замену за догађаје у реалном
простору, већ напротив, када користе нова дигитална сред
ства и технике да прошире или одбаце традиционалне при
ступе садржају. Tада, као што је већ речено, они фигурирају
као проблемска места, а не као „утешна награда”, тј. сурогат
офлајн фестивала.
Даље, да би испуњавали функцију мреже, онако како је де
финише Кастелс (2000), фестивали у дигиталном окружењу
морају изнедрити нове облике интеракције са својом публи
ком. Онлајн фестивали по нашем виђењу зато не би требало
да буду тек један у низу привремених комуникационих и ди
стрибутивних центара – као што су по речима де Валк број
ни јавни простори у оквиру традиционалих фестивалских
модела – већ би они морали да коришћењем иманентних од
лика Интернета успоставе нове методологије и стратегије за
формирање критичког простора, при чему би прорадили као
места критичке дискусије. У случају Фиста ово је учиње
но екстензивном употребом простора чета као места живог,
активног и конститутивног учешћа гледалаца (које у тради
ционалном позоришном извођењу не би било могуће, нити
пожељно), док је фестивал My Darling Quarantine у самој

58 Bart, R. (2019), нав. дело, стр. 3

82

МАША СЕНИЧИЋ и ОГЊЕН ОБРАДОВИЋ
програмској концепцији доказао могућност постојања кри
тичке дискусије и заједнице на мрежи.
Напослетку, да би утицали на друштво и понудили ради
калне и преко потребне нове облике промишљања садржа
ја, онлајн фестивали – били они филмски или позоришни
– морају бити схваћени као самосвојни простори размене,
а не као додатни програми постојећих реалних дешавања.
Онлајн фестивали требало би, дакле, да стреме ка томе да
буду више онлајн, а мање фестивали: да формирају интер
активну мрежу контаката и знања, а не једнократно место
њиховог сусрета.
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ONLINE THEATRE AND FILM FESTIVALS
(UN)SUSTAINABILITY OF DIGITAL GATHERINGS
IN A TIME OF CRISIS

Abstract
Applying interdisciplinary theoretical analysis within a framework that
cross-references studies in the fields of performance, cultural policy,
film and screen media, this paper examines transformations of festivals
in digital environment during the Covid-19 pandemic. Festivals are
cultural and artistic showcases that present and value certain content,
as well as places of public gathering and critical debate, on which we
particularly focus in this study. After a brief theoretical remark on
what theatre and film encounters represent as places of real physical
meetings, we move on to online festivals and events of similar nature
which take place in digital surroundings. We then set out to analyse
two online festivals, using the case study method on FIST – Festival
Of International Student Theatre (2020) and My Darling Quarantine
– Short Film Festival (2020). These examples help us examine the
potential advantages and disadvantages of online festivals, and also
their specifics: by moving to the digital realm, online festivals lose their
exclusivity given by space-time and geographical limitations. Thus, it
is necessary to find new models of functioning that can contribute to
having quality collective discussions and transnational exchanges of
knowledge and ideas. FIST has accomplished this through opening a
space for debate through live online chat, making viewers an integral
part of the performance. Likewise, My Darling Quarantine has proven
itself as a place of collective effort through its creative cooperative
programming. We conclude that the critical and socio-cultural potential
of online festivals is exceptional, therefore they should not necessarily
be thought of as surrogates or extensions of live events, but as authentic
cultural practices.
Key words: online festival, film, theatre, community, FIST, My Darling
Quarantine

Dan Perjovschi, Virus diary 2029 (contemporary art),
marker on paper, 2020, courtesy the artist
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ДРУШТВЕНИ АНГАЖМАН
МЛАДИХ УМЕТНИЦА У
ДИГИТАЛНОМ КОНТЕКСТУ
Сажетак: Младе жене заузимају све значајније место у онлajн
простору користећи све предности дигиталног доба и ствара
лачке карактеристике интернета и дигиталних медија. У тексту
се испитује да ли и у којој мери младе ауторке из Србије кори
сте своју уметничку продукцију и своје профиле на дигиталним
платформама за изражавање друштвенополитичких ставова,
и каквих, а посебно какво је њихово разумевање феминизма, род
не равноправности и искуство са родном дискриминацијом. Дру
штвени контекст прве половине 2020. године током које је рађе
но истраживање обележила је пандемија и последично ванредно
стање и изолација, а поред тога уобичајеном окружењу њиховог
стваралаштва припада и сексизам у медијима и јавном просто
ру. Истраживање је обухватило индивидуалне интервјуе са осам
ауторки млађе генерације у различитим уметничким пољима (ви
зуелне уметности, музика, филм, књижевност и извођачке умет
ности), кроз које је испитивана њихова употреба друштвених
мрежа и дигиталних платформи, критичко мишљење и критичка
уметничка продукција, те реакције на глобалну кризну ситуацију
и друштвене проблеме.
Kључне речи: критичко мишљење, друштвене мреже, маркетинг
уметности, женско стваралаштво, младе жене, феминизам,
родна равноправност у култури
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Увод1
Текст се заснива на знању и теоријама из области феминизма
и студија рода, нових медија и дигиталних комуникација, те
менаџмента и маркетинга у култури.
Одговоре на истраживачка питања ауторка текста је при
купљала кроз директне интервјуе са уметницама на крају
(првог) периода ванредног стања, изолације и пандемије у
Србији – јун и јул 2020. године, и у одређеној мери етно
графском анализом и анализом садржаја одабраних умет
ница на интернет платформама и друштвеним мрежама
(првенствено Фејсбуку и Инстаграму), објављених током
периода ванредног стања и изолације.
Ауторка искрено и срдачно захваљује уметницама са којима
је разговарала у оквиру овог истраживања, на отворености
и посвећености да разговарају и о личним темама. Оне не
само да су издвојиле време и енергију, већ су и поделиле
неке приватне и интимне дилеме, страхове, несигурности,
размишљања, осећања и бриге. Тек све то заједно омогућа
ва суштинско разумевање питања које овај текст поставља
и квалитетније осветљава феномене које ћу покушати да
представим и анализирам кроз текст.

Медијски, уметнички и друштвени контекст
Дигиталне платформе за комуникацију, умрежавање и ин
формисање, забаву, пласирање и продају различитих садр
жаја остварују значајне медијске, друштвене, економске, по
литичке, али и културне и уметничке сврхе и циљеве. Они
се могу сагледати као стубови савремене медијске сцене, са
једне стране, али и као све значајнији фактори информиса
ња о уметности, коришћења и доживљавања уметничких са
држаја, стваралачке комуникације и размене, промоције, ди
стрибуције и продаје у сектору уметности и културе. Многа
разматрања и концептуализације развијене у домену студија
нових медија и дигиталне комуникације су стога релевантне
и за поље маркетинга уметности, макар за сегмент који се
одвија на дигиталним платформама.
Према истраживању културних потреба и навика грађа
на Србије, који је Завод за проуч авање културног развитка
1 Рад је настао као резултат ангажовања на пројекту „Идентитет и сећање:
транскултурални текстови драмских уметности и медија” Факултета
драмских уметности бр. 178012 који финансира Министарство просвете
и науке РС. Истраживање је делимично спроведено и уз подршку Фонда
за науку Републике Србије, програма ПРОМИС у оквиру пројекта ФЛИМ
бр. 6066876.

87

ТАТЈАНА НИКОЛИЋ
спровео 2016. године2, интернет за потребе културе [...]  
користи 62.1% свих испитаника. Садржаје из културе на
интернету свакодневно прати 11.9%, свих испитаника, не
колико пута недељно 14.6%, и једном недељно 10.7%. Жене
чешће користе интернет за потребе културе у односу на
мушку популацију, а са годинама живота опада број кори
сника интернета у сврху културе. Урбано становништво
(42%) у значајно већем проценту посећује редовно, односно
барем једном недељно, садржаје из културе од становни
штва руралних подручја (28.6%). Чак 80% високообразова
них грађана користи интернет и у сврху културе, док то
чини 61% средњеобразованих и 31.5% нижеобразованих
грађана3. Ови подаци младе високообразоване жене у гра
довима сврставају у најактивније кориснике интернета у
сврхе културе.
Савремено медијско тржиште и дигитални простор карак
терише пролиферација медијског садржаја: продукција са
држаја је значајно појефтинила, снижен је „улазни праг” на
медијску сцену, приступ омогућен свакоме (или макар зна
чајно већем делу становништва него што је то било карак
теристично за претходне периоде развоја медијског окруже
ња), те се сматра да је дошло не само до веће доступности
садржаја већ и демократизације продукције. Медијска про
дукција на интернету захтева мање почетне инвестиције те
је приступ олакшан, а аудиторијум, начелно, глобалнији и
потенцијално шири. Слободнија продукција и олакшан при
ступ (често могу да) иду паралелно са смањењем квалитета
садржаја, доминацијом непроверених, непоузданих и ире
левантних извора информација, те губљењем граница при
ватног и професионалног/јавног. Затрпавање, хиперпродук
ција, засићеност и преплављеност отежавају проналажење
квалитетне и професионалне информације, те способност
претраживања и медијска писменост и компетенције постају
све релевантнији. Истовремено, сведоци смо фрагментације
аудиторијума.
У огромној понуди садржаја, грађани, посебно млади, знат
но више користе информације до којих долазе путем онлајн
медија или друштвених мрежа, при чему у овом процесу

2 Oпачић, Б. и Субашић, Б. (2016) Културне потребе и навике грађана
Србије, Београд: Завод за проучавање културног развитка, стр. 179-180.
3 Nikolić, T. (2019а) Android apps as marketing and/or young audience deve
lopment tools within cultural institutions in Serbia, izlaganje na međunarodnoj
naučnoj konferenciji Novi horizonti kulture, umetnosti i medija u digitalnom
okruženju, Fakultet dramskih umetnosti, Beograd, 11-14. septembar 2019.
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публика не трага за садржајима, већ садржаји проналазе
њих4.
За све претходне феномене и многе друге, карактеристич
не за нове медије, дигиталне и мрежне комуникације како
их виде бројни аутори5, препознају се значајне сличности и
сродности са уметничком сценом, системима промоције и
дистрибуције уметничког дела, развоја уметничке публи
ке и процеса рецепције макар у дигиталном простору. Ова
аналогија једна је од премиса овог текста. Са друге стране,
ако сматрамо да макар у одређеној мери, савремене медиј
ске технологије и комуникацијске праксе доприносе раз
воју е-демократије, теледемократије, сајбер демократије,
виртуелне демократије, мобилне демократије6, могло би се
и очекивати да доприносе и развоју публике за уметничке
и културне садржаје који се тим медијским технологијама
промовишу и дистрибуирају, као и за јачање културне де
мократије, унапређењу партиципације како у продукцији,
тако и у рецепцији уметничких садржаја, те разноликости
уметничке сцене у дигиталном простору.
Дигитализација и нове технологије један су од разлога за
што је развој публике постао тако висок приоритет Европ
ске комисије и националних европских држава. Сматра се
да друштвене мреже подстичу људе на активније учешће и
интеракцију у свим аспектима живота и да постоји све ве
ће интересовање за стваралачким доприносом, дискусијом
и дијалогом. (Други разлог би свакако био све веће усмера
вање институција културе на тржиште и захтев да у што
већој мери саме остварују приходе[...]) Према извештају са
конференције „European Audiences: 2020 and beyond”7 одр
жане 2012. године, развој публике може се остваривати –
укључивањем у креирање програма, стратегије, маркетин
га; те дијалогом са публиком о створеном делу – у другом
се највећа очекивања полажу управо у друштвене мреже и
нове комуникацијске технологије8.
4 Nikolić, M. Moć građana – od participacije u kreiranju sadržaja do medija ci
vilnog sektora, u Mediji civilnog društva kao alternativa medijskom populizmu,
senzacionalizmu i lažnim vestima, postkonferencijski zbornik, priredili Gruho
njić, D. i Valić Nedeljković, D. (2019) Novi Sad: Filozofski fakultet, str. 34.
5 Исто; Vukićević, V. (2018) Novi mediji u mrežnoj komunikaciji, Zbronik
radova Fakulteta dramskih umetnosti, br. 33, Beograd: Fakultet dramskih
umetnosti, str. 207-224.
6 Nikolić, M. нав. дело, стр. 35-36.
7 Европска комисија. European Audiences: 2020 and beyond, закључци
са конференције, 16-17. октобар 2012; http://www.culturenet.cz/res/da
ta/016/001795.pdf
8 Nikolić, T. нав. дело.
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Интересантно је у овом контексту размотрити и феномен
„чувара пролаза” (gatekeeper): да ли постоји „чување про
лаза” за гласове младих жена на интернету (нпр. Инстагра
му) и како функционише – које су претпоставке тог процеса
(gatekeeping-a), ко су актери и чиниоци (stakeholder-и), како
процес функционише, кога пропушта, а кога не? Реализова
ни интервјуи нуде део одговора на ово питање, а интерди
сциплинарни оквир из којег сагледавамо феномен „чувања
пролаза” у овом случају чине женске студије и студије рода,
маркетинг у уметности, и теорија и пракса друштвених мре
жа.
У сличном смеру ускраћивања или смањења простора за из
ражавање и деловање, али на другачији начин, на локалне
ауторе/ке поред родних и сексуалних стереотипа, предра
суда и очекивања9, делује феномен електронског и медиј
ског колонијализма, у којем инострани садржаји, наративи,
естетика, аутори и формати произведени у центру/имаима
ју примат и доминирају (мањим) тржиштима (полу)перифе
рије, или пак локалне поруке и наративи бивају измењени,
изманипулисани, филтрирани у свом путу ка глобалном ау
диторијуму и прилагођени очекивањима, потребама и инте
ресовањима центра10.
„Однос Интернета и уметности у Србији указује се као ком
плексна констелација разноликих дискурса дигиталне кул
туре, културних политика, међународних односа, тржишта,
као и могућности самог медија”11.
Kоје су друштвено политичке идеје и вредности уметница
млађе генерације и како их оне испољавају у оквиру или
изван свог уметничког рада на дигиталним платформама и
друштвеним мрежама? Kако разумеју и ангажују се у феми
низму?
Феминистичка уметност уводи нове приступе, субјектив
ности, сензибилитете, перцепције и нове форме у свет
уметности. [...] Уметност усмерена ка друштвеној и поли
тичкој промени тежи да трансформише наше разумевање
и доживљај друштвених и политичких проблема, али она
9 Maguir e, E. (2018) Hoaxing Instagram: Amalia Ulman Exposes the Tropes
of #Instagirlhood, in: Girls, Autobiography, Media, Palgrave Studies in Life
Writing, Palgrave Macmillan, Cham, рp. 175-203.
10 Newsom, V. A. and Lengel, L. (2012) Arab Women, Social Media, and the
Arab Spring: Applying the framework of digital reflexivity to analyze gender
and online activism, Journal of International Women`s Studies, vol. 13, issue
5, pp. 31-45;
11 Mevorah, V. (2015) Internet i umetnost na prostoru Srbije 1996-2013 –
Odlike umetničkih diskursa na polju Interneta u Srbiji, doktorska disertacija,
Beograd: Univerzitet umetnosti, str. 238.
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нема за циљ само емпатију и саосећање за постојеће про
блеме. Обећање активистичке уметности је редефинисање
разумевања како уметности тако и политике [...] охрабру
јући нас да свет и његово функционисање гледамо другачи
је и нудећи нове моделе уметничке продукције и друштвене
организације12.
Ако је уметност широко прихваћена као „пројекција буду
ћих светова (утопијских), манифестација жеље за проме
ном, представа директне критике реалности или институ
ција, алегорична форма, симболичка идеја или политичка
иронија и сатира”, а дистрибуција уметничких дела „увек
политичка – идеолошка”, ова ауторка поставља питање, ако
се неко уметничко дело бави одређеном друштвеном темом,
да ли се одмах сврстава у друштвено ангажовану уметност,
или је то просто индивидуални израз уметника на индиви
дуалну тему у садашњости која му је важна? Постоји ли и
колико је важна дистанца између намере уметника и знача
ја, значења, интерпретације и ефеката неког уметничког ра
да? Да ли уметност уопште може да се одвоји од политике,
иако се у томе дискурзивно покушава већ деценијама, ако
је финансирана и подржавана од стране некаквих институ
ција државе, а и ако само егзистира у неком друштвеном
(политичком) контексту? Нема уметности која је аполитич
ка и безидеолошка, сматра Дипвел (Deepwell) у монографи
ји „Феминистичка уметност, активизми и артивизми”13.
Феминистички уметнички пројекти и феминистички акти
визам срећу се најчешће у цивилном сектору, често у про
грамима подршке вишеструко угроженим групама, а засни
вају на отворености, сензибилитету и посвећености умет
ница и стваралачких активисткиња упркос лошим условима
рада и изостанку подршке окружења14.
Део истраживања посвећен је искуству дискриминације на
основу пола и рода и начинима суочавања и разрачунава
ња са таквим искуствима, посебно у дигиталном окружењу.
Према скорашњој студији о условима рада и живота умет
ница у Ријеци „Kако живе умјетнице?”15 48% је доживело
дискриминацију у друштвеном окружењу, 37% није, а 15%
не може да процени – „што забрињава додатно јер потврђује
12 Deepwell, K. Introduction, in: Feminist Art, Activisms and Artivisms,
Deepwell, K. (ed.) (2020) Amsterdam: Valiz, p. 10.
13 Исто, стр. 10-17.
14 Nikolić, T. (2019б) Umetnički projekti sa migrantkinjama – pitanja kulturnog
i rodnog identiteta, Interkulturalnost: časopis za podsticanje i afirmaciju inter
kulturalnosti, br. 18, str. 85-96.
15 Banić, S. i Gojić, N. (2018) Kako žive umjetnice?, Rijeka: Prostor Plus.
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колико смо у свим сферама живота континуирано изложе
не притиску системске дискриминације са једне, те интер
нализацији кривње са друге стране”.
Резултати овог истраживања показали су нам да су уметни
це у Ријеци, а сматра се и у другим сличним срединама, ве
ћински биле дискриминисане на основу пола и рода. Оне
су трпеле сексистичке коментаре, увреде, потцењивање, се
грегацију, повремено примале ниже зараде у односу на му
шке колеге, биле искључиване или изложене критикама због
својих приватних или пословних одлука и друго. Kроз ин
тервјуе покушали смо да отворимо и ово питање у домаћем
контексту са фокусом на младе ауторке, а ускоро се очекују
и резултати шире, београдске верзије овог истраживања16.
Ауторке ријечког истраживања су закључиле да је већина
испитаница „врло добро упозната са проблемима патријар
халне, сексистичке и ксенофобне средине у којој живи, ради
или коју због природе професије повремено посећује”, и да
док неке од њих избегавају сукобе, друге покушавају да раз
говарају, истрају у свом ставу, неке додатним и прековреме
ним радом покушају да отклоне сумње и критике, деле своја
искуства и др17. Интервјуи обављени са ауторкама из Срби
је такође ће да осветле спектар начина на које младе жене
покушавају да се, ментално, комуникацијски, пословно или
активистички изборе са таквим притисцима из окружења.
Идеја сајберутопизма последње деценије 20. века је одавно
превазиђен. Чак и ауторке попут Доне Харавеј, које су пред
њачиле у тврдњама да ће дигитални свет бити без иденти
тетских подела и опресије, одавно су препознале да то није
никаква „обећана земља” и да технологије само делимично
нуде нове могућности, приступ знањима и ресурсима, кана
ле дисеминацијe уметничког рада и повезивања, али да де
лимично и рефлектују и продубљују постојеће односе моћи

16 Истраживање „Kако живе ум(ј)етнице?” у Београду реализују проду
центкиње млађе генерације Kсенија Ђуровић и Ана Вуковић, такође не
кадашње студенткиње на студијском програму Менаџмента и продук
ције позоришта, радија и културе на Факултету драмских уметности, а
уз подршку платформе Заједничко.орг, Шејме Фере, Kатарине Поповић,
Марије Радоман и програма МултиМадеира. Dragosavljević, M. (23. 06.
2020.) Ne radi se o „jednakosti” – kako žive umetnice i kulturne radnice, Ma
šina. posl. put pristupljeno 26. 07. 2020; https://www.masina.rs/?p=13899
17 Banić, S. i Gojić, N. нав. дело, стр. 29-30.
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из офлajн света18, а „извођење” рода на интернету под буд
ним је оком бројних „чувара пролаза”19.

Резултати интервјуа и анализе
За централни узорак у овом истраживању одабрано је осам
уметница млађе генерације, тако да припадају различитим
уметничким пољима и дисциплинама које се традиционал
но виде као мушка занимања у уметности и култури: музици
(рок и савременој уметничкој), филмској режији, књижев
ности, извођачким – stand up комедији, визуелним и при
мењеним уметностима – илустрацији, стрипу и графичком
дизајну, а са циљем да се истраживачка питања и хипотезе
примене на различита уметничка поља и медије. Одабране
ауторке део су београдске, и домаће културне, уметничке и
креативне сцене у Србији, неке од њих и са повременим или
чешћим ангажманима, наступима и признањима изван гра
ница наше земље, што је било посебно релевантно у ана
лизи коришћења интернета за регионалну и међународну
комуникацију, представљање и повезивање, као и реаговање
на друштвене теме и проблеме изван граница наше земље
и разумевање свог места, улоге, домета и одговорности на
ширем друштвеном плану. Саговорнице су одабране на на
чин да је ауторка текста неке од интервјуисаних уметница
познавала лично и имала изграђен однос са њима, који је
омогућио да се отворено и лакше разговара и о питањима
вредности, ставова, као и личних дилема и преиспитива
ња, док је са другима ово био први контакт, што осигурава
одређену дозу истраживачке дистанце и објективности.
У овом тексту представљени су резултати три батерије пи
тања постављених у оквиру одржаних интервјуа. Прва се
односила на друштвено окружење, друштвено политичке
проблеме које препознају као приоритетне, и њихову моти
вацију и посвећеност да допринесу решавању тих проблема.
Друга батерија односила се на идеје, праксе и политике род
не равноправности и феминизма: разумевање појма феми
низма, процену родних односа на домаћој културној сцени
и ширем друштву у Србији, те лично искуство родне дис
криминације и сексизма. Трећа група питања испитивала је
18 Newsom, V. A. and Lengel, L. (2012) Arab Women, Social Media, and the
Arab Spring: Applying the framework of digital reflexivity to analyze gender
and online activism, Journal of International Women`s Studies, vol. 13, issue
5, рp. 31-45; Antonijević, Z. (2013) Strategije kiberfeminizma: feminizam na
društvenim mrežama u Srbiji, Genero: časopis za feminističku teoriju i studije
kulture, br. 17, Beograd: Fakultet političkih nauka, str. 183-208.
19 Maguire, E. (2018) Hoaxing Instagram: Amalia Ulman Exposes the Tropes
of #Instagirlhood, in: Girls, Autobiography, Media, Palgrave Studies in Life
Writing. Palgrave Macmillan, Cham, рp. 175-203.
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начин и меру у којој ауторке деле своје политичке и дру
штвене ставове у дигиталном простору (у оквиру и изван
своје уметничке продукције).

Лични ставови и
друштвено политички приоритети
Неки од централних друштвено-политичких проблема које
младе ауторке препознају и промена које у друштву у Србији
морају да се десе су: слабост институција и изостанак по
верења у њих, популизам и недостатак истинске политич
ке визије и правца, корупција, партократија и партијско или
рођачко запошљавање – „Превазилажењем личних интереса
на свим нивоима би све процветало јер би заслужни кадрови
били на позицијама и бринули о заједничком интересу...”,
социјална неправда – „све дубљи друштвени јаз између гра
ђанства и повлашћених слојева”; медијска сцена и недоста
так слободних медија, једноумље и недостатак критичког
мишљења, те лоша информисаност у друштву.

Илустрација 1. „РТС: Ваше право да Џеки Чен”,
љубазношћу ауторке Јелене Радановић

Поред ових, ауторке мапирају као изузетно важне и вербал
но насиље и изостанак дијалога; доминантне вредности и
недостатак толеранције, дискриминацију и угрожена права
ЛГБТ и других мањинских заједница, затвореност и недо
статак свести; занемаривање културних потреба и културног
живота, недовољну подршку култури; уништавање и загађе
ност животне средине; небригу о менталном здрављу; цен
трализацију економског и друштвеног живота у Београду;
те запуштеност јавног образовног, и здравственог система.
Приликом разговора на тему друштвено политичких про
блема и приоритетних промена, младе ауторке се често
устручавају да изразе отворено своје мишљење, сумњајући
у своју компетенцију да о макрополитичким, економским,
социјалним и другим питањима говоре или им допринесу,
или о свом праву да коментаришу, понекад с обзиром да
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нису сигурне да ли се у „довољној мери” саме ангажују на
решавању препознатих проблема. Овим темама приступају
озбиљно, одговорно и самосвесно.
1.1. Трудим се да не размишљам о стварима које ја не
могу да променим, или у којима ја лично не желим да се
ангажујем. [...] Пошто је то толико велико и преплављу
јуће, а ја не радим у том домену, онда ми је ефикасније да
радим оно што ја могу.
1.2. Трудим се да не размишљам много о политици, јер не
мислим да сам компетентна у том смислу.
Осећања која доминирају када говоре о друштвено поли
тичкој ситуацији у Србији су незадовољство, разочарање,
безнадежност, беспомоћност, песимизам, безизлазност,
резигнираност, љутња, очај.
Оне такође претежно избегавају да дефинишу своју циљну
групу и друштвену групу / културни модел којем се обраћају
својим стваралаштвом – визуелним, музичким, филмским,
књижевним и др. Иако је део саговорница био свестан, упу
ћен и информисан ко чини њену групу пратилаца, корисни
ка или посетилаца њених садржаја и програма, већина је
објашњавала да се приликом самог стваралаштва не обраћа
ниједној групи или профилу интенционално, већ да углав
ном производи садржаје из личне потребе и инспирације, а
потом ти садржаји пронађу своје даље адресе.
2.1. Не размишљам о публици, размишљам више о себи...
2.2. Искрено, не знам... Некад не знам да ли уопште
пишем за неку циљну групу или онако инстинктивно.
2.3. Ја када стварам свој садржај и пласирам га немам
циљну групу коју таргетирам. Али сам схватила морам
више да се позабавим тиме ко дели моје садржаје, па сам
инсталирала аналитике и могу тачно да кажем ко ме
прати и дели и до кога су моје поруке стигле.
2.4. Овде нема стратегије. То би ми било важно да је
активистички пројекат, или да је регионална продаја. А
пошто су ово арт пројекти могу да радим шта хоћу... Kо
ће се са тим повезати и пронаћи ја не могу да навигирам.
2.5. Ја уопште на почетку овог концепта пре годину дана
нисам се обраћала никоме, већ самом себи, требало ми
је да ми неке ствари дођу до главе. И даље немам циљну
групу којој се обраћам, још увек искључиво радим то само
због себе, то је себично али тако је. Kад будем кренула
да се обраћам некој циљној групи, боље да престанем да
радим. Ово није комерцијалне природе.
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2.6. Ја се вечито трудим и желим да приђем широј групи,
и тинејџере у средњој школи да привучем, да се заинте
ресују...
Разговарала сам са младим уметницама и о томе да ли оне
желе, да ли активно покушавају да допринесу и укључе се
у решавање неких од наведених друштвених и политичких
проблема, и какав је њихов однос према активизму, било
кроз свој уметнички рад или изван њега. Један део саговор
ница говорио је да жели да допринесе и укључи се, али да
их спречава недостатак времена, финансија, подршке, да не
верују да могу да направе икакву промену, да немају капаци
тета и потенцијала, као и да се не би осећале безбедно уко
лико би више и директније износиле друштвене и политике
критике у свом јавном наступу и раду.
3.1. Депримира ме све што се дешава, па ми не остане
енергије да осмислим пројекат. У нашој клими кад бих
кренула да радим нешто велико, запажено и критички,
нисам сигурна да ли бих имала храбрости тиме да се ба
вим – има их свуда, гледају све. Такође, овде је тешко на
правити нешто велико и значајно – пројекти који не иду
под руку естаблиштменту у региону тешко и да долазе
до адекватне финансијске подршке.
3.2. Знам да би, да ја то кренем да радим, моја мама
имала проблема на послу.
И док често не виде себе као активисткиње, и избегавају да
свом уметничком раду доделе и неки активистички, дру
штвени или политички циљ, део ауторки поделио је како их
искрено радује, мотивише, испуњава када њихово ствара
лаштво емотивно или ментално дотакне другу особу, када
постоји разумевање, комуникација, размена и када утичу на
расположење или осећања своје публике и пратилаца. Ово
се поставља као важна димензија њиховог рада када је реч о
утицају на друге особе и на друштво, поред наравно, основ
не потребе за унутрашњом комуникацијом и реакцијом на
унутрашње потребe, наративе, идеје и осећања.
4.1. Мени је страшно драго кад нешто што ја нацртам
је људима симпатично, насмеје их или испровоцира неку
реакцију.
4.2. Kад неко и подели утисак и мишљење и неку емоцију
коју је доживела/о захваљујући неком мом раду, учини ми
велику част и задовољство.
4.3. Ја на сцени кажем неки стереотип, ми се насмејемо,
али нешто и изазовемо на тих пар минута, поставимо
питање.
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Оне тако комуникацијске димензије свог стваралаштва
виде као микро-утицај на свакодневицу, расположење или
мишљење својих пратилаца, углавном без претензија, ам
биција или очекивања да утичу на промену свести или
ставова по друштвеним или политичким питањима.
5.1. Kроз мале уметничке пројекте људима даш нешто
што и не очекујеш и не планираш. Видиш анестезиоло
ге на ГАKу који носе „Само нежно према себи”, смирују
труднице твојим беџом. [...] Потпуно је сулудо, не мо
жеш ни да претпоставиш шта ће ту да се деси и развије.
Зато ми се чини непотребан труд да кренем од кровних
ствари и великих тема, кад кроз конкретан пример видим
да и мали дизајнерски активизам може да прокрчи пут
до нивоа до којих ја не могу да дођем институционалним
каналима.

Илустрација 2. „Само нежно према себи”,
љубазношћу ауторке Јане Оршолић

Постоје наравно и изузеци које је важно на овом месту пре
познати. Филмска ауторка Ивана Тодоровић континуирано
поставља тешка и комплексна питања и потресне теме у
средиште свог документарног стваралаштва, предано бира
јући да се суочава са табу темама и подиже свест у друштву
о друштвено осетљивим групама и насилничким матрицама
понашања са којих нам је лакше да скренемо поглед; коми
чарка Јелена Радановић повремено у своје наступе интен
ционално позиционира и наративе о насиљу над девојчица
ма и женама, и иако их представља у форми вица и шале
својствене послу који ради и креативном изразу стендап ко
медије, то истовремено представља и свесну интервенцију
у јавном дискурсу коју је ауторка могла да изабере и да не
изводи; и др.
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Према Дипвел, феминистичка уметност бави се крупним
политичким питањима и политикама, али и замагљује / ди
скутује линију разграничења јавног и приватног, инсистира
на личном као политичком и тиме утврђује значај микро
политика свакодневног живота. Феминизам инсистира да
је „приватна сфера” – дом, породица, друштвено уређење
односа, одржавање и репродукција самог живота – неодво
јива од „јавне”, те у политику уводи читаве области дру
штвених, сексуалних, психолошких и емотивних тема. Та
кође, феминизам пледира за преиспитивање граница између
продукције и репродукције – односно боље разумевање дру
штвене репродукције живота – љубави, бриге у породици,
организацију рада, институција здравственог и образовног
система – области које су третиране као мање вредне, а што
су често мотиви или теме, формати или контексти фемини
стичког (и женског уопште) уметничког рада20, и које упра
во срећемо у значајном делу опуса ауторки које су предмет
овог пилот истраживања.

Феминизам, родна (не)равноправност и
дискриминација
Ауторке процењују да је Србија далеко од родне равноправ
ности, да мушкарци и жене нису једнако третирани у дру
штву, и да је дискриминација свеприсутна, илуструјући то
са једне стране личним примерима, а са друге стране медиј
ским дискурсом, неједнаким присуством на позицијама мо
ћи у друштву, примерима из пословног окружења и другим.
Међу одговорима препознаје се спектар начина суочавања
са дискриминацијом и сексизмом, али и преиспитивање
сопствене позиције и реакције. Неке од саговорница исти
чу да и у другим, развијеним земљама постоје слични про
блеми, као и да оне лично нису у својој породици и уском
пословном окружењу имале негативна искуства. Током ду
жег разговора, пак, и ове ауторке присете се, те наведу раз
личита искуства која се могу сврстати под неравноправни
третман, и посведоче о оптерећењима или очекивањима која
постоје према њима с обзиром на пол (род).
6.1. Сви људи који су исправни немају те идиотске ко
ментаре на мушко – женске теме, али они који нису ис
правни и иначе у приватном животу и на послу причају
будалаштине. Ти људи се код мене одмах дискредитују и
више се не бавим њима.
6.2. Ја сам имала ту срећу да нисам осетила ту дискри
минацију на својој кожи, нити у нашој земљи. Имамо
20 Deepwell, K. нав. дело, стр. 17.
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професоре на академији женског рода, композиторке
итд., није деловало као проблем за образовање и напредо
вање, док сам скоро схватила да у Америци и у Немачкој
се то веома осећало и композиторке и уметнице су имале
проблеме.
6.3. Трпим разне видове диксриминације чим изађем из
зграде.
6.4. Друштво је у ретрадиционализацији, у много чему
стагнирамо, а у понечему смо и назадовали.
Неке од ауторки као да осећају да не могу да се буне и бу
ду критички оријентисане јер њихова искуства нису тако
негативна, а положај угрожен као неком другом. Стога оне
овакве ситуације нормализују, очекују од себе да се изборе
или изолују, не потресају, буду чврсте и на тај начин учи
не проблем мањим или непостојећим. Укратко, талентоване,
способне, одговорне и посвећене младе жене преузимају и
ову одговорност и посао на себе.
Уз поједине изузетке, слажу се у оцени да културна сцена
није равноправна и да нису подједнако заступљене уметни
це и уметници, да нема довољно жена које воде културне ор
ганизације и да недостаје подршке. Са друге стране, проце
њују да постоје позитивни помаци и да се дешавају промене
и побољшања.
7.1. Апсолутно је родно равноправна, сигурно није ни
ком спречен рад или напредовање. Дешавају се те неке
неједнакости, које испадну спонтано, неке ствари су
биолошке...
7.2. Чула сам да у култури има више жена, али су то у
суштини најмање плаћене делатности, чини ми се да је
то тачно. На већини директорских позиција су мушкар
ци и даље.
Општи проблеми политичке природе, корупција и непоти
зам, а потом и мали капацитети и финансијске могућности
сектора културе и неразвијене културне потребе међу ста
новништвом Србије, према речима неких од саговорница,
вишеструко су значајнији проблеми и препреке за напре
довање и остваривање креативног и индивидуалног потен
цијала у Србији и региону.
8.1. Тренутно је у Србији у културној политици најва
жније да ли си политички подобан, а тек онда се врши
даље раслојавање. Мора прво да се повећа буџет за кул
туру, потом да се јасније одреде циљеви и визија, а тек
онда што се инклузивности тиче. Можда звучи смешно,
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али мислим да су квоте неопходне, док нам не уђе у мен
талитет.
8.2. Мушкарци и жене имају једнаке прилике, ми уопште
немамо тај проблем, осим политичког. Али верујем да си
гурно има неких предубеђења која могу да спрече децу.
Мада данас више нема толико ни везе са половима, де
ца су уопште спречена да се окрену уметности, музици,
креативности.
Иако је свака саговорница поделила неко, често значајно и
систематско искуство дискриминације, сексизма и патри
јархата које је доживела у различитим окружењима, велики
број њих сумња у своју компетентност да о тој теми говори,
даје оцене или коментарише, уступајући простор за такву
конверзацију некима који су „стручнији”. Делимично, ово
је значајно и са аспекта препознавања сопствених привиле
гија, као и одговорности за изречену реч и јавно деловање,
што је свакако валидно и вредно поштовања, али се у вели
кој мери примећује и утишавање сопственог гласа, непре
познавање сопственог мишљења као довољно релевантног
и уступање простора неком другом. Поставља се питање да
ли и какав простор за интервенцију у овом домену постоји
на уметничким високошколским установама и да ли је мо
гуће да се оне укључе у изградњу ове врсте компетенција
и вештина уметница/ка, имајући у виду институционална
ограничења патријархалног контекста у којем, упркос свим
напорима појединаца/ки, функционишу.
9.1. Највише волим да причам о свом искуству јер нисам
ни антрополог ни социолог па није у реду да дајем неке
опште оцене. Свесна сам да моје мишљење ипак има везе
и са мојим околностима, Београд итд., ствари су негде
другде можда другачије.
9.2. Мораш прво да се образујеш, ако одеш у погрешном
смеру можеш да направиш штету. Боље да не кажем,
него да људи чују нешто погрешно. Не бих волела ни да
неко мисли да се ја нешто правим паметна...
Саговорнице су често делиле и своја очекивања да мизоги
нија, патријархат и сексизам треба да буду мање доминант
ни међу женама, те разочарање што то често није тако, и
неопходност удруживања, женске солидарности и подршке.
10.1. Морам да признам да ја ту имам проблем са жена
ма у целој тој причи, и са мамама, са женама којима је
такво понашање океј.
10.2. Морају и жене да престану да се смеју у великим ко
лективима на глупе сексистичке форе, а и саме да их про
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изводе. Kада заузмеш прави став, то јесте болно – увек је
бити другачији болно, али на дуже стазе је продуктивно,
почну да те сматрају колико – толико равноправном.
10.3. Много болно је и што су жене жени јако често вук.
Трпела сам у више наврата дискриминацију због својих
избора и начина живота од стране жена.
10.4. Док ми не направимо наш чопор, појединачно не
можемо ништа.
Један од циљева истраживања односио се и на мапира
ње различитих приступа феминизму и разумевања овог
појма и покрета. Ауторке су све о феминизму говориле
у позитивном тону, сматрајући феминистичке вредности
делом савремене цивилизације, људским и грађанским
правима, човечности и равноправности. Истовремено, ве
ћина је потврдила и да се о феминизму углавном говори
о негативном контексту, као о агресивном, милитантном,
радикалном покрету „против”.
11.1. Просто то је борба за једнака права свих људи без
обзира на род, пол и остало. Ја то видим као широк по
крет за друштвену правду; 11.2. Борба за људска права,
као и антирасизам, неопходан покрет.
11.3. Ја сам чула да су то жене незадовољне собом, али
међутим то није тачно, то су жене које желе нешто да
промене и држе до себе, ја то тако видим, и које имају
довољно самопоштовања да се са овом нашом свакоднев
ницом изборе, да се боре за своја права.
11.4. Феминизам је за мене поштовање жене, заштита
жене и уважавање жене као личности. Мислим да је фе
минизам неопходан и да је то једини начин да се положај
жена у друштву промени.
11.5. Начин мишљења и пут сазнања;
11.6. Борба за освешћивање жена.
11.7 Појам људске једнакости – да је свако биће једнако
битно важно и његово време и слободно и радно и снови...
Појам човечности. Надам се дану кад ће то бити једина
могућа опција и природно понашање.
У односу на очекивања пре почетка истраживања, постфе
минизам21 се у спроведеним интервјуима препознаје у зна
чајно мањој мери. Ниједна од саговорница не сматра да је
21 Veseljević Jerković, S. (2012) „Ti si superžena”: nova ženstvenost u popu
larnoj kulturi, Genero: časopis za feminističku teoriju i studije kulture, br. 16,
Beograd: Fakultet političkih nauka, str. 117-140.
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равноправност постигнута, феминизам ирелевантан и борба
непотребна, иако је ово „патријархална дискурзивна страте
гија” који се у великој мери среће међу младим, активним
и самосталним женама данас22. „Постфеминистичку визи
ју супержене”, по којој жене данас могу имати све ако су
довољно способне – а ако немају, то је зато што оне нису
компетентне, а не јер постоје структурни фактори који то
онемогућавају, моје саговорнице ретко подржавају.
Поред свега наведеног, део ауторки често се и свесно суо
чава са стереотипима у вези са професијама, способности
ма и интересовањима мушкараца и жена, претпостављањем
њихове сексуалне орјентације, коментара на рачун физичког
изгледа, година или сексуалног или породичног понашања
и избора, а то све још у већој мери препознају у јавном и
медијском простору. Због стереотипа и очекивања средине
(личне, професионалне и шире јавности) неке од саговор
ница имају тешкоће у психолошком усклађивању професи
оналног, родног и сексуалног идентитета и то представља
додатно оптерећење, а о чему постоје и релевантни умет
нички пројекти који то пропитују23. Неке од њих преиспиту
ју своју женственост, покушавају да је заштите, конструишу
што независније од спољашњих друштвених очекивања, и у
томе су значајни узори и модели, потенцијалне или реалне
менторке у професионалном развоју. Ауторке се суочавају
са микроагресијама, неадекватним тоном, избором речи или
говором тела у професионалној комуникацији, нежељеним
коментарима, проценама и нетраженим саветима од људи
који им нису блиски као и претпоставкама да су њихова по
стигнућа или интересовања заслуге мушких партнера. Још
једном се показује да женско тело, избори и живот као да се
сматрају јавним и као да су сви позвани да их коментаришу
и процењују.
Шала на рачун жена може се много лакше и са више
успеха изрицати од шале на рачун мушкарца. Ове шале
су често вулгарније и много више се односе на тело и те
лесност но шале које су усмерене ка мушкости (ту се ја
вљају и шале на рачун амбиције, сигурности и сл. - тзв.
мушких вредности)24.

22 Исто, стр. 127.
23 Maguire, E. (2018) Hoaxing Instagram: Amalia Ulman Exposes the Tropes
of #Instagirlhood, in: Girls, Autobiography, Media, Palgrave Studies in Life
Writing, Palgrave Macmillan, Cham, рp. 175-203.
24 Dragićević Šešić, M. Mizoginija u obrascima masovne kulture, u: Mapiranje
mizoginije u Srbiji: diskursi i prakse (prvi tom), priredila Blagojević, M. (2000)
Beograd: Asocijacija za žensku inicijativu, str. 372-373.
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Неке од ауторки суочавају се са инфантилизацијом или
објектификацијом, али онда повремено покушавају да, у
том ограниченом спектру могућности, те стереотипе и огра
ничења преокрену у своју корист. Уз оптерећење својим фи
зичким изгледом и временом и енергијом уложеним у улеп
шавање (било да преиспитују да ли довољно, или превише
времена посвећују овим активностима), код неких од аутор
ки препознаје се и оптерећење да оне представљају на неки
начин све друге жене, да говоре у име свих, као и да друге
жене у одређеној мери представљају њих, и постављају од
њих очекивања која оне после морају да испуњавају, или
оповргавају. Све то појачава идеју о женској компетицији,
сујети, и да „може бити само једна” што додатно отежава и
лични и професионални развој, комуникацију и изражавање
младих ауторки у домаћем и регионалном контексту.

Употреба дигиталних платформи и
критичко мишљење
Уз анализу српског сајбер простора и сајбер културе – њи
хових граница, актера, процеса настанка и развоја, у свом
докторском истраживању 2015. године Вера Меворах указу
је и на недовољну проблематизацију језика нових медија на
простору Србије као и недовољно промишљање и делова
ње културних (и научних) институција у домену дигиталног
развоја друштва у Србији25.
Младе уметнице са којима сам разговарала су у значајној
мери присутне у том сајбер простору и на дигиталним плат
формама, али углавном не раздвајају своје приватне канале
комуникације на друштвеним мрежама, од канала намење
них професионалној афирмацији и промоцији свог умет
ничког рада, док је продаја најмање релевантан циљ за ве
ћину. Инстаграм је по њиховом мишљењу, а и по пракси,
адекватнији за професионалну употребу од Фејсбука, док је
на овој мрежи страница очекивано сматрана професионал
нијом од профила. Неколико модела присуства и комуника
ције на дигиталним платформама које примењују ауторке
млађе генерације су:
•

Личне и професионалне дигиталне комуникације се
преплићу и мешају. Ауторке не маре за то много, јер
свакако не дају велики значај том аспекту свог ра
да и немају амбиције да се дигиталном промоцијом
стваралаштва баве професионално.

25 Mevorah, V. (2015) Internet i umetnost na prostoru Srbije 1996–2013 –
Odlike umetničkih diskursa na polju Interneta u Srbiji, doktorska disertacija,
Beograd: Univerzitet umetnosti.
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•

Ауторке имају више дигиталних канала комуникаци
је и на различитим каналима у мањој или већој ме
ри деле приватне, односно професионалне садржаје.
Остављају пратиоцима и колегама на избор и вољу на
којим каналима их прате.

•

Kоришћење опције „Блиски пријатељи” или сторија
уместо поста, на мрежама које су претежно професи
оналне, у случајевима када постоји жеља за дељењем
неког приватнијег садржаја.

•

Одрицање од приватног простора и фокусирање на
професионалну комуникацију. Ауторке одлучују да
углавном не деле своје ставове на интернету, или/и
не деле садржај у вези са породицом. У овом случају
долази до својеврсне аутоцензуре из професионал
ног разлога, али и из сумње у адекватност и ускла
ђеност приватног идентитета и приватних интере
совања, ставова и активности са професионалним
идентитетом.

12.1. Осећам се да је мој живот јаван због специфично
сти посла. Да је то лични простор другачије бих водила.
12.2. Раздвајам тако што сам од тренутка кад сам од
лучила да промовишем своју музику на интернету и дру
штвеним мрежама ограничила свој лични простор и не
користим на тај начин друштвене мреже.
12.3. Не раздвајам, трудим се да друштвене мреже
користим као професионалне канале.
Kод значајног дела саговорница постоји својеврсно дистан
цирање од планске, структурисане и професионалне диги
талне комуникације, сумња у своје компетенције, недоста
так интересовања, представа да је то нечији туђи домен за
који оне нису способне.
13.1. Све у животу радим по осећају и то сам укратко ја.
Kако ми дође данас, сутра већ друга прича. Немам жива
ца да то планирам. Мислим да се јако види кад неко ради
испланирано, и мени је то исфолирано и безвезе, и то ви
ше не бих била ја.
13.2. Све користим као неки дневник, не обраћам толико
пажњу како је то упаковано. Заправо могу да кажем да
сам поприлично лош „пакер” онога што радим.
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Супротно од већине медија у савременом медијском про
стору у Србији, а и глобално26, младе ауторке уметничког
и донекле медијског садржаја у дигиталном простору, зане
марљиво се баве својом публиком, њеним интересовањима,
очекивањима и потребама, и тек у ретким ситуац
 ијама обли
кују тај садржај уопште имајући је на уму. То, наравно, има
своје негативне стране и последице са аспекта дисеминаци
је и дистрибуције уметничког садржаја и дигиталних пракси
развоја публике. Нарцизам, који се традиционално припи
сује контексту друштвених мрежа и генерацијама које су на
њима најактивније27, није препознат у разговорима нити у
презентацијама ауторки на овим дигиталним платформама.
Ауторке које интересује да учествују у јавном дискурсу на
друштвене и политичке теме, и да се изјашњавају по ва
жним питањима, често сматрају да су њихови ставови јасни
на основу радова и да нема потребе да их експлицитно из
ражавају, а такође не желе да досађују својим пратиоцима
и да их тиме одбијају. Неке од њих пак, сматрају учешће
у јавним дискусијама, активистичким процесима и ширењу
релевантних информација, својом, не само грађанском, него
и професионалном улогом.
14.1. Мислим да изражавам оно што се у најширем кон
тексту може назвати грађанским правима. Нисам сим
патизер ниједне странке никад била, али увек говорим о
грађанским слободама и правима.
14.2. Свој Фејсбук профил користим за промоцију својих
филмова и радионица, али не суздржавам се да се изја
сним везано за друштвено политичке ставове када за то
имам потребу.
14.3. Главни проблем је цензура... Десило се да је један
мој твит, који нема везе са политиком (sic!) „РТС: Ваше
право да Џеки Чен”, заврши на мајицама, и на то сам
баш поносна. Питали су ме да ли хоћу да их тужим за
ауторска права – напротив, мени је драго ако ми онда
лакше запамтимо да су они пуштали Џекија Чена док су
ишли протести испред њих. Људима је то смешно, али ја
се питам да ли су свесни колики је то проблем и шта је
заправо порука иза тога.

26 Nikolić, M. (2010) Budućnost srpskog medijskog prostora – kreativno vs.
komercijalno, Kultura: časopis za teoriju i sociologiju kulture i kulturnu poli
tiku, br. 128, Beograd: Zavod za proučavanje kulturnog razvitka, str. 153-154.
27 Maguire, E. (2018) Hoaxing Instagram: Amalia Ulman Exposes the Tropes
of #Instagirlhood, in: Girls, Autobiography, Media, Palgrave Studies in Life
Writing. Palgrave Macmillan, Cham, рp. 175-203.
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14.4. Читав један мој концепт је настао 2014. кад су биле
поплаве, тад сам се можда највише и ангажовала. Ра
дила сам потопљене багере у Kолубари. То је била ката
строфа, ми нисмо имали воде 15 дана у Лазаревцу, не
стајала је струја, магистрала је била поплављена, били
смо одсечени од света; а људи дижу цене у продавница
ма... Нема уља, нема ничега, и ја сам тад, тј. после кад
је било могућности, урадила огромну ситоштампу, сад
имам и литографију28.

Илустрација бр. 3 „Тихо тече Колубара и мој живот с њом”,
љубазношћу ауторке Јелене Милићевић

Закључак

Међу уметницама млађе генерације у Србији постоји знача
јан непрепознат потенцијал и таленат како за ауторску про
дукцију у различитим доменима и професионалну афирма
цију на домаћој, регионалној и међународној сцени, тако и
за укључивање у активистичке, друштвене и политичке по
крете и јавни дискурс о различитим локалним и глобалним
проблемима. Културна сцена у Србији поседује овај знача
јан ресурс који би значајнијом подршком институција, орга
низација и медија допринео разноликости, квалитету и про
гресивности домаћег креативног сектора на међународном
плану.
Ипак, ауторке саме не изражавају у значајној мери амбицију
и не односе се плански према својој професионалној афир
мацији. Претежно не виде одређену друштвену групу као
своју циљну групу, и иако су понеке свесне и информисане
28 Овај рад је Центар за културу Лазаревац, одакле је ауторка, откупио уз
подршку Министарства културе у 2019. години. „Тихо тече Kолубара и мој
живот с њом” Јелене Милићевић (1992) један је од шест радова одабраних
на конкурсу за који се пријавило чак стотину и четири аутора. Међу само
неколико изабраних су, например, још Урош Ђурић и Селман Тртовац.
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о томе ко им је доминантна публика, оне нису ту групу ода
брале свесно и определиле се да се њој обраћају. Оне ства
рају за себе и због себе, и препуштају да садржај „дође до
оног кога се тиче”. У анализираним случајевима, то што је
уметнички рад објављиван и дистрибуиран на друштвеним
мрежама, омогућава глобалност и приступ међународном
тржишту, сцени и публици само до одређене мере и у парти
куларним ситуацијама. Превазилажење географских огра
ничења у промоцији и дистрибуцији је тек могућност, са
много препрека у реализацији.
Младе ауторке у Србији, као и колегинице у Ријеци, уз на
челно позитиван став према феминизму, препознају нерав
ноправност мушкараца и жена у ширем друштву, и искусиле
су велики број пута дискриминацију и ниподаштавање. У
послу и у оквиру културне сцене сматрају да су боље тре
тиране у односу на просечан положај жена у друштву, с тим
што се препознаје значајно оптерећење условљено очеки
вањима, предрасудама и стереотипима, сексизмом и мизо
гинијом у професионалним круговима, чак и када ауторке
нису на тај начин о томе говориле. Поставља се питање ко
ристи и штете за саму уметницу уколико би (пре)познавала
и критиковала неправедан третман у професионалном кон
тексту, те мотивације да покушавају саме да изналазе начи
не да се са њиме суоче пре него да посежу за другим сред
ствима и приступима. Ауторке су говориле о искуствима
осуђивања у случају било каквих избора, попут оног да се
оснује, или пак не оснује породица. Чини им се да постоје
позитивни помаци у равноправности унутар културне сцене
и уметничког и креативног сектора, што нас радује и нада
мо се да ће се културна политика и менаџмент у том смеру у
Србији и развијати у наредном периоду.
У тексту о мизогинији у масовној култури са почетка ми
ленијума, Драгићевић Шешић утврђује у том контексту да
интернет још увек није створио нове културне обрасце и
вредности29, а бројна истраживања, међу којима и ово чије
смо резултате представили овим текстом показала су да, ни
две деценије касније, нисмо много одмакли, те да су секси
зам, патријархат и мизогинија свеприсутни како у онлајн,
тако и офлајн просторима. Обрасци су исти, структуре ми
това су исте, стереотипи и предрасуде, само се садржаји
митова и легенда разликују30.
29 Dragićević Šešić, M. Mizoginija u obrascima masovne kulture, u: Mapiranje
mizoginije u Srbiji: diskursi i prakse (prvi tom), priredila Blagojević, M. (2000)
Beograd: Asocijacija za žensku inicijativu, str. 404.
30 Исто.
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У погледу коришћења дигиталних платформи, ауторке, упр
кос значајном стваралачком и уметничком, те и пословном
потенцијалу, претежно не раздвајају у значајној мери при
ватне од професионалних канала комуникације на интерне
ту. Поставља се питање да ли то сугерише и замагљену гра
ницу између приватних и професионалних идентитета, што
је изузетно често случај код уметничких професија, а посеб
но специфично у контексту активизма, и феминизма. Дели
мично, разлог лежи и у својеврсном одрицању уметница од
способности и компетенција да се професионални канали
комуникације негују, нелагоди приликом професионалног,
промотивног и продајног комуницирања на мрежама, а по
тенцијално и недостатку смелости да се томе озбиљније по
свете и уложе значајније ресурсе (време, енергију, новац).
Kао и у неким другим сферама у култури, уметничком ства
ралаштву и креативним индустријама, упркос значајном та
ленту, квалитету рада, аутентичности, оригиналности и по
свећености, препознаје се недостатак самопоуздања, као и
несигурност, превелик осећај одговорности и нестабилност
положаја и каријере. Ови фактори младе ауторке наводе или
да се уздржавају од преузимања значајнијих професионал
них корака и гласнијег и друштвено ангажованијег иступа31,
или да се самосагоревају и исцрпљују32. Ауторке углавном
немају стратешки и плански однос према својим (потен
цијално) професионалним дигиталним платформама, и на
њима се делимично цензуришу о личним и о политичким
ставовима.
На основу свега наведеног, могуће је скицирати одређене
препоруке за деловање релевантних актера. Образовне ин
ституције у домену уметности, а и друге, морале би да пре
познају своју одговорност у развијању критичког мишљења,
изградње друштвено политичких ставова и одговорности,
као и самопоуздања, емотивне и социјалне интелигенције
својих студенткиња, и студената како би оне/и били у мо
гућности да у потпуности разумеју, максимално вреднују
и искористе своје таленте и потенцијале. Са друге стране,
образовни програми могли би у већој мери да укључују ја
чање капацитета у области промоције уметности, маркетин
га, дигиталне комуникације и умрежавања, као и продаје.
Овакви програми подршке и едукације добродошли су и
31 Nikolić, T. (2016) Rodni odnosi na alternativnoj muzičkoj sceni Srbije i
regiona, Novi Sad: Zavod za ravnopravnost polova AP Vojvodine.
32 Barada,V. and Primorac, Ј. Non paid, under paid and self‐exploiting labour as
a choice and a necessity: example of women in creative industries, in: Young Wo
men in Post Yugoslav Societies: Research, Practice and Policy, ed. Adamović,
M. et al. (2014), Zagreb: Institut za društvena istraživanja, str. 143‐164.
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из цивилног сектора или специјализованих организација –
сензибилисаних за феминистичке праксе у култури, у циљу
развоја културног менаџмента, маркетинга и културне по
литике који би тежили родној равноправности и пружали
значајније прилике и простор женском и феминистичком
стваралаштву у којем се према спроведеном истраживању
налази значајан квалитет и потенцијал за допринос домаћој
онлајн, и офлајн културној сцени.
Неке од саговорница нису информисане о праксама и поли
тикама родне неравноправности у домаћем, и иностраном
сектору културе, док неке препознају проблеме политичке
и економске природе као приоритетне, у оквиру конструк
ције свог идентитета радника/це у култури, али и ангажова
ног грађанина/ке, који доминирају над родним идентитетом.
Иако се у потпуности слажемо у томе колико партократи
ја, корупција и ограничене финансијске могућности секто
ра културе неповољно утичу на развој културног живота и
услове рада актера у пољу, ово је и сигнал организацијама и
институцијама које се баве унапређењем родне равноправ
ности у култури да се активније упусте у истраживања, као и
промоцију резултата које добију, те јавне заговарачке кампа
ње укључујући шири фронт ауторки. Поред тога, менторски
односи са другим, искуснијим ауторкама, као и умрежавање
и удруживање појављују се као позитивна пракса у подр
шци, личном и професионалном развоју младих уметница.
Kако је претходни период у Србији био изузетно буран због
ванредне здравствене ситуације, али онда и друштвене, по
литичке, економске, саобраћајне, психолошке и др., неке
од ауторки биле су активније на Интернету и друштвеним
мрежама, између осталог и у испољавању своје критике
упућене различитим доносиоцима одлука и лидерима.

Илустрација бр. 4, „АCАB”, љубазношћу ауторке Јане Адамовић
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SOCIAL ENGAGEMENT OF YOUNG
FEMALE ARTISTS IN THE DIGITAL CONTEXT
Abstract
Young women take more and more significant place in online space
using all the benefits of the creative features of Internet and digital
media. Even though gender inequality is possibly even more present
in the online space comparing to the offline, digital environment also
stands for a platform for (artistic) expression and an arena of the tension
between attitudes, tastes, expressions and ideas. New generations of
female authors in the local and regional digital context (could) precede,
inspire and lead with their authentic critical thinking and production.
This text examines if, to what extent and how young female authors use
their artistic production, especially their digital platforms, for expressing
social and political opinions. We were particularly investigating their
understanding of feminism and gender (in)equality, as well as their
experience of discrimination and sexism. The article is based on the
individual interviews with selected female authors of the younger
generation, through which their attitudes, values, critical artistic
production, messages and narratives, as well as reactions to the global
crisis and social problems were investigated. To the certain extent, the
article also reflects on their content on digital communications channels
(web sites, Facebook profiles and pages, Instagram profiles and other
platforms for digital creativity and distribution of artistic content). This
pilot research included eight female artists active in different artistic
and creative fields in Serbia: visual and applied arts, music (popular
and contemporary experimental), film, literature and performing arts. A
particular topic that marked the social context of the first half of 2020
when the research was conducted, has been the pandemic caused by
the virus covid19, as well as emergency state and isolation that came
as a consequence. Additionally, context of their production, activism
and life is marked by sexism existing in media, online as well as offline
public space.
Key words: critical thinking, social media, arts marketing, female
artistic work, young women, feminism, gender equality in culture
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ХАЦУНЕ МИКУ –
СУБВЕРЗИВНИ ПОТЕНЦИЈАЛ
ПАРТИЦИПАТИВНО
КРЕИР АНОГ САЈБЕР
ПОП-ИДОЛА
Сажетак: Виртуелни свијетови и онлајн интеракције основа су
сајбер поп-културе, у којој потрошња истовремено постаје и про
изводња значења, што може, а не мора да носи субверзивни и ак
тивистички потенцијал. „Преливање” виртуелног у просторе фи
зичке реалности, путем технологија као што су гестуални интер
фејси, холограмске пројекције и слично, између осталог, омогућава
директну тјелесну интеракцију са виртуелним објектима. Неки
од тих објеката су и тзв. виртуелни идоли, којима реални људи у
реалном свијету, који учествују у конструисању њихове појавно
сти и идентитета, додјељују статус познатих личности. На при
мјеру анализе улоге фанова у стварању најпознатијег виртуелног
идола, вокалоида Хацуне Мику (Hatsune Miku), рад поставља тезу
да њено постојање ставља нагласак на активност (партиципаци
ју) по себи, а не „активизам”, те тако не служи идеји друштвене
промјене, него одржавању друштвеног statusa quo.
Кључне ријечи: сајбер поп-култура, Хацуне Мику, виртуелни
идоли, партиципативно креирање, партиципација фанова
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Увод
Једно од најупечатљивијих дистинктивних обиљежја попу
ларне културе јесте њена контрадикторност: са једне стра
не она је креативна, иновативна и индивидуалистичка; а са
друге конформистичка и пасивизирајућа: нуди садржаје ви
соког и ниског квалитета, умјетничка остварења и вулгарне,
клишеизиране текстове. Њена улога је истовремено пасивна
и везана за индустрију забаве, и активна, што значи да она
у бар неким од својих облика има потенцијал друштвеног
дјеловања и промјена, када постаје критична и социјално
освијештена.
Како тврди теоретичар популарне културе Александар Јан
ковић, популарна култура има различите историје, па тако
„сваки њен конзумент има право на сопствену перцепци
ју, класификацију, периодизацију”.1 Ипак, често се истиче,
с обзиром на то да популарна култура увијек комуницира
посредством неког медија, специфичност њеног функцио
нисања у пост-масмедијско вријеме, односно од појаве ин
тернета.2 Оно доноси нови језик комуникације, за који неки
истраживачи сматрају да брише разлику између произвођа
ча и примаоца садржаја, кога оснажује и чини активнијим:
„обичном човјеку дата је прилика да покрене властиту ци
вилну акцију, пише о властитом виђењу свијета око себе, за
ступа особне вриједности и интересе, налази истомишљени
ке (...) те изражава отпор према друштвеним притисцима”.3
Други пак сматрају да су платформе као што су социјалне
мреже, блогови и форуми квази-индивидуалистичке, те да
је у контексту пост-масмедијског времена готово немогуће
говорити о субверзији унутар популарне културе.4
На примјеру партиципативно креираног виртуелог идола –
пјевачице Хацуне Мику (Hatsune Miku) покушаћемо сагле
дати улогу фанова у стварању артефаката сајбер поп-култу
ре. Као примјер на коме ћемо анализирати улогу фанова у
креирању и одржавању бренда Хацуне Мику, узећемо холо
грамске концерте „уживо”, с обзиром на то да су управо ти
концерти и њихови снимци највише допринијели интерна
ционалној слави виртуелне звијезде. Посебан циљ рада је
1 Janković, A. (2009) Dug i krivudav put – Bitlsi kao kulturni artefakt, Beo
grad: Red Box, str. 7.
2 Brkić, A. (2011) Mogućnost društvene promene i popularna muzika u Srbiji:
Studija slučaja – Šobaja i „Tri poljupca”, Etnoantropološki problemi god. 6
sv. 2, Beograd: Filozofski fakultet, str. 444.
3 Labaš, D. i Mihovilović, M. (2011) Masovni mediji i semiotika popularne
kulture, Kroatologija: časopis za hrvatsku kulturu, Vol. 2 (No. 1), str. 98.
4 Brkić, A. нав. дјело, стр. 444.
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да испита да ли овај продукт популарне културе, који је у
потпуности креиран од фанова и од њих зависи, посједује
потенцијал за субверзију, нарочито имајући у виду тензије
које се јављају у односу између заједнице фанова и компа
није Crypton Future Media, која је носилац ауторских права
за Хацуне Мику.

Популарна култура у контексту дигитализма
Проблем односа технологије и друштва, односно утицаја
нових медија на глобалне друштвене структуре је поље ди
скусије које је врло сложено и напето; а када је у питању
уплитање технологије у друштвени живот, теоријски при
ступи варирају од крајње песимистичних ставова, до еу
форичног прихватања нових медија.5 Оно што је извјесно
јесте да нагла експанзија медија и нових комуникационих
технологија убрзано и радикално врши све већи утицај на
мишљење, емоције, дјеловање, свакодневицу и идентитет
савременог човјека.6 Теоретичарка нових медија Јелена Гуга
сматра да прелазак на интерфејсе, који постајући невидљи
ви омогућавају директну тјелесну интеракцију са виртуел
ним објектима, означава и нову фазу конструисања иденти
тета. Овај нови идентитет, који је као дигитални конструкт
и физички утјеловљен, она означава неологизмом „хипер
терминални идентитет”, као маркирање „новонасталих кон
фигурација идентитета у симбиози реалних и виртуелних
интеракција”.7
Како наводи Гуга, термин „хипертерминално” је изведен по
аналогији са Бодријаровим (Jean Baudrillard) хиперреалним:
„ако је хиперреално реалније од реалног, онда је хипертер
минално терминалније од терминалног (...) [и] подразумева
утеловљени доживљај интеракције са виртуелним”.8 Хипер
терминалност идентитета се у својој крајности манифестује
у апсолутним виртуелним конструктима (које треба разли
ковати од холограмских пројекција стварних славних пје
вача), попут виртуелних идола као што је вокалоид (ријеч
вокалоид примарно означава софтвер за синтезу људског
гласа) Хацуне Мику. Ови виртуелни конструкти не само да
настањују физички простор, већ им реални људи у реалном
свијету, који учествују у конструис ању њихове појавности и
5 Tasić, A. (2009) Pozorište u medijskom kontekstu, Kultura br. 124, Beograd:
Zavod za proučavanje kulturnog razvitka, str. 116.
6 Vuksanović, D. (2017) Filozofija medija 3: Ontologija, estetika, kritika,
Beograd: Fakultet dramskih umetnosti i Čigoja štampa, str. 19.
7 Guga, J. (2012) Telo i identitet u digitalnom prostoru, doktorska disertacija,
Univerzitet umetnosti u Beogradu, Beograd, str. 181.
8 Исто.
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идентитета, додјељују статус познатих личности и понаша
ју се према њима у складу са тим.9 У том смислу, виртуелни
идоли су „и реални и фиктивни: реални у смислу да имају
материјалне ефекте на живот људи и да играју улогу у фор
мирању дигиталних животних стилова, а фиктивни су уто
лико што функционишу у спрези са пажљиво разрађеним
наративима фантазије.”10
Огроман утицај медија на живот савременог човјека неми
новно се рефлектује и на позицију, функцију и структуру
културе и умјетности. У контексту популарне културе, но
ви медији могу се посматрати и анализирати као средство
брже и ефикасније производње и дисеминације садржаја,
као средство произвођења спектакла и као тема различи
тих облика изражавања унутар популарне културе. Ако се
нови медији посматрају као средства интерактивне и рас
пршене комуникације, њихова интерактивност отјелотвору
је Фискову (John Fiske) тврдњу да потрошња истовремено
постаје и производња значења.11 Дакле, корисници нових
медија готове производе не прихватају као дате, него их, уз
плуралитет приступа, користе као сирову грађу за стварање
сопствених текстова. Потрошња је селективна и заснована
на личном избору, при чему „семиотичко-културна продук
ција или репродукција или уписивање себе у текст као вид
прогресивног и недисциплинованог читања може и не мора
бити субверзивно.”12
Осим тога, истиче се да на мјесто отуђених и изолованих
појединаца који сачињавају публику традиционалних ме
дија ступа повезивање корисника нових медија према соп
ственим афинитетима. Они ступају у међусобну интеракци
ју (путем друштвених мрежа, форума и сл.), у којој шире
и оснажују појединачне феномене популарне културе, али
и конструишу своје идентитете, што подразумијева и пре
ношење и уграђивање физичке реалности у циљу учвршћи
вања и потврђивања сопственог постојања у дигиталном
свијету.13 Управо виртуелни свијетови и онлајн интеракције
основа су сајбер-поп културе. У таквом окружењу публи
ка, састављена од појединаца који себе виде као средишње
фигуре у разним медијатизованим наративима у којима
може да интервенише, могућност партиципације, односно
9 Исто, стр. 184.
10 Matrix, S. E. (2006) Cyberpop: Digital Lifestyles and Commodity Culture,
London and New York: Routledge, p. 106.
11 Fisk, Dž. (2001) Popularna kultura, Beograd: Clio, str. 44.
12 Guga, J. нав дјело, стр. 66, 67.
13 Исто, стр. 67.
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интервенције све више види као нешто подразумијевајуће.
Имајући то у виду:
„Извјесно је да се данашње искуство публике више не од
вија (само) у категоријама гледања, слушања и читања,
већ све више у оквирима које дефинирају појмови кола
боративност, партиципативност, интерактивност, имер
зивност, подијељена пажња.”14
Традиционална одређења умјетничког дјела, публике и
умјетника доведена су у питање од стране дигиталне тех
нологије и интерактивних медија. Валтер Бењамин (Wal
ter Benjamin) дефинисао је ауру традиционалног дјела као
„јединствену појаву даљине, ма колико била блиска”15 или
„формулацију култне вредности уметничког дела у катего
ријама просторно-временског опажања”.16 Аура умјетнич
ког дјела по Бењамину нестаје са техничко-технолошком
репродукцијом, јер није могуће репродуковати аутентич
ност јединственог оригинала.17 Ове његове тврдње из 1936.
године, које су се односиле на штампу, фотографију и филм
као технике репродукције, могу се примјенити и на новоме
дијске технологије, а нарочито на дјела виртуелне реално
сти којима је концепт оригинала непознат, односно која су
творевина симулакрума (копије без оригинала)18. Међутим,
Гуга сматра да тврдња да су новомедијска дјела лишена ауре
не мора бити тачна, иако не посједују карактеристике тра
диционалног умјетничког дјела. Она заступа тезу да и таква
дјела имају особиту, другачију ауру која је „нестална, про
менљива као и дело коме припада и које обавија”,19 не више
вјечни него транзициони феномен. Другим ријечима, док је
традиционална аура „пројектовала интензитет другог у на
ша сопствена тела, нова аура пројектује интензитет наших
сопствених тела у нове холограмске хуманоидне форме”.20

14 Martinoli, A. (2016) Digitalna medijska publika – nova očekivanja, nove
navike, In Medias Res vol. 5 (br. 8), Zagreb: Centar za filozofiju medija i
mediološka istraživanja, str. 1273.
15 Benjamin, W. Umetničko delo u veku svoje tehničke reprodukcije, u: Eseji,
Benjamin, W. (1974), Beograd: Nolit, str. 123.
16 Исто.
17 Исто, стр. 120.
18 Bodrijar, Ž. (1991) Simulakrumi i simulacija, Novi Sad: Svetovi, str. 10.
19 Guga, J. нав дјело, стр. 60.
20 Guga, J. Virtual Idol Hatsune Miku: New Auratic Experience of the Per
former as a Collaborative Platform, in: Arts and Technology, eds. Brooks,
L., Ayiter, A. E. and Yazicigil, O. (2014), Cham, Heidelberg, New York,
Dordrecht and London: Springer, p. 43.
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Шта је Хацуне Мику21
Хацуне Мику је најпопуларнија од виртуелних вокалних
извођача, који се у последњој деценији у Јапану све више
појављују захваљујући развоју софтвера за синтезу људског
гласа. Овај софтвер, назван Вокалоид, кориснику омогућава
да унесе ријечи и мелодију и тако продукује пјесме у извед
би синтетичког људског гласа чији се темпо, снага и висина
могу подешавати.22 Узимајући било који језик и раставља
јући га на фонеме, за које људски глас обезбијеђује гласов
не узорке који ће бити сачувани у тзв. „гласовној банци”,
Вокалоид омогућава жељену рекомбинацију и синтезу гласа
путем компјутера.
Први Вокалоид развила је јапанска фирма Yamaha 2000. го
дине и до сада је пуштен у продају у три верзије. 2004. годи
не компанија Zero-G Limited креирала је прва два вокалоид
а
на енглеском, Леона и Лолу, који су првенствено били нами
јењени као позадински пратећи вокали за људске пјеваче.
Исте године је и јапанска компанија Crypton Future Media
реализовала прве вокалоиде за јапанско тржиште, женску
верзију Меико и мушку Каито. Кључна разлика у односу на
енглеску компанију била је кориштење ликова као илустра
ција за софтвер. С обзиром на то да је женска верзија јапан
ског вокалоида била много популарнија од мушке и да су се
илустровани ликови показали као врло ефектни у попула
ризовању производа, друга верзија вокалоида (Вокалоид 2)
исте компаније, релизована 2007. године створила је Хацуне
Мику23, чија је ускоро стечена огромна популарност широм
свијета довела до рапидне експанзије Вокалоида и до мно
гих других за овај софтвер везаних техничких иновација.24
Вјештачки синтетизованом вокалу, коме је глас „позајмила“
глумица Фујита Саки (Fujita Saki), илустрацијом коју је кре
ирао цијењени јапански илустратор Кеи (Kei), придодат је
визуелни идентитет у обличју шеснаестогодишње тинејџер
ке обучене у модификовану школску униформу, са великим
очима, нестварно витким тијелом и тиркизним кикама до по
да. Слика Хацуне Мику, одштампана на паковању софтвера
21 Иако није ријеч о стварној особи, на Хацуне Мику у тексту ћемо рефери
сати у женском роду.
22 Musulin, I. Vokaloidi, japanske megazvezde, 21. 5. 2012., 23. 5. 2020; http://
www.rts.rs/page/magazine/sr/story/511/zanimljivosti/1105890/vokaloidi-ja
panske-megazvezde.html
23 Ово име се приближно може превести као „први звук из будућности”.
24 Le, L. K. (2013) Examining the Rise of Hatsune Miku: The First Internatio
nal Virtual Idol, The UCI Undergraduate Research Journal, Vol. XVI, Irvine:
University of California, p. 2, 3.
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као маскота за синтетизирани глас, временом је постала сво
јеврсни идол, и управо та слика – више него софтвер по се
би, данас највише асоцира на Мику.25 Компанија је интенци
онално оставила њене карактерне црте неспецификованим26
да би фанови у њу могли пројектовати оно што свако од њих
појединачно жели. Микина огромна популарност увелико
почива на том њеном „постајућем” статусу, односно отворе
ности за све врсте учитавања фанова и прилагођавања њене
„личности“, што значи да постаје идеалан медијум кроз који
се фанови могу креативно изразити.
Препознајући маркетиншки потенцијал Хацуне Мику,
Crypton Future Media је креирао музичку издавачку кућу са
циљем да одабире, сакупља и промовише нумере креира
не од стране фанова, а издати музички албуми са пјесмама
које изводи Мику одмах су се нашли на врху јапанских топ
листи. Осим тога, лик Хацуне Мику кориштен је у бројним
рекламама; она је била јунакиња двије видео игре које је
креирала комапнија SEGA; јапански предсједнички канди
дат Yoshikazu Tarui желио је њен лик користити у предсјед
ничкој кампањи 2013. године; холограмска пројекција Мику
појавила се као предгрупа на концерту пјевачице Лејди Га
ге (Lady Gaga) 2014. године. Огледало њене популарности
ипак су прије свега солистички концерти „уживо” холограм
ске Хацуне Мику са живим музичарима у Јапану, Индонези
ји и САД, од којих су неке посјетили десетине хиљада људи.
Управо ови концерти и њихови снимци дистрибуир ани пу
тем интернета највише су допринијели њеној интернацио
налној слави и изазвали највише пажње западних медија.

Партиципација фанова – Хацуне Мику
као платформа за партиципативно креирање
Слава Хацуне Мику као пјевачице није само резултат до
бро дизајнираног производа понуђеног конзументима, него
у највећој мјери захваљује чињеници да су њени конзумен
ти у исто вријеме њени продуценти (енг. produsers). Другим
ријечима, она је савршена „празна посуда”27 која садржи и
25 Leav itt, A., Knight, T. and Yoshiba, A. Producing Hatsune Miku: Concerts,
Commercialization, and Politics of Peer Production, in: Media Convergence
in Japan, eds. Galbraith, P. W. and Karlin, J. G. (2016), New Haven: Kinema
Club, p. 206.
26 Опрема софтвера кориснике информише да Хацуне Мику има 16 годи
на, да је висока 158 центиметра и тешка 42 килограма, те о њеном му
зичком укусу (J-Pops, Dance-Pops) и гласовним могућностима.
27 Jørgensen, S. H., Vitting-Seerup, S. and Wallevik, K. (2017) Hatsune Miku:
An Uncertain Image, Digital Creativity vol. 28 issue 4, London: Taylor and
Francis, p. 3.
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рефлектује идеје, жеље и креативне снаге сваког од својих
фанова креатора, односно стотина хиљада људи који су на
различите начине учествовали у њеном креирању. У том
смислу, она се може схватити и као отворена софтверска
платформа флексибилна за даља побољшања и прилагођа
вања у складу са сопственим и заједничким потребама и
жељама, на чему се и заснива њен огроман успјех. На тај
начин, корисници Хацуне Мику не само да могу уживати у
музици и изведбама своје омиљене умјетнице него и, с об
зиром на њихов креативни допринос28 њеној слави, могу и
сами да осјете дио тог „звјезданог” осјећања. Ово је у скла
ду са једним од уобичајених објашњења популарности ар
тефакта популарне културе емоцион
 алном везом са тим ар
тефактом, коју изазива повезаност са животним искуством
особе која га искушава.29
Различити истраживачи концепта партиципативног креи
рања објашњавају га користећи различите називе. Тако те
оретичар медија и културе Хенри Џенкинс (Henry Jenkins)
говори о конвергенцији као културалном преокрету који се
дешава када су везе између конзумената конструисане преко
различитих медијских платформи.30 Тај преокрет резултује
у повећаној партиципацији културних конзумената, при че
му чланови публике могу постати учесници у процесу кре
ативног рада и продукције медија. У основи конвергенције
налази се процес отворене сарадничке (енг. peer) производ
ње колектива људи који раде заједно на малим дијеловима
нечега, креирајући нешто веће. Други концепт, који изједна
чава производњу и конзумирање (енг. produsage), идеју пеер
продукције шири на истовремено продуценте и конзументе,
и наглашава развојну везу између медијских произвођача
(продуцената/креатора) и медијских конзумената (корисни
ка/публике), која дозвољава свим учесницима да допринесу
креацији и дистрибуцији медијских садржаја.31
Истраживачи технологије и тржишта Чарлен Ли (Charlene
Li) и Џош Берноф (Josh Bernoff) категоризовали су начине
28 Корисници софтвера не само да креирају и дистрибуирају пјесме (на
друштвеним мрежама, сајту Youtube и јапанском еквиваленту Niconico
и сл.) које изводи Мику, него и пратеће музичке видее (помоћу бесплат
ног софтвера MikuMikuDance), што је чини сарадничком платформом
која окупља многе професионалне и аматерске музичаре, визуелне
умјетнике и сл.
29 Labaš, D. i Mihovilović, M. (2011) Masovni mediji i semiotika popularne
kulture, Kroatologija: časopis za hrvatsku kulturu, Vol. 2 (No.1), str. 114.
30 Jenkins, H. (2006a) Convergence Culture: Where Old and New Media Coli
de, New York and London: New York University Press, p. 3.
31 Leav itt, A., Knight, T. and Yoshiba, A. нав. дјело, стр. 205.

120

МАЈА МРЂЕНОВИЋ
на које корисници друштвених мрежа могу учествовати у
партиципацији фанова у различитим улогама: као креатори,
они који учествују у конверзацији, критичари, сакупљачи,
они који се придружују и посматрачи. Ови различити ни
вои партиципације креирају међусобно повезано „мрежно
храњење”, односно фанови непрестано подстичу једни дру
ге на још интензивнију партиципацију: рецимо, велики број
посматрача који свој „траг” остављају кликовима подстиче
старе и нове креаторе да бирају баш Хацуне Мику као своју
платформу за изражавање, јер је извјесније да ће тако задо
бити пажњу него када би користили неки други вокалоид са
мањом заједницом фанова. Ово стално повећавање заједни
це фанова посредовано бескрајном циркулацијом различи
тих начина мрежне партиципације и комуникације заслужно
је за одржавање овог вокалоида глобално проширеним попкултурним феноменом.32
И у вријеме прије појаве интернета, а нарочито након његове
појаве, заједнице фанова који сарађујући креир ају и дијеле
нове верзије популарних садржаја биле су уобичајене, па је
тако и Џенкинс културу фанова дефинисао као „дијалогич
ну прије него реметећу, афективну више него идеолошку,
сарадничку радије него сукобљавајућу”.33 Штавише, и попу
ларност неких стварних поп-звијезда у цјелини је заснована
на томе да је њихова музика интензивно у онлајн окружењу,
дијељењем и лајковањем, промовисана од стране фанова.
Али у случају Хацуне Мику, веза са фановима је значајно
другачија: она је створена и увијек изнова стварана парти
ципативним радом фанова на много радикалнији начин. Ха
цуне Мику, како је већ објашњено, нема никакав идентитет
по себи, јер је њен идентитет резултат заједничких визија и
репрезентација колектива. Како објашњава Гуга:
„Упркос томе што је виђена као једна, она може бити
идентификована као аватар за сваког члана дотичног ко
лектива појединачно, и обрнуто, сваки члан тог колектива
може се идентификовати са том консензуалном халуци
нацијом.”34
То значи да се учесницима у партиципативном креир ању
Хацуне Мику као награда за афективни рад који улажу нуди
32 Jørgensen, S. H., Vitting-Seerup, S. and Wallevik, K. нав. дјело, стр. 6.
33 Jenkins, H. (2006b) Fans, Bloggers and Gamers: Exploring Participatory
Culture, New York and London: New York University Press, p. 150.
34 Guga, J. Virtual Idol Hatsune Miku: New Auratic Experience of the Perfor
mer as a Collaborative Platform, in: Arts and Technology, eds. Lewis Bro
oks, A., Ayiter, E. and Yazicigil, O. (2014), Cham, Heidelberg, New York,
Dordrecht and London: Springer, p. 41.
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дубоко персонализовано, задовољавајуће искуство ширења
дијелова себе кроз артефакте у чијем стварању учествују.
Са једне стране, фанови налазе задовољство у томе што ра
де, а са друге, истовремено могу задобити препознавање и
пажњу, а понекад и финансијску корист. Студије које про
учавају заједнице фанова наглашавају и значај друштвеног
повезивања људи који дијеле исте интересе. Међутим, кре
ативне изричаје фанова непрекидно преузима, каналише и
комерцијализује компанија која посједује ауторска права
над Хацуне Мику, Crypton Future Media, а ово уплитање фа
нови истовремено цијене и одупиру му се, што доводи до
различитих тензија.35

Модел пословања компаније
„Crypton Future Media”
Традиционална теорија и пракса брендирања тежила је кон
тролисању значења, што је утицало и на партиципацију фа
нова. Због строгих закона о ауторским правима на западном
тржишту, та партиципација, односно продукција и дијеље
ње садржаја често се кретала у затвореним круговима за
једница фанова и компаније које су стајале иза производа
ријетко су је комерцијално искориштавале. Од компанија се
очекивало да креирају и продају производе, а од фанова да
их купују и конзумирају, што значи да непрофитни комер
цијални рад фанова није утицао на званичне верзије произ
вода, нити су компаније тај рад охрабривале и подржавале.
Међутим, у пост-масмедијском друштву, губитак контроле
компанија, у смислу да продуценти „не могу више контро
лисати шта публика ради са њиховим садржајима”,36 ком
пензован је тиме што су медијски продуценти развили нове
бизнис моделе да би профитирали барем од неких форми те
grassroots производње и циркулације садржаја. Другим ри
јечима, „економија пажње” омогућила је компанијама да ка
налишу и трансформишу онлајн партиципацију корисника у
нешто што може генерисати профит за њих.37
У складу са тим, у случају Хацуне Мику улоге компаније
Crypton Future Media као продуцента и фанова као конзу
мената-произвођача испреплетене су и нестабилне. Фанов
ска култура која подразумијева афективан сараднички рад
ради сопственог задовољства континуирано се преводи у
35 Leav itt, A., Knight, T. and Yoshiba, A. нав. дјело, стр. 202.
36 Jenkins, H., Ford, S. and Green, J. (2013) Spreadable Media: Creating Va
lue and Meaning in a Networked Culture, New York and London: New York
University Press, p. 298.
37 Jørgensen, S. H., Vitting-Seerup, S. and Wallevik, K. нав. дјело, стр. 5.

122

МАЈА МРЂЕНОВИЋ
тржишни модел: „Кад је компанија Crypton Future Media уо
чила креативност око Хацуне Мику, радије него да тражи
друге начине пословања и угуши ту фановску продукцију
’одоздо’, изградила је цијели модел пословања на темељу
гајења партиципације и креативности”.38 Масовно инвести
рање времена, пажње и труда фанова у Хацуне Мику поста
ло је срж бизнис модела Crypton Future Media, и компанија
непрестано покушава да балансира између од стране фанова
створеног садржаја и комерцијалног брендирања. Ове двије
стране креативне продукције су у случају Хацуне Мику не
раскидиво повезане: без корпоративне моћи компаније, њи
хове креације не би могле задобити интернационално пре
познавање; а без бесплатног доприноса заједнице фанова
софтвер који је компанија креирала не би био популаран.39
Због утицаја doujin40 културе јапанске компаније генерално
имају опуштенији приступ ауторским правима него запад
не, а Crypton Future Media је имплементирала и јединствену
лиценцу ауторских права над Хацуне Мику – Creative Com
mons License CC BY-NC, која дозвољава низ бесплатних и
отворених начина кориштења Микиног лика. Њен лик до
звољено је користити у готово све некомерцијалне сврхе,
док је за комерцијалне неопходно тражити сагласност ком
паније. Лиценца дозвољава фановима да користе, ремиксују,
анимирају глас вокалоида и визуелни карактер у својим про
јекцијама сходно својим жељама, све док се то сматра неко
мерцијалним и не нарушава основни идентитет вокалоида
како га је дефинисала компанија.41
Дакле, захваљујући лиценци под којом је Хацуне Мику про
изведена, Crypton Future Media има моћ да одлучује шта је
она, а да при томе не мора да сама креира варијације про
извода. Иако је интерес компаније да идентитет вокалоид
а
остане отворен и партиципативан, а не корпоративно фик
сиран, курирање и канонизовање од стране фанова произве
дених верзија је један од начина на који задржавају комер
цијалну контролу „одозго”. На тај начин компанија ефектно
осавремењује Хацуне Мику бренд, при томе штедећи знатна
38 Leav itt, A., Knight, T. and Yoshiba, A. нав. дјело, стр. 223.
39 Исто, стр. 222, 223.
40 Doujin култура односи се на од стране фанова самопубликоване радо
ве који могу бити оригнални или изведени из већ постојећих радова на
подручјима књижевности, стрипа, софтвера, музике и сл., а карактери
стични су нарочито за стриповску манга и аниме индустрију. За више
информација видјети: Le, L. K. (2013) Examining the Rise of Hatsune Mi
ku: The First International Virtual Idol, The UCI Undergraduate Research
Journal, Vol. XVI, Irvine: University of California, p. 6.
41 Jørgensen, S. H., Vitting-Seerup, S. and Wallevik, K. нав. дјело, стр. 8.
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средства с обзиром на то да фанове користи као креативне
раднике.
У исто вријеме, компанија се труди да обезбиједи и одржи
повољне услове, односно да олакша и подстакне контину
ирано партиципативно креирање Хацуне Мику од стране
фанова. Имајући као најбитнију бригу сопствени профит,
Crypton Future Media га осигурава подржавајући фановски
волонтерски, бесплатан креативни и маркетиншки допри
нос франшизи. У ту сврху су, између осталог, издали бројне
осавремењене и побољшане верзије вокалоид софтверске
платформе, конструисали сопствене друштвене мреже по
везане са Мику, финансијски подржавали умјетнике који су
дали највећи допринос. Такође, према ријечима једног од
представника компаније, при одлучивању са којим другим
великим компанијама ће сарађивати, Crypton Future Media
првенствено бира оне пројекте гдје Хацуне Мику и даље мо
же бити платформа за изражавање фановске креативности
(рецимо, видео-игра Project Diva компаније SEGA).42
Неки од одговора на питање зашто се заједница фанова вољ
но и волонтерски ангажује у претварању свог рада у комер
цијалну добит за компанију могли би бити да их испуњава
могућност да промјењиви, континуирано иновирани идол у
форми Хацуне Мику непрестано иде у сусрет жељама сва
кога од њих; а затим и забава и могућност онлајн препо
знатљивости у оквиру заједнице. Додатно, неки од фанова
из најактивније категорије стваралаца могу бити и финан
сијски награђени за своје напоре од стране компаније, те
затим бити ангажовани и од стране других комерцијалних
музичких продуцената. Ипак, фанови већином не желе да
посматрају себе као некога ко ради за неког другог, и сма
трају да слободно креирају пјесме које изводи Мику ради
сопственог задовољства и повезивања са сличним људима,
а не зато што Crypton Future Media жели да они то раде.43
Неки од фанова, нарочито они који не спадају у групу креа
тора, сматрају да комерцијализација Хацуне Мику носи по
зитиван аспект повећања њене видљивости, што је виђено
као заједнички успјех. Међутим, други – нарочито они који
су чинили основу јапанске базе фанова у раним годинама
франшизе – мишљења су да је Мику превише комерција
лизована (роба са њеним ликом намијењена најширој пу
блици свеприсутна је у Јапану, рецимо на аутобусима, бил
бордима, храни, батеријама итд.) и тиме више конролисана
од Crypton Future Media и корпоративних партнера него од
42 Leav itt, A., Knight, T. and Yoshiba, A. нав. дјело, стр. 208, 209.
43 Jørgensen, S. H., Vitting-Seerup, S. and Wallevik, K. нав. дјело, стр. 11.
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њих, фанова. Додатно, корпоративне одлуке и уговори ни
су транспарентни фановима, чак ни када се тичу надокнаде
самим фановима за креативни допринос.44 Све ово утиче да
неки од најпосвећенијих фанова преокрет од андерграунд
музичке продукције до мејнстрим комерцијалне робе виде,
у најбољем случају, као мач са двије оштрице. На тај начин,
Хацуне Мику замагљује границе између рада, власништва
и профита – отјеловљује креативне изразе фанова који су
двосмислено „ухваћени” између афективне, дијалогичне са
радње и напорног рада у функцији служења капиталу.

Концерти „уживо” Хацуне Мику
Двадесет и три45 солистичка концерта холограмске Хацу
не Мику изазвали су велику пажњу широм свијета и мно
гобројне медијске објаве, јер иако су тек мали дио бренда,
представљају његов најспектакуларнији и највидљивији
аспект. Управо на примјеру концерата најупечатљивије се
могу уочити бројне критичке тензије у процесу равноправне
сарадничке продукције из којег настаје Мику. У продукци
ји ових концерата Crypton Future Media сарађује са компа
нијом SEGA и на њима се Хацуне Мику на сцени, уз живе
музичаре, појављује као 3Д холограмска пројекција. Упр
кос реалистичности пројекције, компанија на концертима
не прикрива, него визуелно потенцира дигиталну природу
Хацуне Мику (рецимо путем брзих промјена костима или
распршивања виртуелне диве у низ свјетлосних звјездица).
Осим што за Crypton Future Media имају функцију интерна
ционалног промовисања Мику, концерти за фанове тог во
калоида представљају првенствено друштвени ритуал који
је немогуће искусити онлајн, односно који им пружа ријет
ку прилику да са својим идолом и једни са другима буду у
исто вријеме на истом мјесту. Као и у случају сваког другог
концерта, фановима Хацуне Мику је привлачно да искусе
присуство извођача уживо, иако је у питању виртуелни из
вођач. Ово се уклапа у тврдње истраживача медијски посре
доване изведбе Филипа Аусландера (Philip Auslander) да су
вриједности које претпостављамо као јединствене елементе
изведбе уживо – енергетско повезивање публике и извођача
и публике међусобно, што резултује грађењем привремене
заједнице – исто тако присутне у медијатизованим изведба
ма.46 Извјесно је да многи фанови Хацуне Мику „осјећају”
44 Leav itt, A., Knight, T. and Yoshiba, A. нав. дјело, стр. 210.
45 Miku Expo History, 20. 5. 2020; https://mikuexpo.com/history
46 Auslander, P. (1990) Liveness (Performance in a Mediatized Culture),
London and New York: Routledge, p. 39, 40.
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њено присуство на концертима. Наиме, према истраживању
Ливита (Leavitt) и сарадника, која су укључивала и интер
вјуе са фановима, један од њих је изјавио да Хацуне Мику
није права особа, али да јесте прави извођач.47 Холограм
ски концерти „уживо” које изводи Хацуне Мику тако дово
де у питање централну претпоставку сваке живе изведбе –
тјелесно коприсуство извођача и публике.
Концерти Хацуне Мику јединствени су и по томе што умје
сто компоновања или наручивања пјесама компанија кори
сти креативни допринос фановске заједнице: свака пјесма
која је изведена на неком од концерата првобитно је во
лонтерски била постављена на Niconico или сличне сајто
ве. Одатле их, уз сагласност аутора, одабира Crypton Future
Media и у сарадњи са компанијом SEGA адаптира постојеће
видео кореографије у 3Д моделе за изведбу сваке пјесме. Из
комерцијалних побуда, Crypton Future Media има за основни
циљ да на концерте привуче што већу и што разноврснију
публику. Из тог разлога, компанија тежи да на концертима
пружи слику универзалне верзије Хацуне Мику, коју ће сва
ко лако прихватити као приступачан заједнички „идентитет”
пјевачице. То значи да, иако фанови у оквиру фановске за
једнице могу некомерцијално реинтерпретирати Мику како
желе, ауторска права дају моћ Crypton Future Media да бренд
усмјерава у правцу који се компанији чини прикладним, од
носно најисплативијим.48 Због тога Crypton Future Media на
концертима никада не представља екстремне верзије Хацу
не Мику (које нису доминантне, али ипак постоје), него за
њу као виртуелну пјевачицу жели да креира „слатко” јавно
лице са којим се свако може лако саодносити и идентифи
ковати, али које је ипак довољно неодређено и флексибилно
да се сачува њен имиџ карактера који се може „уређивати”.
У избору пјесама компанија користи критеријуме као што
су популарност пјесме на сајтовима за дијељење садржаја,
старост пјесме, њена мелодичност и теме. Резултат избо
ра су обично оптимистичне савремене поп пјесме са висо
ким статусом у заједници фанова, док за интернационалне
концерте из маркетиншких разлога – да би локално попу
ларизовали вокалоид, на репертоар стављају и неке пјесме
својствене одређеној култури. Резултат избора које врши
Crypton Future Media је да се од стотина хиљада постоје
ћих од стране фанова креираних пјесама које изводи Хацу
не Мику на концертима појавило само 129 (од чега 24 само
једном), док остале компанија не сматра репрезентативним
47 Leav itt, A., Knight, T. and Yoshiba, A. нав. дјело, стр. 219.
48 Исто, стр. 211-213.
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за „идеалну” јавну личност виртуелне пјевачице коју пре
зентује на концертима. Тако „чиста” јавна концертна верзија
Мику најчешће пјева о младости, забави, романсама и сл., а
избјегава социјално-дубоке или табу теме, као што су наси
ље, сексуалност, смртност и слично.49 Ово доноси повећану
јавну пажњу само малој групи пјесама и њихових креатора.
Према томе, иако су концерти најпопуларнији начин да пу
блика први пут дође у додир са Хацуне Мику, нарочито из
ван Јапана, они по себи не одражавају процес партиципатив
ног креирања који стоји иза њих и бренда уопште. Другим
ријечима, парадоксално је што концерти као врхунац кре
ативне франшизе Хацуне Мику не само да не промовишу,
него и не показују равноправну партиципативну производ
њу фанова, иако је она сама срж франшизе. Насупрот томе,
концерти јачају комерцијалне интересе компаније и репро
дукују традиционално хијерархијско управљање „одозго”.

Закључак
Како примјећује Дивна Вуксановић, интерактивност по се
би не подразумијева непосредну размјену искустава, емо
ција и мишљења, као ситуација дијалога. Дијалог као, још
од антике, метод потраге за истином и смислом, чува у себи
потенцију истине, смисла и разлике. Њега творе „разлике“
и „култура доказивања” – дијалошка аргументација, те мо
гућност јединственог и непосредног контакта међу саговор
ницима/саговорницама који учествују у разговору. Постмо
дерно стање доводи у питање смисао и вриједност дијалога
у његовом традиционалном облику, а заузврат нуди специ
фично интерактивно окружење, које преузима улогу некада
шњих субјеката дијалога, и твори сасвим нове структуре и
моделе размјене информација. Садејство различитих меди
ја, њихова узајамна технолошка компатибилност и све брже
техничко усавршавање које води ка мултимедијалном и ин
термедијалном дјеловању унапређује „комуникацију само у
квантитативном, али не и у квалитативном погледу, пого
тово узимајући у обзир чињеницу да је за дијалог основна
средина (тј. медијум) она културна парадигма која је засно
вана на могућностима непосредне размене између субјеката
комуницирања, и то без било каквог технолошко-техничког
посредника овог односа”.50
Иако постојање виртуелног идола Хацуне Мику на
радикалан начин мијења везу између фанова и славних
49 Исто, стр. 124-128.
50 Vuksanović, D. (2007) Filozofija medija: Ontologija, estetika, kritika,
Beograd: Fakultet dramskih umetnosti i Čigoja štampa, str. 49-55.
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особа и замагљује границе између реалног и виртуелног,
чинећи могућим да фанови постану дио својих идола, ми
шљења смо да њено постојање не служи идеји друштвене
промјене, него одржавању друштвеног statusa quo. Хацуне
Мику спада у артефакте сајбер популарне културе који ма
пирају и одражавају вриједности дигиталног капитализма и
стављају нагласак на активност (партиципацију) по себи, а
не активизам.
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HATSUNE MIKU – THE SUBVERSIVE POTENTIAL
OF A PARTICIPATORY-CREATED CYBERPOP IDOL
Abstract
Virtual worlds and online interactions are the base of cyberpop culture,
in which consumption also causes production of meaning. It possibly
can, but does not have to bring out subversive and/or activist potential.
The overflow of the virtual into the spaces of physical reality, by use
of technologies as gestural interfaces, holographic projections and the
like, allows direct bodily interactions with virtual objects. Some of
these objects are so-called virtual idols. Their appearance, identity and
celebrity status are constructed and assigned by real people in the real
world. This paper analyses the role of fans in the creation of the most
famous virtual idol, the vocaloid Hatsune Miku. Based on this analysis,
the paper puts forward a thesis that existence of Hatsune Miku puts
emphasis on the activity (participation) per se, instead of activism. It
does not serve the idea of social change, but the maintaining of the
social status quo.
Key words: cyberpop culture, Hatsune Miku, virtual idols, participa
tory creation, fan participation
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КРИТИЧКО МИШЉЕЊЕ У
ДИГИТАЛНОЈ ЕРИ
КЛИК ИЛИ КРИТИКА
Сажетак: Овај текст полази од премисе да је критичко мишљење
претња за власнике капитала у медијима, а да је критички поглед
на свет уједно и насушна потреба новинара и јавног мњења због
чега долази до промена у раду савремених новинара. У раду је, кроз
емпиријски увид, указано на неизбежне замке које стоје на путу
развоја критичког мишљења код новинара запослених у новим ме
дијима, односно на интернет порталима који су регистровани као
јавна гласила. Основни циљ рада је истраживање опстанка улоге
критичког мишљења у медијима дигиталног окружења који се све
брже развијају управо уз (никада јасно изречен) услов да критич
ка мисао остане страна за већину корисника интернета. У за
кључку рада указано је и на могуће стратегије отпора искључиво
тржишно оријентисаним медијима.
Кључне речи: критичко мишљење, нови медији, новинари,
социјални конструкционизам

Увод
У добу које називамо „нашим временом” све се више окре
ћемо ка медијски посредованој реалности. Најчешће је реч
о медијском окружењу које је дигитално и умрежено кроз
различите уређаје – мобилне телефоне, компјутере, табле
те, телевизоре повезане на интернет сигнал. Ове уређа
је користимо тако да нам је доживљај медијског садржаја
стално доступан и тако се непрестано налазимо на терито
рији дигиталног. На тај начин, наше време постаје понај
мање наше, јер га великодушно поклањамо (дигиталном)
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медијском капиталу. Неограничен простор за информације,
брзина протока садржаја, систем непрекидног обавешта
вања (нотификација, од енглеског – notification) корисника
о новим доступним садржајима на уређају и инсистирање
на готово непрекидној повезаности између корисника ин
тернета – све су то одлике нових медија које магично при
влаче публику и чине дигиталне платформе доминантним
у многим аспектима људског живота, посебно у области
информисања.
У таквом свету неопходно је да изнова позивамо на преис пи
тивање актуелних медијских концепата који представљају
оно што називамо реалношћу, а у том процесу важно је обу
хватити и анализу улоге новинара и новинарки у контексту
развоја способности самосталног промишљања и критичког
мишљења у медијском извештавању. Зато се овај рад осла
ња на два развојна стуба: у првом делу рада на основама
социјалног конструкционизма, теоријском полазишту које
омогућава разумевање улоге медија у конструкцији пред
става о реалности која нас окружује; а у другом делу на
емпиријским увидима у конкретним медијским праксама
којима се обликују представе о реалности као таквој. Ис
траживање представљено у раду засновано је на хипотези
која је формулисана ради објашњавања комплексног односа
медија и новинара и новинарки (који представљају само део
активних медијских радника и радница) и гласи: новинари
и новинарке запослени/е у новим медијима1 не могу негова
ти критичку мисао у свом раду, јер су њихове доминантне
дневне активности условљене тржишним потребама ме
дијских кућа.

Теоријско полазиште – Како медији производе
оно што називамо „нашом реалношћу”?
Овај рад ослања се на позиције социјалног конструкциони
зма и то у највећој мери онако како о њему полемише Ви
вијен Бер (Vivien Burr). Социјални конструкционизам пред
ставља значајну теоријску позицију која се јавила у окви
ру социјалне психологије – реч је о мултидисциплинарној
теорији која помаже објашњавање настанка значења свега
што јесмо и свега што припада нашем окружењу, па и света
као таквог. Реалност никада није дата по себи, сматра Бер,
већ представља конструкт настао посредством друштвене

1 Ова тврдња у конкретном раду односи се само на новинаре и новинарке
запослене у онлајн медијима, јер се ауторка концентрише на нове медије
и њихове карактеристике у контексту проучавања критичког мишљења
у савременом друштву.
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интеракције и друштвених пракси.2 Као такво, наше знање о
свету који нас окружује не може никада бити поуздано. Како
је наша спознаја о свету понајвише омогућена кроз медиј
ско око, према Бер, неопходно је заузети став који је, увек и
изнад свега, критички.3 Производња стварности морала би
укључивати свест појединца и друштва о деловању у таквом
процесу, а то се посебно односи на медије као моћне уче
снике у обликовању света око нас (а тиме и света који се
гради у нама).
Према Бергеру (Berger) и Лакману (Luckmann) конструк
ција реалности увек је одређена односима моћи у друштву.
Данас можемо слободно говорити о односима моћи у гло
балном свету као целини која одређује динамику реалног.
Бергер и Лакман указују да снажнији и моћнији намећу сво
ју слику света, односно одабрану конструкцију реалности.4
Овакав вид друштвене конструкције реалности Радојковић
и Ђорђевић називају манипулацијом и истичу да ,,ако бисмо
приступ о друштвеном конструисању реалности схватили
као последицу рада центара комуникационе моћи и инсти
туционалних комуникатора, не бисмо више говорили о дру
штвеном, него о манипулативном креирању реалности”5.
Mанипулативно креирање реалности јесте управо медијски
посредована представа реалности. ,,Медијски посредована
реалност подразумева развој идеје да се све наше представе
о свету који нас окружује заснивају на репрезентацији датог
света, а да је она увек контролисана од стране фактора који
утичу на конструкцију (медијске) слике света.”6
Кроз своје свакодневне праксе, медији, дакле, конструишу
простор који постаје наша представа о свету, она која се
прихвата као природна и која се не доводи у питање. Оно
што доживљавамо као реално је, према становиштима ко
је је изнела Бер, „нешто што људи заједно производе” кон
струишући различите представе о томе шта чини реалност.
„Дефинисањем тврдње да реалност није објективно и при
родно дата као серија факата, већ је последица специфичног
начина конструкције/креације улога медија показала се у
2 Бер, В. (2001) Увод у социјални конструкционизам, Београд: Zepter
Book World, стр. 35.
3 Исто, стр. 33.
4 Видети: Berger, P. and Luckmann, T. (1967) The Social Construction of
Reality, New York: Anchor.
5 Радојковић, М. и Ђорђевић, Т. (2005) Основе комуникологије, Београд:
Факултет политичких наука и Чигоја штампа, стр. 231.
6 Чигоја Пипер, Д. (2018) Конструкција и рецепција феномена аутизма у
штампаним и онлајн медијима у Републици Србији, докторска дисерта
ција, Факултет политичких наука, Универзитет у Београду, Београд, 32.
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новом светлу. У том процесу медији нису само пуки прено
сиоци стварности која изван и мимо њих постоји већ њени
медијатори, посредници. Медији су произвођачи порука а
то значи и креатори смисла који се догађајима приписују”.7
Медијска моћ данас је израженија него икада и процес кре
ирања медијских садржаја мора се анализирати подједнако
као и његови производи. Процес у којем настају медијски
садржаји важан је показатељ медијске филозофије и оријен
тације – тај аспект све је чешће одређен тржишним питањи
ма, док интерес јавности – за благовременим и чињенично
провереним извештавањем – одлази у други план.

Концепт нових медија
Концепт нових медијa чине три принципа представљања
информација – то су мултимедијалност садржаја, хипертек
стуалност, односно повезивање садржаја, и интерактивност,
то јест развијање односа између представљеног садржаја и
публике. Принцип мултимедијалности садржаја подразуме
ва процес медијске конвергенције, односно постепено спа
јање традиционалних и нових медија у потпуно нови ме
дијски вид. Реч је о „публиковању новинарских текстова,
који прате или могу пратити остали аудио-визуелни садр
жаји, као што су графике, табеле, анимација, па чак и аудио
и видео програми”.8 Принцип хипертекстуалности нешто
је сложенији и укључује повезивање информација путем
мрежне структуре која омогућава да се „ма која тачка не
ког ризома може (...) и мора, повезати са ма којом другом
тачком”.9 Циљ хипертекстуалности је да се информације
готово непрекидно везују једнe за другу тако да кориснике
интернета упућују да се уз помоћ јасно обележених линкова
(енг. links; израз који се усталио у српском језику, а означава
везу, повезаност) између текстова увек изнова да се крећу
кроз мрежу одабраних информација на једној платформи.
Код Мановича10 може се препознати уверење да је овакав
вид медијске мреже предуслов за појаву и опстанак нових
медија. Принцип интерактивности омогућава двосмерност
у комуникацији између медија и публике, односно између
интернет портала и њихових корисника којима је омогућено
7 Миливојевић, С. Јавност и идеолошки ефекти медија, 20. 07. 2020;
https://pescanik.net/javnost-i-ideoloski-efekti-medija/.
8 Кљајић, В. (2008) Новинарство у служби ПР-а и маркетинга, Годишњак
бр. 2, Београд: Факултет политичких наука, стр. 284.
9 Делез, Ж. и Гатари, Ф. (2012) Ризом, Моћ и медији, ур. Чекић, Ј. и
Благојевић, Ј. Београд: ФМК, стр. 8.
10 Видети: Manovich, L. (2001) The Language of New Media, Cambridge,
MA: MIT.
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да коментаришу објављене садржаје. Према Кљајићу, ин
терактивност је обогатила медијску комуникацију11 чине
ћи је потпуно другачијом од свих претходних, истовремено
остављајући моћ на страни медија (могућност модерирања
коментара корисника интернета и цензуре истих).
Према Миливојевић, „нови медији не само да пружају нове
могућности у пласману информација, већ омогућују и поја
ву нових актера, спајају старе или стварају нове форме јав
не комуникације.”12 Ове промене у комуникацији медија и
јавности уопште, доводе до потребе новинара и новинарки
да се изразе радом у новим медијима. „Технологија је омо
гућила дописницима и новинским организацијама да гото
во тренутно пренесу информације, а публика је почела да
очекује непосредно извештавање о најновијем догађају”13
Новинарска професија тако трпи свакодневне промене. „Ми
живимо у експерименту”14, може се чути у редакцијама ши
ром света. Како наводи Миливојевић, „урушио се пословни
модел на којем постоји медијска индустрија какву познаје
мо”15. Новинари и новинарке све ређе сведоче о догађајима
о којима извештавају и све мање формулишу вести у потпу
ности – они, радећи за нове медије, постепено постају сво
јеврсни медијски службеници који врше избор из доступних
интернет садржаја и приређују их за рубрику у којој обја
вљују садржај. Новинари и новинарке данашњице требало
би, како то налажу Ковач (Kovach) и Розенстил (Rosenstiel)
да „помаж[у] корисницима нових медија [и] да од мноштва
информација направ[е] ред”16 и да провере поузданост ин
формације, да пруже све углове једне приче и слично. Ме
ђутим, они то ретко чине, а разлози за такво поступање биће
представљени даље у раду.

11 Кљајић, В. нав. дело, стр. 284.
12 Миливојевић, С. (2011) Ниске плате и висока технологија – новинари и
новинарство у Србији, Култура бр. 132, Београд: Завод за проучавање
културног развитка, стр. 12.
13 Крејг, Р. (2010) Онлајн новинарство, Београд: Clio, стр. 22.
14 Реченица коју је изрекао уредник онлајн редакције угледног британског
медија Financial Times, приликом радне посете групе новинара и настав
ника у области студија медија из Србије (март 2016. године, у организа
цији Британског савета (British Council) и Делегације Европске уније у
Републици Србији).
15 Миливојевић, С. (2011), нав. дело, стр. 30.
16 Kovach, B. and Rosenstiel, T. (2007) The Elements of Journalism, NYC:
Three Rivers Press, p. 24.
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Клик или критика – питање је сад!
Истраживањем свакодневних новинарских искустава у ра
ду на интернет порталима у Србији ближе је представље
на улога новинара и новинарки у изградњи и неговању
критичке мисли у савременим медијима. Увиди о раду но
винара и новинарки нових медија добијени су посредством
фокус групе. Ова метода је одабрана као најефикаснија за
добијање великог броја квалитативних података у кратком
временском периоду и током јединственог термина терен
ског рада. Поред тога, групна интеракција у одговарању на
питања важан је аспект који је ишао у прилог одабиру ове
методе. Према Скоку и Бенковићу, очекивано је да ће групна
интеракција бити плодоносна у проширивању распона одго
вора, активирајући неке заборављене детање искуства и от
пуштајући инхибиције”, које би можда у неком другом слу
чају обесхрабриле испитанике у откривању информација”.17
Ток фокус групе водила је модеракторка која је и ауторка ра
да. Учесници18 у фокус групи, четири новинарке и новинар,
запослени у онлајн медијима у Републици Србији, одабрани
су намерним узорком, на основу досадашње сарадње са ау
торком рада.19 Учесници су присуствовали фокус групи од
почетка до краја разговора. Одговори учесника означени су
шифрама на следећи начин: Н1Б2020, Н2К2020, Н3М2020,
Н4Н2020 и Н5М2020.
На почетку сусрета учесницима су представљене најчита
није вести са домаћих портала. Посебно су истакнути на
слови попут: Богата наследница која иза себе има брак од
само „три месеца”, прошетала са мајком – познатом глу
мицом, а она у 61. години; Узнемирујуће: пас обешен о дрво;
Ово никада не бисте поверовали да се „њој” дешава (фото)
(видео) и други. Затим су новинарке и новинар позвани да
дају општи утисак о стању медијских садржаја у онлајн ме
дијима и осврт на наслове које су прочитали. Касније је раз
говор вођен дијалошки, уз активно слушање у току модера
ције и постављање питања у синергији са темом разговора.
Општи резултат фокус групе јесте информација да нови
нари и новинарке запослени у онлајн медијима не добијају
17 Skoko, B. i Benković, V. (2009) Znanstvena metoda fokus grupa – mogućno
sti i načini primjene, Politička misao, god. 46, br. 3, str. 218.
18 У овом раду, под термином учесници, подразумева се разнородна група
људи.
19 Учесници фокус групе бирани су према критеријуму поверења који,
осим изграђеног колегијалног односа са ауторком, укључује доступ
ност и отвореност за разговор о условима у којима раде и начину како
обављају своје свакодневне новинарске задатке.
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могућност да се изразе другачије од онога што се сматра
дигитално прихватљивим, односно захтеваним, садржа
јем. Шта то у пракси значи? Новинарски правилно написан
текст, са провереним чињеницама и уз маштовит наслов, не
ће привући пажњу већег броја читалаца, јер нема такозвану
магичну формулу за привлачност публике. Та формула огле
да се углавном у примени сензационализма, у избору лаких
и забавних садржаја, или кратких и шокантних информа
ција. Поред тога, сви учесници у фокус групи изразили су
слагање са тврдњом да је оглашавање највећа претња нови
нарским садржајима. Следећи одговори учесника у фокус
групи поткрепљују наведене резултате:
Н5М2020: Ишла сам на догађај у једном великом тржном
центру, у питању је било гостовање једне стране аутор
ке и глумице која је имала серију на телевизији Фокс лајф
(Fox life). Више се и не сећам назива серије. Написала сам
сјајан текст у којем су и њене изјаве, било је доста ин
спиративно, јер је реч о емотивним и интимним одно
сима и стварно сам се потрудила. Сећам се да сам за
наслов извукла неки двосмислени цитат саговорнице.
Навела сам и ко је од наших познатих и квази познатих
личности дошао на ту промоцију. Одем увече да видим
какви су коментари на вест, кад видим – наслов проме
њен. Извучено да је ријалити звезда Станија дошла на
промоцију да сазна више о ... Тек после тога схватим која
је њихова матрица...
Н1Б2020: У време када је трајала потрага за отмича
рем малолетне девојчице у околини Ниша било је баш те
шко извештавати. Гледао сам да бирам неке теме које
су градске, да препустим најважнију тему дана, недеље,
колегиницама које су гризле у таквим ситуацијама. Чи
тао сам редовно наслове те, делове вести... Добро је да
сам их препустио, јер биле су читане, наслови су мамили,
а мислим да то не бих могао на исти начин, не на ту те
му. То не значи да своје границе и иначе поштујем, прела
зим их сваки дан. Па, мислим, пратите сви и пишете то.
Знате како иде. Али та тема... Не може то свако.
Н3М2020: Рекла сам већ да сам скоро дошла на портал.
До сада сам била само кратко на праксама у разним дру
гим медијима. И пријало ми је што могу да пишем као
што бих писала на свом блогу, могу да пратим теме ко
је ме занимају, али кад сам кренула да шаљем текстове
уредницима и да добијам одговоре да није довољно инте
ресантно и да морам да смислим наслов који боље иде,
који је упечатљивији, запитала сам се да ли сам ја сада
новинарка или ипак пишем неке слогане и не знам ти ни ја
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шта. Мислим, ако ћемо ми стављати све луђе и луђе на
слове, шта нас чека кад све то „истрошимо”.
Н5М2020: Сетила сам се и овога. Хтела сам да правим
репортажу о кувару који има сјајну емисију и гостовао је
у Београду. Нису ми дали, јер канал на којем се емитује та
емисија није у оквиру пакета који нуди кућа која је један
од наших главних оглашивача. Ето, супер сам се сетила,
то је баш пример шта директно диктира садржај.
Даље у току разговора, учесницима су постављена следећа
питања: (1) Да ли мислите да има простора за критичке освр
те у вашем раду, у свим областима извештавања које покри
вате? (2) Можете ли да се бавите друштвено ангажованим
темама?
Н1Б2020: Пази, нема тога на вебу. Мислим, може да бу
де, али не ако нема вишу сврху, а тај виши циљ одавно
није интерес друштва или неког појединца који трпи не
правду. Виша сврха обично је одбрана лика и дела некога
кога треба медијски заштитити од јавности, или од
брана нечијих финансија. Тако да имамо сад хуманитар
не акције у читаним вестима, то је делом добро, јер они
којима је потребна помоћ успеју да дођу до видљивости
у јавности, али, с друге стране, то се користи за позици
онирање оглашавања, за везивање са разним организаци
јама и познатим личностима кроз медије. Тако да ништа
није црно или бело, све је доста сложено за анализу. Чи
њеница је да ти не можеш данас да радиш на веб пор
талу и да очекујеш да ћеш спасити свет извештавањем.
Једноставно, немаш времена за то, јуриш да испуниш
норму вести од 5-7 вести за дан. Значи имаш норму као
у фабрици. Пази, то је пуна опрема вести – писање, или
превод и писање, избор и обрада фотографије, избор ви
деа ако постоји, унос вести, провера... Уз све то понекад
идеш за неку вест и на терен. Нема ту сад времена за
анализу, проверу, детаље... Можда у неким развијенијим
редакцијама, не знам.
Н4Н2020: Имам прилику да предлажем теме и ту успем
да провучем шта стигнем, али што рече неко пре мене
– мало је простора да се убаци оно што карактерише
те критичким освртом. Једноставно од тога се бежи,
барем на порталима који су уско везани за традицио
налне медије, па и традиционално извештавање. Значи,
ако неки дневни лист има таблоидне вести и наслове,
зашто очекујемо да ће њихов портал имати озбиљне ан
гажоване новинаре и „тешке” теме? С друге стране,
има на интернету портала који су итекако критички
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оријентисани, па мислим да је богатство интернета
управо у томе што читаоци могу да изаберу шта желе –
смех, забаву, пролазност, или критику.
Модераторка: Добро, публика може да бира, али како да је
упутимо и да ли ћемо је уопште упутити у тај избор, ако
нам више одговара да постоји медијски неписмена маса која
радије кликће тамо где нам је потребна зарада?
Н4Н2020: Па мислим да није на медијима да медијски
описмене читаоце. Они су ту да извештавају и да еду
кују, забаве, а, рецимо, школа може да буде место где се
говори о томе шта је у медијима добро, а шта не. То не
значи да нисам за ангажовано новинарство, али оно је
јако скупо и знамо да је привилегија малог броја медија
који су више део невладиних организација него самостал
ни медији. И њихов утицај свакако треба да постоји. Ми
га у раду свакако промовишемо, да тако кажем.
Н5М2020: Било је случајева да се бавим темама које се
могу подвести под топле људске приче и када бих иници
рала тако нешто, увек би ми уредник изашао у сусрет.
Међутим, очекује се да због једне веће приче коју желим
да урадим, не остављам све оно што је редован дневни
посао, а то је превођење вести са страних сајтова и обја
вљивање одређеног броја вести, како је колега већ рекао.
Кад не радим неку већу причу, рецимо видео репортажу,
онда умем у да напишем и до 10 краћих вести. Од нас се
у редакцији очекује брзина и атрактивност. Ако дође и
нека важна тема, може, али не сме да се запостави оно
што држи посетиоце сајта.
Н2К2020: Пратим друштво и политику, па моје теме ни
су баш тако популарне као забава, на пример. И онда не
морам да банализујем садржаје. Само су наслови нешто
екстремнији. А сад, што се тиче критике, за то оста
вљамо простор аналитичарима да изразе став. Наше је
да останемо објективни. Ту не видим проблем.
У току разговора учесницима је постављено питање да ли
увек проверавају све чињенице наведене у текстовима и да
ли су икада приморани да у раду користе лажне вести (енг.
 е?
fake news)20 као мамац за читаоц
Н1Б2020: Никад нико од уредника од мене није тражио
да објавим неку вест која није тачна или која је хит на
20 Термин лажне вести најчешће се дефинише као ширење вести ”које
су намерно и утврђено неистините и могу дезинформисати читаоце”;
према: Allcott, H. and Gentzkow, M. (2017) Social media and Fake News in
the 2016 Election, Journal of Economic Perspectives 31(2), p. 213.
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интернету, а није проверена. Углавном је најважније да
наведемо извор одакле вест потиче, односно одакле је
преузимамо, па нисмо у опасности да будемо аутори та
квих вести.
Н3М2020: Долазила сам у ситуацију да ми пријатељи
шаљу линк за неку вест са Фејсбука („Facebook”), на
пример да наши медији не извештавају о неком великом
подвигу наших младих спортиста или о некој особи која
живе у тешким условима, уз коментар да то објавимо,
да скренемо пажњу на то. Онда направим брзо истра
живање и видим да је то тотални „фејк њуз” и да нема
приче. Онда им то објасним, али нису сви схватили. То
је као и сада много вести у вези са пандемијом вируса
корона – безброј лажних информација, а у брзини нови
нарима делују атрактивно и онда их шире даље. Мислим
да је ту негде наша улога најважнија, да то спречимо.
То је важније него да ли нам је наслов проблематичан из
вашег угла.
На питање да ли сматрају да довољно иницирају промене у
медијском извештавању на вебу четири од пет учесника у
разговору изразило је мишљење да сматрају да не чине до
вољно, али да то није искључиво њихова кривица, већ да су
услови рада на дигиталном медијском тржишту такви да је
оно засићено, да је новинарски рад недовољно вреднован у
финансијком смислу и да је лако променити новинарски ка
дар уколико почне да филозофира. Учесница (Н3М2020) ко
ја се не слаже са овим гледиштем, недавно је дипломирала
и добила први хонорарни посао у онлајн медију и сматра да
је промена на онима који у медијима раде, да се за то треба
изборити и да ако то не успе можда неће остати у новинар
ству. Звучи стереотипно, али изгледа да и могуће промене у
дигиталном свету остају понајвише на младима који долазе.
Да ли ће то имати ефекта или не, остаје да видимо пратећи
медијске садржаје и понављајући овакве сусрете.

Закључак или како пружити отпор
диктату капитала у новим медијима
Представљајући искуство у вези са ширењем лажних вести
у медијима, учесница фокус групе (Н3М2020) истакла је у
горе наведеном одговору да сматра да је улога новинара и
новинарки данас да филтрирају информације на интерне
ту тако да дезинформације и вести-мамце не шаљу даље у
медијски простор дајући им кредибилитет коју вести имају.
Ковач и Розенстил то називају предусловом за ваљани нови
нарски рад – „први задатак новог новинара, оног који даје
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смисао, у ствари је да провери поузданост информације”21,
односно да буде чувар информације која се може окаракте
рисати као медијска информација.
На основу резултата разговора са учесницима фокус групе,
увида у теоријске оквире ове теме, као и на основу дугого
дишњег рада ауторке у медијима и у области студија меди
ја, у завршном делу предложене су три могуће стратегије
отпора диктату медијског тржишта.22
Прва стратегија која се односи на новинарски рад назива
се стратегијом мимикрије и подразумева посвећивање те
мељнијем новинарском раду од оног који је објашњен у ем
пиријском делу рада, а који се може одвијати, рецимо, под
окриљем сензационалних наслова. То може бити својеврсни
експеримент у којем ће теме које су од важности за јавно
мњење и које носе вредност медијске информације бити у
телу вести представљене према свим правилима струке, а је
дино ће наслов остати примамљив за читаоце навикнуте на
наслове које најављују. На тај начин могло би доћи до при
временог компромиса између тржишних потреба медијских
кућа (за што већим бројем посета појединачним вестима) и
главног задатка новинарске професије – да благовремено и
тачно информише јавност.
Друга стратегија подразумева новинарски активизам на бло
говима. Посредством блогова које би новинари и новинарке
уређивали самостално или у раду са другим новинарима са
истим аспирацијама, могу објављивати истраживачке ре
портаже, приче које не налазе место на водећим интернет
порталима и слично. Напредни корак овог активизма био би
када би новинари и новинарке успели да иницирају пове
зивање вести популарних интернет портала са вестима на
сопственим блоговима. Тиме би читаност њихових текстова
расла и новинарска мисија била би заокружена.
Трећа стратегија односи се на учвршћивање положаја но
винара и новинарки у дигиталном простору и она је могу
ћа искључиво враћањем солидарности у новинарске редо
ве. Новинари и новинарке морају се изнова повезивати у
21 Kovach, B. and Rosenstiel, T. (2007) The Elements of Journalism, NYC:
Three Rivers Press, p. 24
22 Поред неопходности очувања новинарске улоге дигиталном извештава
њу, неопходно је размислити о тржишним узорима у медијима који су
глобално оријентисани и мењају своју пословну и медијску политику
у складу са развојем светског тржишта медија. Наплаћивање садржа
ја, посебно оно које подразумева искључиво симболичну надокнаду
(од један до пет долара месечно за неограничене посете веб сајту) мо
гу бити спасоносно решење за опстанак критичког мишљења у онлајн
медијима.
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заједничке интересне групе (не у постојећа удружења, већ
групе налик синдикалним) и изборити се најпре за бољи по
ложај у извештавању, а затим и за заштиту подразумевану
правним и финансијским аспектима рада у медијима.
Три наведена пута могу бити почетак новог дигиталног но
винарства, оног које ће бити у служби јавности и које ће по
моћи да се не гуши медијско описмењавање публике нових
медија.
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CRITICAL THINKING IN THE DIGITAL ERA
CLICK OR CRITIQUE

Abstract
This paper starts from a premise that critical thinking is a threat to the
owners of capital in the media, but that a critical view of the world is also
an essential need of journalists and wide public. That is why there are
so many changes in the work of modern journalists. The paper, through
empirical insight, points out the inevitable pitfalls that stand in the way
of the development of critical thinking among journalists employed in
new media. The main goal of the paper is to investigate survival of
the role of critical thinking in the digital environment media, which
keep developing faster and faster in the (never clearly stated) conditions
where critical thinking remains foreign to most Internet users. Possible
strategies of resistance against exclusively market-oriented media are
also pointed out at the end of the paper.
Key words: critical opinion, new media, journalists, social construc
tionism
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МЕДИЈСКИ ТЕКСТ КАО
ТУМАЧ И КРИТИЧАР
РЕАЛНОСТИ
МЕДИЈСКА РЕПРЕЗЕНТАЦИЈА
ПАНДЕМИЈЕ КОРОНА ВИРУСА
2020. ГОДИНЕ
Сажетак: Са циљем да утврдимо потенцијале електронских ме
дија за квалитетно информисање грађана и могућност подсти
цања критичког мишљења посебно током ванредне ситуације,
у овом случају пандемије коронавируса, истраживане су   рето
ричке стратегије и њихов потенцијал у афирмацији плурализма
ставова. Предмет истраживања су биле информативне емисије
два јавна сервиса(Радио телевизија Србије – РТС и Шведска те
левизија – СТВ) и једне комерцијалне кабловске ТВ куће из Срби
је (Н1). Методом анализе садржаја дошли смо до закључка да су
сва три медија пружила свеобухватне и кохерентне информације
из проверених извора. Начин презентације догађаја углавном ка
рактерише објективност и непристрасност (мада РТС показује
тенденцију развијања стратегије застрашивања). У погледу плу
рализма ставова видимо највеће разлике, пошто је он вишеструко
присутнији у програмима шведског јавног сервиса и комерцијалне
кабловске телевизије (Н1), него српског јавног сервиса. Једна од
специфичности реторике и презентације реалности од стране ТВ
Н1 је изразита критичност и редовна дискредитација актуелног
политичког руководства и одлука које је оно доносило.
Кључне речи: коронавирус, медији, критичко мишљење, РТС, Н1,
СВТ, извештавање
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Увод
Крајем 2019. године Ковид 19 (у даљем тексту коронавирус)
се појавио у Кини одакле се почетком 2020. године проши
рио на велики број земаља у свету. Узевши у обзир брзину
којом се овај вирус ширио као и број земаља у којима се
појавио, средином марта 2020. године Светска здравствена
организација је прогласила пандемију.
Први случај оболелог у Србији регистрован је 06. марта.
Убрзо, 15. марта 2020, донета је одлука да се у Србији про
гласи ванредно стање, што је узроковало затварање великог
броја објеката, забрану јавних окупљања и полицијски час.
Први случај коронавируса у Шведској, констатован је још у
фебруару, а први смртни случај је забележен 11. марта, да би
већ 8. априла дневни број преминулих износио 115. Међу
тим Шведска није одабрала мере стриктних забранаи поли
цијског часа, јер себе није сматрала тоталитарним режимом,
а предност је дала епидемиолозима који су дали решења да
са што мање губитака, како живота, тако и виталних функ
ција заједнице и појединаца, криза буде превазиђена.
Од првог регистрованог случаја, медији у Србији и у Швед
ској свакодневно су извештавали о коронавирусу, броју за
ражених, умрлих и излечених као и утицају пандемије на
привреду и свакодневни живот грађана како Србије, тако и
Шведске.
Ова пандемија (као и пандемије генерално) може се посма
трати као криза како на емоционалном тако и на рационал
ном плану. Када је сигурност на овај начин дубоко дестаби
лизована једина ствар на коју се појединац фокусира јесте
да се ова непријатност уклони и да се опет осети спокој.1 У
ситуацијама оваквих криза појединац нема осећај контроле
над ситуацијом, стога се окреће ка ’моћним другима’ у по
трази за смирењем и ослобађањем од негативних емоција2.
Ти моћни други могу бити и медији.
Пандемија коронавируса добила је прво место на медијској
агенди. С обзиром на то, важно је имати на уму „агенду се
тинга’’ (енг. agenda-setting), теорију која указује на способ
ност медија да повећавањем видљивости одређеног садржа
ја (енг. salience) остале садржаје потисну, представљајући

1 Maslow, A. and Frager, R. (1987) Motivation and Personality, New Delhi:
Pearson Education, рp. 97-98.
2 Centers for Diseas e Control and Prevention, (2019) Psychology of A Crisis,
рp. 3-12.
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видљивију тему као кључну3. Постојање „агенде сетинга”
вуче за собом питање квалитетног новинарства за потребе
јавности: ,,Квалитетно новинарство, како многи подсећају,
почиње тамо где се иде даље од агенде свакодневног ин
формисања и анализирају случајевикоји утичуна целодру
штво”4. С једне стране, пандемија коронавируса је свакако
нешто што утиче на цело друштво (чак и шире, на цео свет),
директно угрожавајући биолошки живот човека. Ипак, по
ставља се питање, колико других значајних информација
природно бивају истиснуте или се ’свесно гурају под тепих’
одржавањем једне теме као једине и кључне. Наравно, ме
дији (не)могу да наметну појединцима шта да мисле, али
зато могу да подстакну о чему да мисле. Претпоставка ове
теорије јесте да масовни медији бирањем, учесталошћу, об
ликовањем, понављањем и сличним поступцима стварања
садржаја, одређују релевантност тема у јавном медијском
простору и тиме доприносе обликовању јавног мишљења.
Теорија агенде сетинг не негира самосталност прималаца
за тумачење порука, али наглашава значај структурисања
садржаја (бирање, наглашавање, изостављање, занемари
вање, истицање и сл. као поигравање пажњом прималаца и
њиховим поверењем у медије)5.
У медијском третману кризних ситуација могу се уочити
четири фазе: 1) најава кризе (енг. prodromal crisis stage),
2) акутна фаза (енг. acute crisis stage), 3) хронична (енг.
chronic crisis stage) 4) санирање кризе (енг. crisis resolution
stage)6. Почетак кризе обично прво прате вести и извештаји,
и како се криза продубљује, долази се до интерпретативних
и аналитичких жанрова7. Положај новинара је ту јако важан:
захваљујућој номиналној или како би требало бити, ствар
ној објективности, новинари уживају посебан статус у
друштвима развијених демократија 8. Позиција медија је
такође важна из разлога што информације које долазе од
3 Dearing, J. and Rogers, E. (1996) Agenda Setting. Thousand Oaks [etc.]: Sa
ge, рp. 22-23.
4 Пенезић, С. (2014) Новотехнолошка револуција, медијска егзистенција
и улога новинарства, Култура бр. 145, стр. 128.
5 Мирков, Л. (2018) Новинарско приповедање као елемент јавног дискур
са у информативним жанровима ТВ станица са националном фреквен
цијом, докторска дисертација, Факултет политичких наука, Универзитет
у Београду, Београд, стр. 173.
6 Barović, V. (2011а) Objektivnost, novinarska etika i izvještavanje u kriznim
situac ijama, Medijske studije, 2(3-4), str. 120.
7 Barović, V. (2011б) Medijsko izveštavanje sa poplava kao visokorizičnih kri
znih situac ija, Godišnjak Filozofskog fakulteta, vol. 36, br. 2, Univerzitet u
Novom Sadu. str. 105-113
8 Barović,V. (2011а), нав дело, стр. 120.
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извора којима појединац верује и за које верује да имају кре
дибилитет у великој мери утичу на смањење анксиозности
коју појединац осећа за време кризе. Ипак, квантитет и ква
литет информације такође могу да створе додатан стрес и
анксиозност, уколико се информације често мењају, нису ко
херентне или се међусобно потиру.9
Посебан значаја и улогу имају медији који уживају повере
ње јавности. ,,Медији у свести публике представљају наста
вак и одраз реалности. Свесни своје моћи медији се тран
сформишу у посредника који нуди супститут, конструкт ре
алности, (…) која има одређени циљ’’.10 Ова нова реалност
постоји само испред малих екрана, даје одговоре на питања
јавности и храни глад за информацијама11. Ипак, морамо да
поставимо питање у којој мери медији заиста могу да пред
стављају одраз реалности. У том смислу ,,од нарочитог је
значаја успостављање чврсте дистинкције између разуме
вања и доживљавања медијски репродукованих догађаја
и појава, и разумевања и доживљавања емпиријске ствар
ности.’’12 Слика у којој су медији апсолутна репрезентаци
ја емпиријске стварности је готово утопијска. У данашње
време ,,готово је немогуће успостављање механизама ко
ји би гарантовали истинитост и свеобухватност пренетих
значења.’’13
Током кризе, веза између медија и публике јача, јер упра
во начин на који медиј реагује и извештава о догађају ће
утицати не само на то на који начин ће јавност посматрати
дату кризу, већ и на начин како ће се јавност сећати дате
кризе када она прође.14 Криза попут пандемије је сама по
себи тешка и оптерећујућа за јавност, а медији колико има
ју моћ да тај страх и анксиозност смање кроз кохерентност
и кредибилитет, толико могу да оду и у другу крајност и
проузрокују већи степен несигурности који може да доведе
до панике. ,,Емоције утичу на начин и резултате човековог
9 Brashers, D. (2001) Communication and Uncertainty Management, Journal
of Communication, 51(3), p. 478.
10 Nikolić, M. (2010) Etika medija – između lične profesionalne i društvene
odgovornosti, Kultura br. 127, str. 42.
11 Veselinović, D. Televizija kao nova stvarnost, u: Zbornik radova Fakulteta
dramskih umetnosti, (2002–2003) br. 6-7, Institut za pozorište, film, radio i
televiziju FDU, str. 206.
12 Ћаловић, Д. Савремени медији између имагинарне и рефлектоване
стварности, у: Зборник радова Факултета драмских уметности, (2010)
бр. 16, Институт за позориште, филм, радио и телевизију ФДУ, стр. 167.
13 Veselinović, D. нав дело, стр. 206.
14 Rieg ert, K. and Olsson, E. (2007) The importance of ritual in crisis journa
lism, Journalism Practice, 1(2), p. 150.
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мишљења, што значи да дистрибуиране мас медијима по
стају део медијског мишљења.’’15 Тако се може очекивати
да оваква врста управљања мишљењем и емоцијама може
лако да се усмери и на моралну панику. Сматра се да паника
постоји када свакодневни живот обузму ирационални дога
ђаји непријатног садржаја16. Стање моралне панике настаје
у тренуцима када се одређени појединци, група људи, стање
и слично почну посматрати као претња одређеним друштве
ним вредностима или интересима. Преузимајући улогу ’мо
ралних предузимача’ посредника између догађаја и публике,
медији имају кључну позицију у разумевању догађаја одно
сно формирању мишљења, користећи социјалну контролу
преко моралне регулативе колективног понашања.17
Када је у питању медијско извештавање у кризним ситуа
цијама, постоје два приступа.18 Један подржава емпатички
приступ, који заговара то да новинари морају да имају емпа
тију када извештавају, те да је равнодушност недопустива.
Са друге стране, присталице фактографске теорије тврде да
су објективност и непристрасност најважније када је изве
штавање у питању. Према Баровићевим ставовима новинар
не би требало да уплиће сопствене емоције и предубеђења
приликом извештавања што је кључно за професионалност.
Зато је фактографски приступ боља опција када је у пита
њу извештавање у кризним ситуацијама, јер емпатичка тео
рија која захтева емотивно расуђивање може представљати
плодно тло за занемаривање чињеница и објективности у
приступу19. Ипак, осим функције преношења информација
на објективан начин, новинари и водитељи (поготово јав
них медијских сервиса) треба да представљају и заступ
нике интереса публике, грађана кроз постављање питања
која интересују јавност, критичко постављање у односу
на саговорнике и теме, све време заступајући критичност
јавности.20

15 Jevtović, Z., Vulić, T. i Pavlović, D. (2011) Filozofija straha i (re)konstruisa
nje medijske stvarnosti, Kultura br. 133, str. 74.
16 Thompson, K. (1998/2005) Moral Panic, London: Routhledge, p. 9.
17 Исто, стр. 7–12.
18 Barović, V. (2011а), нав. дело, стр. 122–123.
19 Исто, стр. 122–123.
20 Turković, H. Programska priroda televizije, u: Zbornik radova Fakulteta
dramskih umetnosti, (2004–2005) br. 8-9, Institut za pozorište, film, radio i
televiziju FDU, str. 354-355.

147

Т. БАСТАШИЋ, Ј. ПАУНОВИЋ, К. СТАНИСАВЉЕВИЋ

Медијска репрезентација пандемије
коронавируса – студија случаја
информативни програм РТС-а, СВТ-а и Н1
Предмет, циљеви, хипотезе и
методологија истраживања
Пандемија коронавируса одразила се на све аспекте живота
целог света. Са оваквим глобалним утицајем, јасно је да је
ставила на тест и медије који су пред собом имали посред
ничку улогу у презентацији ситуације и реалности која нас је
снашла. Начин на који су медији приступили овој улози био
је основ истраживању које смо реализовали. Концепт и циљ
истраживања био је да утврдимо потенцијале испитиваних
медија за квалитетно информисање грађана и могућност
подстицања њиховог критичког мишљења истих. Узорак су
чиниле централне информативне емисије две телевизијске
станице које су организоване према моделу јавног сервиса,
РТС у Србији и СВТ у Шведској, и једне комерцијалне ста
нице у Србији која је препозната као опозициона односно
непристрасна и објективна (Н1) током 7 дана, период од 30.
03. до 05. 04. 2020.
Фокус истраживања је био на испитивању реторичких стра
тегија које користе ова три медија, као и то да се преиспита
њихов циљ и потенцијални ефекат на јавност; да се устано
ви да ли медији у Србији и Шведској код јавности подстичу
критичко мишљење кроз плурализам мишљења унутар цен
тралне дневне информативне емисије (за РТС – Дневника,
за СВТ – Рапорта /, швед. Rapport, прев. Вести / и за Н1
– Дневника); да се провери да ли медији унутар свог изве
штавања садрже инкохерентности које могу да повећају не
сигурност код јавности; да се испита да ли испитани медији
у кризној ситуацији дају правовремене, проверене инфор
мације које могу да помогну јавности и да је мобилише на
самосвест о надолазећој опасности и позове на заједничку
одговорност.
Полазна основа истраживања је да објективно информиса
ње јавности, у време кризе, отвара простор за плурализам
мишљења и тиме смањује могућност настајања моралне
– медијске панике. У том смислу централна хипотеза ис
траживања је била да медији имају потенцијал да развијају
критичко мишљење и да је ово функција која би примарно
требало да буде поверена јавним сервисима. У развијеним
демократским друштвима јавни сервиси у пуном капаци
тету доприносе квалитетном информисању грађана, што
није случај у земљама крње демократије каква је српска.
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Плурализам мишљења у већој мери заступљен у демократ
ским друштвима западне Европе, што се доказује компара
цијом начина извештавања јавних медијских сервиса Швед
ске и Србије, што даље указује на потенцијале медија у
развијању критичког мишљења грађана, јавности. Још неке
од хипотеза које су биле у основи истраживања везане су
за претпоставку да су реторичке стратегије застрашивања
и подизања медијске панике уочљивији у земљама нижег
демократског капацитета каква је Србија, као и да у усло
вима када у таквим системима затаје институције јавног
сервиса, отвара се простор за афирмацију комерцијалних,
независних медија (Н1) који извештавају фактографски,
објективно, задржавајући непристрасан став
Инспирисани идејом да повежемо медијски утицај посебно
у кризним, ванредним ситуацијама обавили смо истражива
ње централних информативних емисија два јавна сервиса,
Шведске и Србије, и једне српске комерцијалне, кабловске
телевизијске станице, Н1. Истраживање је обављено у пери
оду период од 30. 03. 2020. до 05. 04. 2020. укључујући и та
два дана. Као истраживачку методу користили смо анализу
садржаја првих пет прилога унутар централне информатив
не емисије три различита медија: јавног медијског сервиса
Србије РТС-а, јавног медијског сервис шведске СВТ-а и ко
мерцијалног медијског сервиса Н1. Прва фаза истраживања
подразумевала је прикупљање података уз помоћ наменског
упитника. Након тога смо приступили квантитативној, а за
тим квалитативној анализи добијених података са циљем
провере хипотеза и остваривања циљева истраживања.
Квантитативна анализа је заснована на дефинисању: про
сечног трајања емисије, односа између укупног броја при
лога и прилога о пандемији, просечног трајања прилога о
пандемији, плурализма мишљења унутар емисије; функције
и жанра прилога, као и доминантних актера и извора инфор
мација у прилогу; доминантних носилаца ставова о панде
мији;
РТС је јавна медијска установа унутар које управну функ
цију врши Управни одбор који чине афирмисани стручњаци
из различитих области. Како сами на свом сајту наводе овај
јавни сервис ,,има задатак да информише, образује и забави
(…) негујући вредности демократског друштва, ослобођен
политичке пристрасности, РТС као јавни сервис доприноси
бољем квалитету живота сваког појединца и друштва у це
лини.’’ 21 Такође, гледајући законски РТС као јавни медијски
21 Радио телевизија Србије (2009) Упознајте РТС, 24. април 2020; https://
www.rts.rs/page/rts/ci/javniservis/story/280/upoznajte-rts/67326/upoznajte-
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сервис ,,остварује јавни интерес, уважава захтеве јавности
и за своје деловање одговара јавности (…) Ради омогућа
вања грађанима да формирају сопствено мишљење о поја
вама, догађајима и личностима, обезбеђује се разноврсност
извора информација и медијских садржаја’’.22
Национална телевизија СВТ 1 (SVT 1)23 која је у функцији
јавног сервиса у Шведској је почела с радом 1956. под ру
ководством државе24. СВТ има око 2100 запослених од ко
јих 900 ради ван Стокхолма распоређено у 37 регионалних
станица одговорних углавном за информативни програм 25.
Јавним сервисом СВТ управља Управни савет (независан
и од државе и телевизије) с циљем надгледања рада запо
слених на телевизији. Ово тело не учествује у креир ању
програма, што је препуштено запосленима. Последњи изве
штај гледаности ММС26 за 2019 годину приказује да је гле
даност СВТа у односу на ТВ 427 у предности за свега 2 %
међутим, у интернет стримингу је разлика 59% према 9% у
корист СВТ где су ТВ 4 избацили из гледаности стриминг
сајтови штампаних медија што потврђује анализа разво
ја медија за 201928. Уочили смо изузетну гледаност јавног
сервиса Шведске телевизије на обе платформе, где интернет
предњачи.
Телевизија Н1 (N1) основана је 30. октобра 2014. године као
двадесетчетворочасовна платформа (телевизија, веб, мо
билна) за емитовање вести која је у власништву Адрија Њу
за (Adria News), у оквиру Јунајтид Медије (United Mediа).
rts.html
22 Закон о јавним медијским сервисима (Службени гласник Републике
Србије бр. 83 од 5. августа 2014, 103 од 14. децембра 2015, 108 од 29.
децембра 2016).
23 Историја СВТ, 22. април 2020; https://www.svt.se/omoss/var-roll/var-histo
ria/
24 Државни декрет који регулише рад Шведског јавног сервиса СВТ, 22.
април 2020; https://www.regeringen.se/4ae1fc/contentassets/8c24422cf3ce4
1848af8d36a8983638a/tillstand-for-sveriges-television-ab-att-sanda-tv-ochsokbar-text-tv.pdf
25 О самој организацији, 22. април 2020; https://www.svt.se/omoss/organisa
tion/
26 ММС годишња анализа гледаности медија у Шведској 2019, 13. април
2020; https://mms.se/wp-content/uploads/_dokument/rapporter/tv-tittande/
ar/Årsrapporter/Årsrapport%202019.pdf
27 ТВ 4 (TV4) започиње своје емитовање 1992. тако да постаје први ТВ ка
нал који је као комерцијана телевизија добио могућност да се емитује у
целој земљи.
28 Medieutveckling Mediekonsumption, 13. April 2020; https://www.mprt.se/
Documents/Publikationer/Medieutveckling/Mediekonsumtion/Mediekon
sumtion%202019-webb.pdf
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Јунајтид Груп (United group) је од марта 2019. године у ве
ћинском власништву Би-Си партнерса (BC partners), глобал
не инвестиционе компаније.
Продукциони центри налазе се у Београду, Сарајеву и За
гребу. Три продукциона центра Н1, у Србији, Босни и Хер
цеговини и Хрватској, имају сопствени уреднички приступ,
новинаре, студије, веб и мобилне платформе, те креирају
одвојене садржаје за три земље а када је у питању програм
значајан за све три средине, удружују се у један регионални
канал. Н1 информативни је партнер америчког Си-Ен-Ена
(CNN).29
Југослав Ћосић, директор програма за Србију, приликом
оснивања телевизије, изјавио је да оно што их разликује од
других станица на тржишту јесте „објективан и свестран
приступ у информисању”.30 Као главне вредности, истичу
„најновије, тачне и независне вести”.
Квалитативна анализа је заснована на дефинисању: кључ
них тема и циљева прилога; вредносног контекста и ретори
ке прилога; односа према кризној ситуацији и општем ставу
и атмосфери прилога.

Анализа садржаја централних информативних
емисија РТС-а, Н1 и СТВ-а
Информативни програми медија, конкретно ТВ станица у
великом броју анализа, каква је и ова реализована за потре
бе истраживања, показују начин на који се реалност тран
спонује у медијски садржај односно како се кроз креир ање
слике реалности врше конструкције и утицаји на ставове
грађана.
Уколико анализирамо просечно трајање централних инфор
мативних емисија ТВ станица у Србији и Шведској, конста
тујемо да су медији у Србији имали флексибилнији однос
према дужини трајања програма у време кризе – два пута
дужи од стандардних 30 минута, док се у Шведској стрикт
но водило рачуна да минутажа не прелази устаљени стан
дард 25 минута.
Међутим, када је реч о извештавању о пандемији приме
тићемо да је процентуално Шведска имала много више са
држаја о коронавирусу чак 86% од укупног програмског
29 Н1 инфо, О нама, 15. април 2020; http://rs.n1info.com/O-nama
30 Ово је програмска шема нове Н1 телевизије, 16. Април 2020; https://
www.telegraf.rs/vesti/1286155-ovo-je-programska-sema-nove-n1-televizijefoto
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времена док је јавни сервис РТС са својих 64% времена по
свећених пандемији (2/3) односно Н1 са 55% остављао про
стор у својим програмима и за друге садржаје.
ТВ
станица

Укупно
Број
трајање
прилога
програма (бр.)
(мин.)

Трајање
прилога о
пандемији
(мин/сек.)

РТС Србија

350.00

135

СВТ 165.00
Шведска
Н1 390.00
Србија

Број
осталих
прилога
(бр.)

Прилагођеност
хендикепу
текст у
стримингу
СВТ плеј

224.00

Проценат
извештавања о
пандемији у
односу на
укупно
трајањe
емисија
64%

16

78+7

141.47

86%

6

Симултани –
знаковни
превод за
глувонеме
Не/текст

60

213.00

55%

1

Не

Табела 1 Извор: оригинално истраживање аутора

Присуство плуралистичких ставова у информативним ТВ
емисијама на одабраном узорку био је посебан предмет
анализе. У периоду анализе РТС није показао тенденцију
ка плурализму мишљења, нити ка давању простора сучеље
ним мишљењима. Овакав приступ за време кризе није чудан
пошто би сучељена мишљења и генерално разнородност
ставова у условима пандемије и кризе угрозили кохерент
ност која је важна за осећај сигурности јавности. Прилози
СВТ су обиловали плурализмом с обзиром на велики број
укључења у програм експерата из области епидемиологије,
изјава представника владајуће политичке коалиције и опо
зиције, економских мера које су предлагали како владе тако
и опозиционих партија, али и оних на које се мере односе,
не износећи често мишљења јавности, грађана. Плурализам
мишљења је био више него очигледан, па су чак у програми
ма јавног сервиса изношене оптужбе од стране међународне
заједнице на рачун мера шведске владе које су оцењене као
неефикасне и кобне. Ипак у ширем контексту, програм је
одржавао стално дозу респекта према одлукама надлежних
и онда када је прилог био критичан према мерама заштите,
и водио је до налажења најбољег могућег заједничког реше
ња, где је квантитет мишљења стварао квалитет, веродостој
ност информације. Када је пак у питању телевизија Н1 плу
рализам мишљења је присутан у готово свим анализираним
прилозима. Ипак, мишљења „за” и „против” нису у подјед
накој мери заступљена, односно, уколико је један коментар
позитиван у односу на став актуелне Владе према пандеми
ји и питањима у вези са њом, следи неколико изјава које га
оспоравају, стога се не може рећи да је реч о непристрасном
информисању грађана. Са друге стране, председник државе
има далеко већи утицај на аудиторијум него стручњаци из
различитих области. С обзиром на тај ниво утицаја, било
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је неопходно да телевизија, уколико је желела да извештава
што објективније, примени ову стратегију, односно да на
кон једне изјаве толиког утицаја следи неколико сучељених
мишљења. Телевизија Н1 жели да подстакне критичко ми
шљење код својих гледалаца у односу на носиоце актуелних
власти и мере које они спроводе у случају пандемије.
Сва три посматрана медија су у највећој мери обављали ин
формативну функцију кроз прилоге. Када су у питању РТС
и СВТ31 одређени прилози су имали више функција, такође
оба јавна сервиса показују широк спектар функција, за раз
лику од Н1 који је у 97% прилога искључиво информисао
јавност. По питању актера прилога и Србија и Шведска
су показале разноликост. У току посматраних 7 дана има
ли смо прилику да видимо Кризни штаб (у Србији), грађа
не, политичке субјекте на локалном и републичком нивоу,
здравствене и просветне раднике, територијалну одбрану,
војску ватрогасце, привреднике и ТВ лица. Оно што прави
разлику јесте место са ког се извештава, односно локације
које су приказане у прилозима. На СВТ није постојао ’Кри
зни штаб’ као милитантни израз, а још мање аудио-визуелни
записи војске и војних формација, док су привремене бол
нице приказиване искључиво споља, док је у Србији била
пракса да се оне приказују и изнутра. Зато су неке варијабле
поређења касније у анализи прилагођене овим разликама.
Функција
Информативна
Персуазивна
Едукативна
Мобилизаторска
Пропагандна
Сервисна
Оријентациона
Забавна

РТС
57%
20%
20%
14%
6%
-

СВТ
39%
15%
27%
7%
9%
13%
5%

Н1
97%
3%
-

Табела 2 Функције прилога
Извор: оригинално истраживање аутора

Доминантни носиоци ставова у информативним програми
ма шведског јавног сервиса – СВТ и ТВ Н1 су стручна и
компетентна лица, док код српског јавног сервиса РТС по
литички субјекти узимају примат, те у чак 43% прилога чи
не доминантне носиоце става.
Унутар првих пет прилога у посматраном периоду код
РТС-а у 37% случајева наилазимо на позитиван вредносни
став према кризи решавању кризе, у истом броју наилазимо
на негативан (застрашивање, паника, страх, непоштовање
мера), док је неутралних било 26%. Н1 je у 56% извештавао
31 СТВ – шведска телевизија организована као јавно сервис.
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у оквиру негативног контекста, у 41% оквиру неутралног,
док позитиван вредносни контекст према решавању кризе
видимо само у 3% прилога.
Доминантни
Носиоци ставова
Политички
субјекти
Стручна лица
Новинари
Спикер
Грађани и јавност
Остали

РТС

СВТ

Н1

43%

21%

7%

31%
23%

42%
11%
4%
22%

38%
34%

3%

17%
4%

Табела 3 Доминантни носиоци ставова
Извор: оригинално истраживање аутора

Да бисмо имали бољи преглед, за РТС и Н1 смо варијаблу
доминантни носиоци става ставили у однос са варијаблама
вредносног контекста према кризи и односа према кризи.
Примећује се да новинари ТВ Н1 нису ни у једном прило
гу извештавали кроз позитиван вредносни контекст, док су
у истој мери извештавали негативно и неутрално. Са дру
ге стране новинари РТС-а доминантно су извештавали кроз
неутралан вредносни контекст. Детаљан преглед је у табели.
Новинари као
носиоци става

доминантни РТС

Н1

Неутралан вредносни контекст

63%

50%

Позитивни вредносни контекст

12%

-

Негативан вредносни контекст

25%

50%

Табела 4 Вредносни контекст у прилозима у којима су новинари
доминантни носиоци ставова
Извор: оригинално истраживање аутора
Новинари као доминантни носиоци РТС
става

Н1

Однос према
Контролисаност

ситуацији

- 37,5%

-

Однос према
Рационалност

ситуацији

- 37,5%

75%

25%

25%

Узнемиреност

Табела 5 Однос према кризној ситуац
 ији у прилозима у којима су
новинари доминантни носиоци ставова
Извор: оригинално истраживање аутора

Код СВТ-а у 45% прилога постојао је негативан вредносни
контекст, у 28,5% неутрални док је позитивних било најма
ње 26,5% посматране из перспективе грађана. Рационалност
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(26%) и контролисаност (21%) имају највећи удео када је
у питању однос аутора прилога према кризној ситуацији
на СВТ-у. Поред тога већински су се смењивале емпатија
(18%) и узнемиреност (15%) тако да је (друштвено присут
на) паника преко јавног сервиса СВТ добила информатив
ну противтежу, која је негативни вредносни контекст убла
жавала. И новинари и актери прилога су и поред тешког и
комплексног задатка извештавања о животној угрожености,
отвореношћу и апелом на заједничку свест (да смо сви од
говорни и подједнако рањиви) успевали да освоје поверење
гледалаца
Када је у питању реторика, новинари РТС-а су углавном ко
муницирали неутрално (у 62,5%), изјаве политичких субје
ката су кооперативне, благо позитивне (27%), док је ретори
ка чланова Кризног штаба била критичка (40%) и реторика
застрашивања (40%). Нагласили бисмо да се варијабла рето
рике застрашивања и варијабла узнемирености као односа
према ситуацији у 100% случајева јављају заједно у ретори
ци чланова Кризног штаба. Критичка реторика, у односу на
однос грађана, самог Кризног штаба као и појединих уста
нова према пандемији, која се у високом проценту јавља код
Кризног штаба, огледа се у томе да се грађанима предста
вљају и позитивни и негативни аспекти прогресије панде
мије, те на тај начин грађани могу да стекну уравнотежену
слику. Такође, докторка Дарија Кисић Тепавчевић (чланица
Кризног штаба) у више наврата заступа критички став ка
да је пандемија у питању. Отворено говори о пропустима
Кризног штаба и различитих здравствених институција, те
отворено критикује немар у греонтолошким центрима.
Реторика јуначког и херојског српског народа се углав
ном јавља у изјавама представника државног врха. Нара
тив се углавном гради око порука да је Србија храбра, те
да се никада није предала па неће ни пред невидљивим не
пријатељем.32
Код шведског јавног сервиса СВТ, респектабилност и неу
тралност што је потврдила и статистика, чине се као основ
не реторике на којима овај медиј гради своја извештавања,
врло ретко снисходљивост. Агресивни модел реторике и ко
муникације није присутан и познат у Шведском друштву,
нарочито не у новинарству. Међутим ангажоване реторике
су се јављале код саговорника који су децидно стајали иза
својих ставова. Уместо агресивности ароганција је сред
ство за елиминисање ’противника’ при извештавању нпр.
32 Од почетка пандемије, коронавирус је народу представљен као
невидљиви непријатељ који нас напада а наше је да битку добијемо.
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из Кине, или коментар политичке опозиције о исхитреној
одлуци владе о појачаним изолационим мерама33. Препозна
тљиве реторике патоса34 су биле врло очигледне код допи
сништва и репортера Саид Абу Еида (Said Abu Eid), који је
директно извештавао из Барселоне, чак у два наврата у току
нашег истраживања. Некритички, субјективни облик ин
формисања у којем се репортер поистовећује са ситуацијом
саговорника и заузима свој став помињали смо у теоретском
делу као неадекватан35 понекад и кобан. Америка иако јако
погођена, нема ту патетику у реторици новинара. Пре ре
спектабилност у широком спектру обраћања, па чак и када
председник САД отворено напада Шведски систем изола
ције, као неефикасан, указује на присуство Агенда сетинг
приступа.
Реторика телевизије Н1, на првом месту, је била критичка
и бележи се у 52.94% прилога, потом неутрална у 47.05%
и кооперативна, благо позитивна у 2.94% прилога. Критич
ка реторика се препознаје када је реч о прилозима у којима
су угрожени новинари (нпр. привођење новинарке Ане Ла
лић која је изнела чињенице о недостатку заштитне опре
ме у КБЦ Војводина или непружање прилике новинарима
да поставе питања на прес конференцији републичког кри
зног штаба), о негативним странама спроведених економ
ских мера Владе, лошим условима у карантинима као и о
недовољној количини заштитне медицинске опреме те ду
гом чекању на резултате тестова на Ковид-19. У прилозима
у којима изјаве дају лекари, чланови кризног штаба, ретори
ка прилога је неутрална, односно без изражених ставова те
левизије, док је реторика самих чланова кризног штаба, пре
свега, реторика застрашивања. У једном прилогу, у којем су
актери били чланови кризног штаба и репортер, реторика је
била кооперативна, благо позитивна.

Закључак
Сумирајући наведене резултате емпиријског истражива
ња, потврђујемо констатацију да у кризним ситуацијама
33 Председник државе Стефан Лувен је дао предлог моменталног ступања
на снагу пакета јачих мера изолације. Стопиран је од стране парламента
да мора проћи прво, гласање односно учешће целог парламента у ства
рању пакета мера, правну регулативу и чак измену устава да би пакет
био спроведен.
34 Ivanisević Paunović, Ј. (2002) Drama and Tv journalistik” Mediesamhälle,
religion och värderingar, editors: Linderman, Alf, Gustafsson, Lisbeth Up
psala: Författarna, Teologiska institutionen vid Uppsala universitet och Sig
tunastiftelsen, pp. 125-145.
35 Barović, V. (2011) Objektivnost, novinarska etika i izvještavanje u kriznim
situac ijama, Medijske studije, 2(3-4), str. 122.
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у којима су и медији и корисници изложени променама и
притиску није постојао критички приступ аутора – креато
ра информативних програма. Било какав критички осврт на
саму пандемију је незахвално и тражити у ситуацији у којој
не постоји критичка маса релевантних података о самом ви
русу и адекватним начинима превазилажења истог да би се
уопште могао градити прво став, а потом и критички разми
шљати. Сви ставови и критике су имале релативна упори
шта (с ретким паралелама на ранија искустава), несигурна
због непознавања виралности новог коронавируса. Чини се
да је једини задатак медија у том тренутку био да обуздава
панику, искључиво пратећи развој догађаја. У том смислу
шведски медиј СВТ је био на висини задатка, док је јавни
медијски сервис у Србији у више наврата користио страте
гију застрашивања унутар прилога, у сврху решавања акут
не кризе.
Циљ реторике застрашивања, присутан у највећој мери у
програмима РТС-а, био је да се јавност убеди да поштује
прописане мере и остане код куће. Као што смо поменули
у уводу, емоције пренесене путем медија и те како могу да
утичу на и обликују мишљење јавности. Стога, оваква ре
торика утицала је и на то да се они који мере не поштују
посматрају као противници, лоши, неодговорни, као ’они’
којих треба да се плашимо. На овај начин поткрепљује се
морална паника. У случају РТС-а коронавирус је предста
вљен као велики невидљиви непријатељ који нам свима
прети. Такође, сви они који су се оглушили о мере, такође
су посматрани као претња те стога бивају стигматизовани,
осуђени од стране народа и посматрани као проблем дру
штва. Чак су и субјекти на власти у више наврата позивали
на одговорност ’неодговорне’ грађане који не поштују мере.
Са друге стране, Н1 иако није користио реторику застраши
вања поводом саме пандемије, чињеница да је често дола
зило до дискредитације власти и преиспитивања одлука до
несених у сврху спречавања ширења коронавируса, могла је
у одређеној мери да допринесе страху поводом кредибили
тета доносиоца одлука. Те да ’панику’ тим путем усмери ка
другачијем наративу – Коме ми као јавност верујемо?
Када посматрамо трајање централне информативне еми
сије, примећујемо да су медији у Србији готово дуплирали
њихово трајање током пандемије, док се шведски СВТ до
следно држао прописаних 25 минута. Овакво одустајање од
стандардног трајања централне информативне емисије код
РТС-а и ТВ Н1, које се огледа кроз продужено трајање, као
и велики број прилога и тема које се обрађују унутар истог,
одаје утисак журбе, жеље да се што већи број информација
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пружи без обзира на то на који ће начин исте да делују на
јавност, као и на то да ли су релевантне и неопходне. Такође,
говори и о неселективности, неспособности да се битне ин
формације одвоје од небитних, страху од грешке или про
пуста, или је пак управо стратегији затрпавања и битним и
небитним садржајима.
На основу анализираног узорка можемо приметити да су све
три ТВ станице свеобухватно и кохерентно извештавале о
пандемији, те да је њихов рад у некој мери могао да ути
че на смањење анксиозности и несигурности код јавности,
што је битно са аспекта спречавања и контроле панике. Ак
тери прилога су бивали разнолики на сва три медија. Јед
на од највећих разлика коју смо приметили између медија
из Србије и шведског јавног сервиса јесте визуелна обрада
прилога. Медији у Србији су често приказивали војску, уну
трашњост болница и слично што је вероватно за циљ имало
додатно застрашивање јавности а све у сврху мобилизације
грађана да се придржавају прописаних мера. У шведским
медијима, програму јавног сервиса, овакве призоре нисмо
имали прилику да видимо.
Наша полазна претпоставка била је да друштва са јаким де
мократским системом имају јавне сервисе који непристра
сно и целовито информишу грађане и развијају плурализам
мишљења чиме се генеришу потенцијали за даљи демократ
ски развој и критичко мишљење јавности. Ово посебно по
стаје важно у ванредним, кризним ситуацијама као што је
била ситуација са пандемијом. Потврду хипотезе пронала
зимо у статистичким подацима добијеним квантитативном
и квалитативном анализом посматраног узорка, конкретно
компарацијом искустава шведског и српског јавног сервиса.
У Шведској је, и поред велике критике светске јавности за
благе мере предострожности код акутног ширења смртоно
сног вируса, суштински поштован демократски систем до
ношења одлуке на нивоу државе, који је сав свој ауторитет
доношења одлуке пренео у руке стручних лица и политича
ра који су безпоговорно слушали њихове савете апелујући
на свест свих, без великих мера предострожности. Шведски
јавни сервис -СВТ је управо начином извештавања потврдио
исти плурализам, поштујући право свих, а посебно струч
них лица, епидемиолога да изнесу свој став. У Србији је си
туација ипак била нешто другачија. Иако су се у први план
већином стављали ставови Кризног штаба који су чинила
углавном стручна лица36, велико присуство у прилозима
36 Председница кризног штаба, Ана Брнабић је политичка, а не стручна
личност.
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информативних емисија су имали политички субјекти37, по
готово у програмима РТС-а. Уколико посматрамо наратив
и једног и другог доминантног субјеката – Кризног штаба
и политичара, видимо да су они имали јединствен дискурс,
наступали су са истих позиција. Сучељених мишљења у том
смислу није било, те је стечен утисак да се РТС, иако јавни
сервис, налазио у служби одлука и закључака ове две ин
станце. Ипак, у уводу смо споменули да је за време кризе
изразито важно да јавност добија кохерентне информације
јер им то смањује несигурност. Стога, не можемо у потпу
ности замерити РТС-у мањак плурализма јер би исти могао
у оваквој ситуацији довести до веће панике и несигурности.
Са друге стране, мањак плурализма мишљења поставља пи
тање нивоа дискрепанце између емпиријске стварности и
онога што нам је представљено у оквиру Дневника.
Са друге стране телевизија Н1 која је градила и гради имиџ
независног медија ипак није у потпуности оправдала овај
епитет. Њено неутрално, фактографско и објективно ин
формисање о пандемији коронавируса ипак је највише било
оријентисано ка критици важеће власти и критици политич
ких одлука и политичара. Стога се не може рећи да је реч
о непристрасном информисању грађана. Извор информаци
ја су најчешће била званична верификована тела – чланови
републичког Кризног штаба за сузбијање заразне болести
Ковид-19, а као доминантни носиоци ставова о пандемији
истичу се, на првом месту, стручна, компетентна лица.
Када је у питању капацитет медија да одређена и важна дру
штвена питања ставе на своју агенду и тиме их интегришу
у део програмског садржаја, сва три медија су у току пан
демије показала своје капацитете. Како је ванредно стање
проузроковано коронавирусом свакако од светског значаја,
није чудно што је ова тема била доминантна на агенди. Ипак
сваки медији је кроз извештавање о пандемији провлачио
и друге агенде, чије се присуство детаљном анализом дало
приметити. Код медија у Србији, у одређеним извештавањи
ма, јасно се видела политичка конотација извештавања, док
је код Шведских медија било је јасно да се, чим су медији/
прилози улазили у (политичко-економска) интересна поља,
јасно уочавало враћање на устаљене смернице и реализа
ције прилога. Из жанровско-реторичке перспективе посма
трања прилога, није било довољно седам дана да би предео
(енгл. landscape) жанровских промена постао уочљив. Кри
тичко мишљење се појавило тек када је растућа статистика
акутне кризе, из фазе два, прешла у фазу три – хроничну
37 Често присуство председника Александра Вучића.
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(енг. chronic crisis stage)38, када је линија раста почела да
стагнира, односно опасност почела да дефинише свој обим
и снагу напуштајући акутну фазу. Тек тада је било могуће
доношење неког реалног закључка, којим би се и критички
став могао створити. Тај моменат потврђује и Агенда сетинг
теорија, када су се медији вратили на своје стандардне теме,
хватајући први моменат пада броја жртава пандемије, пре
станка акутне фазе. У Србији је то јасно био период отва
рања граница и избора (у јуну), док у Шведској је то било
две недеље после нашег истраживања када се линија раста
оболелих и жртава, иако велика, ипак почела заравњивати
(око 20. априла), односно опала на минимум у јуну.
Можемо да закључимо да сваки појединачни медији има од
ређену агенду којој је наклоњен и које се држи чак и када
је посреди кризно стање. Агенде постају видљивије када се
криза стиша, али не можемо да занемаримо њихово ’про
влачење’ и у самом пику пандемије. Најмању тенденцију ка
смишљеном управљању мишљењем и ставовима јавности
показао је шведски јавни сервис, кроз опште присуство плу
рализма мишљења и сучељених ставова. Овако конципиран
медији једне европске демократске земље показује највећи
потенцијал за развијање критичког мишљења код гледалаца.
Србија је, са друге стране, далеко од тога. Јавни сервис РТС
као и независна телевизија Н1 имају јасне агенде које на
мећу јавности кроз програм. Док је јавни сервис наклоњен
носиоцима државне власти, телевизија Н1 пружа контрате
жу као опозициона. Ипак, оба медија су снажно полариса
на, иако сваки на своју страну, ни један унутар програма не
приказује стварни плурализам мишљења, нити позива јав
ност на критичко размишљање о различитим темама. На по
сматраном узорку у Србији нисмо стекли утисак потпуно
непристрасног, објективног медија. Чини се да је Србија још
увек далеко од земље чији ТВ програм има потенцијал да
подстакне јавност ка развијању стратегија критичког разми
шљања и критичког мишљења као полазне тачке за читање
медијског текста.
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MEDIA TEXT AS AN INTERPRETER
AND A CRITIC OF REALITY
MEDIA REPRESENTATION
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Abstract
In March 2020, a state of emergency was declared worldwide as a result
of the rapid spread of COVID-19. In Serbia, this led to strict preventive
measures (curfew). In Sweden, such measures were not taken, but the
system relied on personal responsibility of each individual, instead.
In emergency situations, the media gain great importance as a source
of information, and as such have the ability to alleviate or worsen the
insecurity that the public feels, which can further contribute to the
moral panic. In order to determine the potential of electronic media
for informing citizens and encouraging critical thinking (during an
emergency situation), we have explored rhetorical strategies and their
potential for affirming the pluralism of views. The subject of research
were broadcasting practices of three TV stations: two public media
services (Radio Television of Serbia and Swedish Television) and
one cable TV from Serbia (N1). By method of content analysis, we
have come to a conclusion that all three media provided viewers with
comprehensive, coherent and verified information. During the analysed
period, the media in Serbia almost doubled the duration of their news
programs, which gives an impression of non-selectivity and a desire to
prove maximum coverage on all topics. On the other hand, SVT was
consistent in the duration and scope of news programs. The way in
which events were presented was mainly characterized by objectivity,
although the Serbian public service also displayed a tendency towards
intimidation. The biggest differences were noticed in terms of pluralism
of views, since it was much more present in the programs of the Swedish
public service and cable television (N1) than in the Serbian public
service television programs. One of the rhetoric specifics in the way
how N1 was presenting the news is discrediting the current political
leadership and the decisions they have made.
Key words: COVID-19, media, critical thinking, RTS, N1, SVT,
reporting
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КРИТИЧКО МИШЉЕЊЕ НА
СРПСКИМ ДИГИТАЛНИМ
ПОРТАЛИМА
Сажетак: У раду ће бити истражено критичко мишљење у ко
лумнама, као аналитичком новинарском жанру, кроз који новинар
износи крајње личан, слободан, субјективни став. Специфичност
је што смо се определили да предмет анализе буду колумне на ди
гиталним порталима, које делом личе на овај жанр у штапаним
медијима, али попримају особености дигиталних медија као што
су хипертекстуалност, мултимедијалност и интерактивност...
Кроз анализу преко осамдесет колумни са три различита портала,
биће указано које су доминантне теме колумни у онлајн новинар
ству, који новинари данас пишу аналитички и да ли пишу критич
ки. Узорак истраживања чини 85 колумни објављених у периоду од
1. до 31. јула 2020. на порталима „Н1”, „Нова.рс” и „Печат”. Од
укупног броја анализираних колумни у датом периоду, на порталу
телевизије „Н1”објављено је 13, на порталу „Печата” 19, а на
порталу „Нова.рс” 53 колумне. Главни циљ истраживања је био
да се утврди у којој мери постоји и на који начин комуницира са
публиком критичко мишљење на онлајн порталима.
Кључне речи: дигитални портали, критичко мишљење, медији,
колумна
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Увод или дигитални живот у
проширеној стварности1
Српско друштво деведесетих година прошлог века обележи
ла је криминализација готово свих сегмената друштва, поја
чана је појава популизма и извршена потпуна девастација
свих друштвених вредности. „На таквим темељима издигли
су се и друштвени узори, јунаци и популарне личности тог
времена – криминалци, паравојни хероји и звезде турбофолк естраде, прожимајући се у процесу свеопштег пропа
дања”2. Ера непрекидног протока информација, „у друштву
потпуно фасцинираном сликом, утицала је да штампа изађе
из оквира улоге пса чувара, а да медији постану агресивни у
толикој мери да их многи угледни политиколози окривљују
за стварање неке врсте медијакратије или демократије у ко
јој средства информисања диктирају правила и приоритете
у политичкој сфери”3. Истовремено, са свакодневном попла
вом информација у свету, „јер током једне године, у САД се,
на пример, објави око 200.000 књига, радио станице емитују
приближно 70 милиона сати програма, док телевизије про
изводе око 58 милиона сати телевизијског програма”4. Од
дана вашег рођења „произведено је више информација не
го током читаве забележене историје пре њега, а половина
укупног броја научника у нашој историји живи данас и про
изводи информације”5. Сваке године се објави много више
књига него претходне. „Ако бисте се одлучили да прочитате
све оно што је објављено током једне године, морали бисте
да прочитате по једну књигу на свака три минута, односно
око пет стотина књига дневно. Ово се, наравно, односи само
на новију светску продукцију, а не и на класике. Поставља
се питање колико се од нових, управо објављених књига за
иста прочита”6. Незаустављив развој интернета, мобилних
комуникација и умрежавања посредством Интернета, доне
ло је у првој деценији XXI века истинску револуцију – свет
је постао повезан као никада пре. Теоретичари медија и ис
траживачи друштвених мрежа, Рејни и Бари Велман ову по
јаву назвали су троструком револуцијом. Кратко речено, на
Западу медији значе моћ.
1 Рад је резултат рада на пројекту Политички идентитет Србије у регио
налном и глобалном контексту (пројекат бр. 179076).
2 Вукадиновић, М. (2013) Звезде супермаркет културе, Београд: Клио,
стр. 185.
3 Фоа, М. (2017) Господари медија, Београд: Клио, стр. 9.
4 Потер, Џ. (2011) Медијска писменост, Београд: Клио, стр. 24.
5 Исто.
6 Исто.

165

САЊА ДОМАЗЕТ
Наслеђено понашање у транзиционом и посттранзиционом
времену у Србији, огледа се у континуитету популистичког
обрасца који је модификован у налету „потрошачке културе
и садржаја масовне културе забаве, задржавајући у основи
тривијалност, примитивизам и подилажење најнижим уку
сима као своје суштинске карактеристике”7. Све ове појаве
видљиве су и у већини српских медија, који су, постепено,
престали да буду „неприкосновени, недодирљиви аутори
тет у чије садржаје публика непоколебљиво верује”8. Наи
ме, штампани медији су се поделили на агресивне таблоиде,
које карактерише одсуство сваког критичког и аналитичког
мишљења, сведеност коришћених новинарских жанрова ко
ји захтевају дубинско истраживање и промишљање (чланак,
колумна, критика) и остале – који покушавају да о(п)стану
неутрални или су критични и аналитични попут „Данаса”9.
Колумниста овог листа и бивши уредник, Зоран Пановић,
пише: „Они који сецирају лешеве, одмах после несрећа ку
цају на врата породица страдалих да их питају како се осећа
ју, објављују фотографије мртвих или искасапљених тела и
делове медицинске документације оних које треба провући
кроз блато. Новинарство данас у Србији, наравно и спорт
ско, далеко је од нивоа где се могу поставити маргине про
фесионалности. Некада се знало да су света правила чување
извора и чување саговорника, ако не због виших циљева, а
оно што вам, и први и други, требају и за касније. Отуд и
пријатељства новинара са јавним личностима из својих сек
тора нису ништа више од брака из рачуна”10.
Појава контроле медијског система од стране власти и ау
тоцензура, најавили су и кризу морала заједно са кризом
културе и образовања и опште одсуство аналитичности,
упитаности и критичког мишљења. „Књиге и новине данас
се сматрају пасивним медијима и одбацују у корист интер
активних медија”11. Такође, вишедеценијска економска кри
за, довела је и до пада релевантности медија, кризе култу
ре, етике и ишчезавања „грађанске Србије”. Но, ширење
интернета које је захватило читав свет, није мимоишло ни
Србију и „имало је драматичан утицај на приступање ин
формацијама. Дигитална револуција, појава веб-блогова,
7 Драгићевић-Шешић, М. и Николић, М. (2018) Медији, култура и умет
ност у доба популизма, Београд: ФДУ, Клио, стр. 195.
8 Тодоровић, Н. (2002) Интерпретативно истраживачко новинарство,
Београд: Чигоја штампа, стр. 99.
9 Који константно бележи пад тиража.
10 https://www.danas.rs/kolumna/zoran-pavic/tiraz-2/, poslednji put pogledano
13. 08. 2020.
11 Вотсон, Р. (2016) Будући умови, Београд: Плато, Београд, стр. 54.
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нових форми обликовања информација које чине вести, али
и редефинисање појма информисања, има за циљ појаву да
вести до публике чешће долазе путем друштвених мрежа”12.
Подаци Pew Center-а указују да у Америци преко 60% одра
слих долази до информација преко медијских портала. Све
више грађана Србије се информише на исти начин, а сај
бер простор постаје стварни живот, проширење реалности.
Управо у тој „проширеној реалности”, у српском медијском
простору истражићемо да ли је успело да опстане критичко
мишљење. Новинарка недељника „Нин”, Весна Малишић, о
присуству слободних медија на српском медијском просто
ру, каже: „Све што је данас слободно не представља ни 0,1%
слободе. Остављени су „Н1” као телевизија коју осам од
сто Београђана може да види, недељници „НИН”, „Време”,
„Недељник” и дневни лист „Данас”, који сви заједно имају
тираж 10 пута мањи него један таблоид”13. Зато се као при
родан циљ наметнула потреба да се кроз овај рад истражи
постојање и карактеристике критичког мишљења новинара
у медијском сајбер пространству.

Колумна – новинарски жанр слободе
Теоретичари колумну дефинишу као „врсту коментара, где
аутор појаву анализира и процењује, дајући и начину и сти
лу лични „Печат” потпуне оригиналности.14”. Такође, сма
тра се да је колумна жанр који спада у „чланке мишљења15”.
„У колумни аутори појаву анализирају и процењују, али то
чине искључиво из свог угла, дајући и начину размишљања
и стилу лични „Печат” потпуне оригиналности16“.
Различити аутори колумну су дефинисали на више начина:
„као царство личног става, временски уобичајен комента
торски текст различитог тематског садржаја, писан најчешће
у првом лицу, са нескривеним сатиричним или полемич
ним карактеристикама, резервисан само за најистакнутије

12 Драгићевић-Шешић, М. и Николић, М. (2018) Медији, култура и умет
ност у доба популизма, Београд: ФДУ, Клио, стр. 154.
13 http://rs.n1info.com/Vesti/a444292/Skup-Slobodni-mediji-kao-zrnce-peskaali-i-tako-mali-nerviraju-vlast.html
14 Тодоровић, Н. (2002) Интерпретативно истраживачко новинарство,
Београд: Чигоја штампа, стр. 99.
15 Fondevilla Gascon, Joan Frances, Multimedia., Digital press and journalistic
generis in Catalonia and in Spain: an empirical analysis“(PDF); Universitat
Autonoma de Barselona, Espana, pristupljeno poslednji put 11. 07. 2020.
16 Тодоровић, Н. (2002) Интерпретативно истраживачко новинарство,
Београд: Чигоја штампа, стр. 99.
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новинаре или угледне јавне личности17”. Настанак поли
тичке колумне везујемо за Сједињене Државе. Политичка
колумна се тамо развила у раним двадесетим годинама XX
века. Најпознатији новинар тог жанра био је Волтер Лип
ман, писао је о текућој политици, а колумне је објављивао
у Хералд Трибјуну. Догодило се да је 1970. године новинар
Маркиз Чајлз за колумну добио Пулицерову награду, у тој
категорији новинских текстова. Колумниста Вилијам Сефа
јр био је славан, а његову колумну је преносило више од
500 дневних листова. Наш први домаћи колумниста био је
Југ Гризељ, а његове колумне публиковане су у „Вечерњим
новостима.” Редовна рубрика – колумна Југа Гризеља звала
се „Из мог угла.“
За разлику од других новинарских жанрова (чланак, умет
ничка критика, осврт, фељтон) колумна је пронашла своје
место на Беб-у. Пошто може у себи да садржи извештаје,
критике, полемике, коментаре, писма, хумореске..., онлајн
новинари су већ деведесетих година прошлог века почели
да користе ове предности и „сваког дана на вебу појављива
ли су се сајтови за независне вести и коментаре. На Вебу се
појавио нови стил, сасвим ново новинарство, који се више
везује добијањем пажње читалаца, него с традиционалним,
директним извештавањем. Овај стил веома подсећа на ко
лумне, у којима се износе лична мишљења”18. Према садр
жају, форми и стилу ови текстови су врло блиски колумни.
Овде налазимо на много ауторског и оригиналног, аутори су
довитљиви, изазивајући, сатирични, духовити и овде нови
нари, баш као у колумнама у штампаним медијима потпуно
слободно износе своје мишљење. „Хиљаде читалаца широм
света привучене су овом колумном на Вебу где су уједиње
ни изражавање ауторског мишљења, добро извештавање и
документоване чињенице”19. Колумна на Вебу је дужа, још
слободнија и жанровски сложенија од оне у штампаним ме
дијима, али и даље „друштвено релевантна, убедљива, пот
крепљена чињеницама, експресивна, уз слободну употребу
метафора и анегдота и – писана редовно у првом лицу”20.
Први сајтови који су објављивали овакву колумну на вебу
били су: Салон, Фид, Смокинг Гун, Сак.

17 Јевтовић, З., Петровић, Р. и Арацки, З. (2014) Жанрови у савременом но
винарству, Београд: Јасен, стр. 282.
18 Крејг, Р. (2010) Онлајн новинарство, Београд: Клио, стр. 163.
19 Исто.
20 Јевтовић, З., Петровић, Р. и Арацки, З. (2014) Жанрови у савременом
новинарству, Београд: Јасен, стр. 287.
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Критичко мишљење – промишљање вишег реда
Посебан начин мишљења је „критичко мишљење – скуп раз
личитих комплексних вештина које се односе на промишља
ње вишег реда. То је самоусмерено размишљање које дово
ди до нових и иновативних идеја и решава проблеме. Оно
подразумева критички осврт на искуства и процесе учења
и доношење ефективних одлука избегавањем уобичајених
замки као што су, на пример, сагледавање само једне стране
проблема, одбацивање нових доказа који не иду у прилог
вашим идејама, резоновање вођено страшћу а не логиком и
тврдње које нису поткрепљене доказима”21. Темељ најбољег
критичког мишљења заснива се “на универзалним интелек
туалним вредностима, а то су: јасноћа, тачност, прецизност,
доследност, релевантност, чврсти докази, добри разлози, ду
бина, ширина и поштење”22. Оксфордски речник критичко
мишљење дефинише као „објективну анализу и процену у
циљу доношења одлуке23”. Стицање критичког мишљења
има специфичне предности.
Критичко мишљење побољшава „флексибилност и вешти
не учења. Оно чини образовање мање пасивним, а више
интерактивним. Критичко мишљење је темељ науке и ли
берално-демократског друштва. Правилно функционисање
либералне демократије захтева од грађана који су у стању да
критички размишљају о друштвеним проблемима да доно
се утемељене одлуке о правилном управљању и превладају
пристраност и предрасуде”24.
Такође, свако критичко мишљење подразумева обраду ин
формација, креативно долажење до решења, доношење од
лука, константно учење, анализу, преиспитивање свих пре
миса и опција. „Оно нам омогућава да се дистанцирамо од
сопствених убеђења и предрасуда и да дођемо до добро за
снованих и логичких закључака о томе у шта да верујемо и
шта да чинимо. Критичко мишљење се заснива на рацио
налним аргументима, на критеријумима, оно коригује само
себе и осетљиво је на контекст”25. Очито је да је критичко
мишљење основа сваког слободног друштва и да постоји у
државама са слободним медијима. Где се налази Србија ка
да је реч о овом феномену? „Када се посматрају све земље
21 https://www.britishcouncil.rs/programmes/education/21st-century-schools/
what/ctps
22 Исто.
23 https://www.lexico.com/definition/critical_thinking
24 Исто.
25 http://kriticko.blogspot.com/2011/02/kriticko-misljenje-kao-nacin.html
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света, према либерално – демократском индексу, Срби
ја спада у доњу половину на ранг листи држава, односно
између 30 и 40 одсто на листи свих држава у друштву са
Либаном, Филипинима, Замбијом, Мозамбиком, Мароком,
Јорданом, Ираком итд. У општем либерално-демократском
индексу налазимо се на 117. месту на свету, а у погледу из
борног индекса (ЕДИ) Србија је на 124. месту са скором
од 0,35”26. На примерима анализе критичког мишљења на
изабраним порталима, утврдићемо колико је критичког ми
шљења на порталима у Србији, мишљења лишеног догми,
неутралног, које се заснива на рационалним аргументима,
осетљивог на контекст, мишљења које подстиче на селек
цију чињеница, учење и доношење одлука, а заснива се на
неутралној, објективној обради информација.

Колумне на домаћим порталима –
јединствени приступ познатим темама
За потребе истраживања и овог рада, анализиране су колум
не на три портала: телевизије „Н1”, телевизије „Нова. рс”
и портал недељника „Печат”, у периоду од 1.07. до 31.07.
2020. Квантитативно, највише колумни објављено је на пор
талу „Нова.рс”, укупно 53. На порталу „Печат”а је објавље
но 19, а на порталу „Н1” 13. Разлог за то није тешко објасни
ти. “Н1” је и телевизијска станица, портал је још један њен
начин оглашавања и због тога све вести дневно ажурирају,
а колумне објављују на три-четири дана. „Печат” је портал
истоименог, штампаног недељника. Портал „Печат” а вла
сницима служи и као представљање штампаног садржаја и
као портал. На „Нова.рс”, порталу који се појавио 28. фе
бруара 2020, на све начине и у сваком тренутку новинари
настоје да буду актуелни. Њихова интенција је да читаоце
навикну да их сваког јутра читају као управо изашле нови
не – са увек новим садржајима свих рубрика, па и колумни.
Отуд овако велики њихов број у односу на „Печат” и „Н1”.
Такође, уочена је различита учесталост у објављивању ко
лумни: у „Печату” на сваких седам дана, на “Нова.рс” сва
кодневно, а на „Н1” не постоји прецизан распоред, мада се
нове колумне најчешће на портал постављају у размаку од
три до четири дана. Треба споменути да колумне на Порта
лу „Печат” нису увек дате у целини, с обзиром да он има и
своје штампано издање, па се одређеним колумнама обја
вљује само првих неколико пасуса, у жељи уредништва да
заинтригирају читаоца да новине и купи.
26 https://direktno.rs/vesti/drustvo-i-ekonomija/261730/demokratija-i-slobodamedija-u-srbiji-na-dnu.html
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Ауторство колумни је оно што привлачи и задржава пажњу
читалаца. Исти, редовни колумнисти пишу: за „Н1” – Љу
бодраг Стојадиновић, Борис Дежуловић и Драгољуб Дража
Петровић; за „Печат”: Никола Маловић, Божидар Зечевић,
Џевад Галијашевић, Драган Антоновић. Током анализира
ног периода примећено је да је 10. 07. 2020. изостала колум
на Џевада Галијашевића. Што се тиче портала „Нова.рс”,
колумне се објављују свакога дана, редовни колумнисти су
Ранко Пивљанин, Маја Узелац, Драган Поповић, Миленко
Васовић, Магда Јањић. Такође, овде је уочено да колумне
пишу и особе које долазе из света уметности (Мира Фурлан,
глумица, која је у анализираном периоду објавила четири
колумне), као и мултимедијалне личности (Луна Лу, која се
колумнама на порталу огласила такође четири пута).

Портал „Печат”
Анализирајући теме које колумнисти обрађују на порталу
„Печат”, треба напоменути да се оне односе на појаве и фе
номене који су актуелни и којима смо окружени: претвара
њу Аја Софије у џамију, проблемима православне цркве у
Црној Гори, туризму – увек актуелној теми у летње доба го
дине, циклусу Куросавиних филмова на телевизији... Али,
немогуће је не приметити да су колумне снажно обојене ау
торским личним ставом и мишљењем. Филип Родић у ко
лумни „Зона сумрака – радијатор у темељу”, чија је тема
однос Црне Горе према светосављу, објављеној 24. 07. 2020,
пише: „Није истина да светосавље не може бити у теме
љу Црне Горе јер је у супротности с антифашизмом него је
управо обрнуто – јер је у супротности с фашизмом који сада,
као и у прошлости, стоји иза монтенегринске идеје”27. Тако
ђе, колумниста заузима изричит став, без полемичког тона
– свака реченица је аксиоматска: „Данас се као и пре стоти
не година расправља о слободи штампе. Слободне су, наре
ђују послодавци са чим се слажу извршиоци, домаћи НАТО
стипендисти, оне новине које Србе, државу Србију, Српску
православну цркву и све што има придев српски разапињу
и черече”28, пише Слободан Антонић, у колумни „Слободна
штампа“, објављеној 31. 07. 2020, где директно окривљу
је за све српске невоље НАТО и проглашава Србе жртва
ма. Но, Никола Маловић, књижевник из Херцег Новог, пи
ше колумне чије су теме блиске литерарном журнализму. У
тексту „Светионик – љетни слани медаљони”, објављеном
27 http://www.pecat.co.rs/2020/07/zona-sumraka-radijator-u-temelju/, posled
nji put pogledano 13. 08. 2020.
28 http://www.pecat.co.rs/2020/07/slobodna-stampa/, poslednji put pogledano
13. 08. 2020.
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24. 07. 2020, он каже: „Дефиниција туризма: Туризам је по
кушај сакрализације древне праксе ходочашћа29”. Маловић
у тексту „Светионик – ми, ситне рибе”, објављеном 03. 07.
2020, пише: „Живимо у свијету који је политички дизајни
ран тако да обичан човјек буде у преступу чим изађе из куће.
Немаш појас а возиш 40 кроз град, немаш дозволу а градиш
шупу иза куће, пише да је радно вријеме од 8.00 а ти отво
рио у 7.30 итд. Живимо у режимима у којима инспекцијске
службе вребају не да би неправилности исправиле него да
би на њима зарадиле, добиле проценат и напуниле држав
ну касу. Стога је народ у деспотијама склон да подмићује
крупније рибе не би ли прошао кроз режимску и системску
мрежу ситног ока.” Ево критичког мишљења без пресуђи
вања, колумниста је критички, крајње лични став, изнео без
хипербола, мирним, умереним стилом. Божидар Зечевић, у
тексту „Опет Броз међу Србима,” објављеном 03. 07. 2020,
коментаришући репризирање серије о Титу, каже: „Редитељ
и аутор текста серије Мића Милошевић приступио је овом
послу с одређеном свешћу: ’Трилер о Титу нема краја. Нико
пре њега ни после њега нема толико материјала за легенду.
Читав Титов живот је историјски хепенинг, сјајан материјал
за Ле Кареа: од анонимуса и револуционарног авантуристе,
Тито се уздигао до суперстара мале земље који са великим
светом разговара на ти. У том церемонијалном позоришту,
из рачуна и политичког маркетинга, ко је све кога користио
и искористио, питање је за историчаре.’ Сигурно је да је Ти
то из свега тога умео да направи велики политички капи
тал за себе лично, а за Југославију профитабилно место у
свету, претплаћено милијардама долара”30. Џевад Галијаше
вић, у колумни од 17. 07. 2020, „Злуради осмех Сарајева”,
пише: „Док се на улици покушава ослабити Србија, Босна
пријетећи гори у пламену исламског радикализма; Хрват
ска пламти усташоидном мржњом; у Црној Гори прогањају
Србе и Српску православну цркву, а Македонија, ничија и
свачија, окреће главу од Србије. За западне силе ово су иде
ални услови за покретање непотребног и углавном штетног
дијалога о Косову. Прижељкивани и креирани услови за тзв.
бриселски дијалог”31. Анализирајући „Печат” у периоду од
месец дана, немогуће је не приметити да на овом порталу
има више тематских целина и више стилова, али да има ма
ло алтернативног медијског пејсажа, којим не доминирају
29 http://www.pecat.co.rs/2020/07/svetionik-ljetnji-slani-medaljoni/, poslednji
put pogledano 13. 08. 2020.
30 http://www.pecat.co.rs/2020/07/opet-broz-medju-srbima/, poslednji put po
gledano 13. 08. 2020.
31 http://www.pecat.co.rs/2020/07/svetionik-ljetnji-slani-medaljoni/, poslednji
put pogledano 13. 08. 2020.
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оштре, директне, популистичке поруке. Осим што је овде
критичко мишљење присутно, мора се приметити и да су
аутори врло често сврстани чврсто на једну страну, да по
стоје „наши и њихови”, да се у текстовима снажно осећа
позив на национално јединство и одбранашку стратегију.
Никола Маловић, литерарни журналиста, писац и колумни
ста, пише на порталу „Печат”-а о другим темама – махом
културолошким, сталоженим, бираним стилом и језиком, те
његове колумне, стилом и садржајем умерене – о књигама,
Андрићу, мору, медитацијама у посети пријатељу имају и
интерпретативну особину, тумаче и истовремено пониру у
појаве. Његове теме нису мејнстрим, независне су и само
наизглед успутне.

Портал „Н1” телевизије
“Н1” је 24-часовни информативни канал, партнер америчког
канала Си-Ен-Ена, а такође и информативна платформа која
сваког тренутка прати оно што се догађа у земљи и свету. На
овој платформи посебно место заузима рубрика „колумна”,
у којој се објављују текстови Љубодрага Стојадиновића, Бо
риса Дежуловића и Драже Петровића. Током анализираног
периода, на порталу „Н1”, објављено је 13 колумни, чији су
аутори наведени новинари, које су све примери политичких
колумни, са наглашеним ауторским „Печат”-ом. У текстови
ма чији су аутори Дража Петровић и Љубодраг Стојадино
вић, теме се најчешће односе на унутрашњу политику Срби
је. Борис Дежуловић анализира савремену политичку сцену
Хрватске. Током јула, на „Н1” су колумнисти писали о из
градњи гондоле у Београду, којом руководи градоначелник
Горан Весић и иронично се позивало да се једна улица у Бе
ограду по Весићу и назове, (аутор Дража Петровић, 31. 07.
2020, колумна „Од гондоле па до Равне горе”32), у колумни
„Градски службеник Bruce Willis“, Борис Дежуловић крити
кује понашање и реакције председника Хрватске, Андреја
Пленковића, на елементарну непогоду – поплаву која је за
десила Загреб: Хрватска је средњоеу ропска земља, Загреб
је град на ријеци, у континенталном појасу, и није једини ко
јега погађају поплаве, мртав хладан коментирао је предсјед
ник Владе Андреј Пленковић нову катаклизму у Загребу,
којега је – након пандемије коронавируса и снажног потре
са – погодила и катастрофална „савршена олуја“ с пљуском
од осамдесет литара по четворном метру, поплавивши пола
града бујичним водама. „Види се солидарност и квалитет
на организација, па вјерујем да ћемо из ове поплаве, која је
32 http://rs.n1info.com/Kolumne/Boris-Dezulovic/a624772/Gradski-sluzbenikBruce-Willis.html, poslednji put pogledano 13. 08. 2020.
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интересантна јер је дошла до самих градских насеља, изву
ћи одређене поруке и још унаприједити све механизме над
лежних служби, рекао је предсједник Владе”33. Немогуће је
не уочити иронично поигравање стилом и језиком новинара
Дежуловића.
Колумна „Робови страха”, објављена 29. 07. 2020, новинара
Љубодрага Стојадиновића, снажно је политички интонира
на – истом жестином којом је „Печат” бранио Србе од Евро
пе у „Печат”-у, Стојадиновић се обрушава – само у другом
смеру. Он као узрок проблема у Србији препознаје актуелну
власт:” Сви страхови у овој сломљеној држави могу да буду
сажети само у једну врсту, састављену из бесконачно мно
го облика стрепње: то је страх од оваквог живота у Србији.
Докторка Саша Љуштина, једна од потписница петиције за
смену поданичког кризног штаба, одлучила је да напусти
ГАК у Вишеградској. Није могла да поднесе притисак, прет
ње и увреде. Напредњачка секта надире као прљава вода
и загађује све што не избегне бујицу. Саша Љуштина није
пристала на блато“34. Стојадиновић пише мисаоно, ориги
нално и језички спретно. Његова критичност је убојита и
оштра. Стога његове колумне жанровски нагињу есеју.
Дража Петровић у тексту од 27. 07. 2020. „Чедо, олеши ме”,
не критикује само владајућу странку, већ и лидере опозици
је: „У историји српског парламентаризма и ректалног алпи
низма, наиме, никада се није десило да неки лидер опозиције
оде у штаб победника на изборима исте ноћи када је овај по
бедио, те да га тамо усликају како се заводљиво смешка уни
верзалном мандатару, па је било јасно да је такозвани Чеда
Јовановић човек који помера границе. Како границе српског
парламентаризма, тако границе ректалног алпинизма. По
том се десио тотални преокрет – уместо у Влади Србије, та
козвани Чеда Јовановић завршио је на Инфективној клини
ци, са дијагнозом коронавируса, који је уфасовао управо оне
ноћи када се попео на највиши врх СНС”35 Дража Петровић
овде показује оригиналност и индивидуализам, спретност у
играма речи и претварање колумне у појединим реченицама
у – бурлеску и хумореску. У колумни од 15. 07. 2020, „По
сртање дворског кловна”, Љубодраг Стојадиновић пише ни
о власти, ни о опозицији, али опет политичку колумну о по
литичару који је увек актуелан на политичкој сцени Србије:
33 http://rs.n1info.com/Kolumne/Boris-Dezulovic/a624772/Gradski-sluzbenikBruce-Willis.html, poslednji put pogledano 13. 08. 2020.
34 https://direktno.rs/kolumne/291384/licni-stav-stojadinovic-robovi-straha.
html
35 http://rs.n1info.com/Kolumne/Draza-Petrovic/a622954/Kolumna-Draze-Pe
trovica-Cedo-olesi-me.html
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„Дачић Ивица, дечко који на фискултури никада није успео
да прескочи козлић, постао је икона политичке позадине, и
мајстор за коперниканске обрте. Његово је да се држи мар
гине и да одатле упада у центар моћи. То су неупоредиве
политичке предности: био је премијер, министар полиције,
а сада и спољних дела. Једини такав који текстове на енгле
ском пише ћирилицом, уз претходно фонетско увежбавање
са лектором. Био је на власти са сваким ко је био на вла
сти”36. После једномесечног праћења колумни на порталу
„Н1”, може се закључити да су сва три аутора на потпуно
опозитној страни од већине колумниста “Печат”а”, да кри
тичко мишљење на порталу “Н1” итекако постоји, да се ту
редовно, сваких неколико дана појављују политичке колум
не, изразито критички усмерене како у односу на српску,
тако и на хрватску власт, али и опозицију. Главна тема по
литичке колумне јесте политички естаблишмент те Дража
Петровић, Љубодраг Стојадиновић и Борис Дежуловић ин
систирају да пишу другачије, критички и – аутентично. По
јаве о којима пишу су свакодневица, оно што је актуелно тих
дана када колумна настаје, они догађаје, појаве, феномене
рашчлањавању, користе истовремено и чврсту (Стојадино
вић) и разбарушену, винаверовску наратологију, рефлексив
ну фабулу (Петровић), стилски јасно и драматуршки чврсто
компоновану. Ово критичко мишљење спада у иманентну,
оштру и директну критику. Елементи фарсе, хумореске, ка
рикатуре, сатире и бурлеске, игре речима, пародија, чине да
и публика која не дели њихово мишљење, ове колумне радо
чита – пошто увек високо вреднује духовитост.

Портал „Нова.рс”
На порталу „Нова.рс” у анализираном периоду објављено
је укупно 53 колумне, различитих аутора. Посебно је зани
мљиво било истражити колико је овде било критичког ми
шљења, будући да су ове колумне, поред новинара писале и
јавне личности. Магда Јањић, 15. 07. 2020. „Нећу у крдо”,
написала је колумну која износи критички став, али ово
га пута не према властима или опозицији, већ према дру
штвеној заједници: „Нисам била део предизборног крда,
а нећу ни у постизборно. Има да се чувам за инат свима
(да, за инат), па и ако ме ухвати корона и чак и ако рик
нем, морам да научим децу да не буду део крда, нарочито не
српског крда и да се не одазивају на позив разних идиота у
овој земљи, а на првом месту ономе које може да им нашко
ди. Да их научим да не верују власти никад, ни опозицији,
36 http://rs.n1info.com/Kolumne/Ljubodrag-Stojadinovic/a619848/Posrtanjedvorskog-klovna.html
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никоме данас, овде, осим самима себи и можда мени. Никад
нисам била део крда, гомиле, сви за једног, Идемо свиии,
Сви у напад и тако даље. Јесте, ја сам посебна пахуљица и
моји најближи су најпосебније пахуљице и тако се према
себи и њима односим. Ако ме крдо повуче са собом јер ни
сам имала избора, океј, али да добровољно будем отирач за
малоумне изговоре зашто нешто мора, нећу”37. Ранко Пи
вљанин, који се од свих колумниста најчешће оглашава (за
месец дана 15 колумни је објавио на порталу „Нова.рс”), у
тексту „Дуа липа ајвар пипа”, постављеном на порталу 25.
07. 2020. пише: „Не можемо са Албанцима ратом, а изгледа
не можемо ни на ноте. Ових дана је овдашње духове, иначе
склоне узнемирењу, на ноге подигла једна британска пева
чица лаких нота али тешког порекла – албанског, која је на
Твитер окачила слику тзв. ’Велике Албаније’ уз назнаку ’ау
тохтоно’. Пре тога је тражила од компаније ’Епл’ да на мапе
уређаја јасно упише границе Косова – менаџмент ‘Епла’ сад
само о томе размишља.Територијалне претензије би јој још
некако и опростили али је Дуа Липа (тако се певачица зо
ве) отишла и корак даље од Бујановца, Медвеђе, Прешева
и Ниша и присвојила нам и лесковачки ајвар што је била
и буквално црвена линија преко које се није могло прећи.
Косово можда и (про)дамо, али за ајвар има д’изгинемо. За
почетак, удружење Лесковачки ајвар разматра тужбу против
певачице, борци са прве Твитер линије су осули дрвље и ка
мење, осетљиви РТС се питао како Београд да одговори и
само сам чекао кад ће Вулин да подигне борбену готовост
војске, мобилише Еру Ојданића, Бају Малог Книнџу, Цака
ну и узврати свим расположивим средствима, нарочито срп
ском трубом”38. Његова колумна показује како изгледа када
се живот до те мере политизује, да се политика усели и међу
музичаре, па певачица албанског порекла не само што аги
тује за независно Косово, већ проглашава и ајвар албанским
специјалитетом. Наглашавајући апсурдност читаве ситуа
ције, Пивљанин каже да ћемо Косово можда и дати, али да
за ајвар „има д’изгинемо.” Дуа Липа није ни слутила колико
лако и гастрономија постаје ствар политике и симбол иден
титета и опстанка. Једна од организаторица „Зида мама”
каже да се „осетила прозваном и позваном док је слушала
како велики, одрасли, јаки Црни човјек, George Floyd, зази
ва своју маму секунду прије смрти, док му бијели полицајац
чизмом гњечи врат.” Мира Фурлан, глумица, шаље колум
ну из Америке, „Зид мама”, 27. 07. 2020: „Кад сам видјела
37 https://nova.rs/kolumne/pise-magda-janjic-necu-u-krdo/, poslednji put po
gledano 13. 08. 2020.
38 https://nova.rs/kolumne/pise-ranko-pivljanin-dua-lipa-ajvar-pipa/, poslednji
put pogledano 13. 08. 2020.
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одраслог човјека како зове своју маму, био је то трансфор
мацијски тренутак за многе од нас. Запитале смо се: имамо
ли икакав избор осим да изађемо на улицу?” И кад смо се
већ понизно склупчали испод својих покривача, склопили
уморне очи и одустали и од борбе и од свијета, угледамо
необјашњив призор: потпуно гола жена, додуше са маском
на лицу, појављује се једног јутра, магловитог што од при
родне магле што од сузавца, пред маскираним и тешко на
оружаним кордоном полицајаца. Мирно и фокусирано, она
прелази из једне у другу јога позу, усред опће гунгуле, усред
сузавца, усред митраљеза и пендрека, усред пушака и ме
така. Медији одмах налазе име жени: Гола Атена. (Атена је
римска божица рата – али и мудрости.) Портландска Гола
Атена себе нуди као симбол супротан Трамповој, до зуба
наоружаној војсци: она је фрагилна, незаштићена, рањива
и – слободна. Слободна зато јер се не боји. Хоће ли то би
ти довољно”39? Ево критичког мишљења и у колумни коју
пише глумица даровита и за журнализам. Овде се критику
је америчко друштво, њихова полиција, председник и власт,
али и даје мини репортажа у оквиру колумне-плес наге ба
лерине, портландске голе Атине. Фурланова овде критику
је америчку владу, друштво, расизам, социјалну неправду,
полицију и истовремено истиче катарктички, преломни мо
менат плеса. Критичко мишљење овде постаје крик лите
рарног журнализма. Ово је текст испод кога би се засигурно
потписала и Оријана Фалачи. Ранко Пивљанин је 29. јула
2020. објавио колумну „Аца и Чеда, слика једне љубави” и
ту можемо да упоредимо како се на исту, политичку тему,
може писати другачије интонирана, такође духовита колум
на-хумореска: „Елем, Аморова стрела је пробуразила срца
Александра Вучића и Чедомира Јовановића повезујући, на
изглед, неспојиво, а романса која сада кулминира тињала је
последњих година и разгоревала се упоредо са Вучићевим
успоном и Јовановићевим политичким падом. Како су се на
крају срели – онај који је са радикалским багажом на леђима
ишао ка небеским висинама српске политике и овај који се
са имиџом модерног либералног политичара стрмоглављи
вао ка дну – питање је неке више космичке геометрије, али
су се нашли. Злобници ће рећи да је у питању љубав из ра
чуна (обостраног) али последња ’размена нежности’ када
је Вучић звао Јовановића у болницу да га пита за јуначко
здравље, а он њега одмах по изласку из болнице када је, још
ровит од ковида, имао физички обрачун око сувласништва

39 https://nova.rs/kolumne/pise-mira-furlan-zid-mama/, poslednji put pogleda
no 13. 08. 2020.
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у неком физио центру, говори да ту има и мало хемије”40.
Поигравајући се Аморовом стрелом која пада усред поли
тичког бојног поља, успут успевши да пробурази срца и да
прораде физика и хемија, Пивљанин изразито критички, са
жето и јасно, описује српску политичку сцену као место где
се лако догађа сваки салто, али и салто мортале, као и да је
интерес изнад свега, а да је сваком политичару, пре интереса
народа или партије, далеко битнији – сопствени опстанак.
На власти, наравно.

Реаговања и одјеци
Покренут 2014. године, портал телевизије „Н1” имао је за
циљ, по речима уредника Веселина Симоновића, следеће:
„Наш концепт јесте да пре свега истражујемо, да открива
мо позадину догађаја, да не будемо само пуки преносиоци
порука ко је шта рекао и шта је ко изјавио и шта се десило
на улицама овог града”. Испоставило се да су колумне ме
ђу најчитанијим и најкоментарисанијим текстовима на овом
порталу. Наиме, све колумне Драже Петровића и Љубодрага
Симоновића имају увек између 100 и 200 коментара, кат
кад и више. Коментари говоре о томе да написано подстиче
код читалачке публике анализирање, превредновање, оцену,
процену. Нису сви коментари само хвалоспеви, има и оних
који указују да је у читаоцима покренуто аналитичко ми
шљење, критичко вредновање и преиспитивање. У комента
ру на текст „Чедо, олеши ме” (објављен 27. 07. 2020), један
читалац текста, потписан као Дарињо, каже: „Браво Дражо,
један у твојих 5 најбољих текстова овде, уживао сам чита
јући ову колумну. Иначе, кад смо већ код ректалног алпи
низма, ове јако популарне дисциплине у Срба, просто сам
импресиониран колико смо се као нација деградирали у
последњих 70-80 година. Постали смо полтрони, бескичме
њаци који би за ситан ћар и мајку рођену продали. Не сви,
али добар део Срба је такав. Народ који је дао једног Ж.
Мишића, Р. Путника, Степу Степановића, мајора Гаврило
вића, постао је толико плашљив да се са њиме може радити
шта год ти падне напамет. Или барем неки мисле да могу”41
(коментар послао Дарињо, 11:59 мин, 27. 07. 2020)
„Нова.рс” је портал који је почео са радом две недеље пре
увођења ванредног стања због корона вируса. Јелена Тушуп,
новинарка овог портала, на вебинару одржаном 30. априла,
40 https://nova.rs/kolumne/pise-ranko-pivljanin-aca-i-ceda-slika-jedne-ljuba
vi/, poslednji put pogledano 13. 08. 2020.
41 http://rs.n1inf o.com /Kol umn e/Draz a-Pet rov ic/a622954/comm ents/Ko
lumna-Draze-Petrovica-Cedo-olesi-me.html, poslednji put pogledano
17.08.2020.
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о томе коме су намењени текстови овог портала, каже: „Са
другачијим концептом излазимо не само да бисмо били кон
курентни већ и да бисмо били додатни извор информација
поред свих осталих сајтова. Поред long reed-ова и ауторских
текстова који се доста читају, имамо преко 10 колумниста
из свих бранши, а међу њима и Миру Фурлан, као и рубри
ку Култура са интервјуима, коментарима и критикама коју
покушавамо да разрадимо свесни да то у Србији није вира
лан садржај “42 ,истиче Тушупова. Но, читаоци реаг ују на
текстове колумниста на порталу „Нова.рс” и коменатришу
их. На текст Ранка Пивљанина, „Високи дом ниских стра
сти”43, објављен 5.августа 2020, једна читатељка, потписа
на са Је-Ја, овако је реаговала: „Помислим – не може бити
бесмисленије све што власт у Србији тренутно пласира...а
онда ме г-дин Пивљанин још једним својим сјајним текстом
демантује. Нема дна за њих, они бахатошћу, полуписмено
шћу, безобзирношћу и ђон образима, без имало стида у лице
кажу: Сви смо ми Шојићи...и ништа нам не може нико”44!
На порталу „Печата”, уочено је много мање реакција чита
лаца. Каткад текстови остану и без коментара. Но, колум
не Николе Маловића се коментаришу, подстичу на потребу
за даљим дијалогом. У Маловићевом тексту „Светионик у
палати националног Бокеља”, објављеном 10. 07. 2020, ко
ји преиспитује питање да ли је данас могуће у Црној Гори
бити Бокељ по националности, један читалац који се пот
писује са Грубач, коментарише: „Никад се нијесу Бокези
(ово је изворни назив за становнике Боке) у ичему слагали
осим у мржњи према Црногорцима. Та се мржња гајила од
16. вијека па све до данас. Па и кад су Енглези ослободи
ли Боку уз помоћ нешто Црногораца под Петром I, они су
се организовали уједињени у мржњи, тад поред сусједа и
Енглезима предвиђеним капетаном Виљемом Хостом. У ту
сврху су писали протестна писма, а преко опата Брунација
су тражили да се Аустрија и Русија умијешају, да се Енглези
повуку. Нијесу они никад звали себе Хрватима и Србима,
но Католицима и Грцима. То што неки Влах дође из Брда,
па постане културном асимилацијом Бокељ, није разлог да
се пропагира нека етничка посебност становника Млетачке
Албаније”.45 (коментар објављен 10. 07. 2020)

42 https://nova.rs/kolumne/pise-ranko-pivljanin-visoki-dom-niskih-strasti/
43 http://www.pec at.co. rs/ 2020/07/svet io n ik-u-pal at i-nac io n aln og-bok e
lja/#comments
44 Исто.
45 Исто.
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Уместо закључка
У двадесетом веку Брехт се запитао: „Сва моћ долази од
народа, али куда одлази?” И у двадесет првом веку као да
одговор измиче. Иако данас можемо набројати 119 земаља
које себе сврставају у оне са демократским поретком, као
да се остварила дефиниција о апстрактној концепцији де
мократије, „у којој јавност мора бити спречена да управља
властитим пословима, а средства информисања морају бити
држана под строгом и тесном контролом”46. Анализирајући
85 колумни са три различита портала, на којима пишу најче
шће новинари, али и уметници, социолози, мултимедијалне
личности, дошли смо до следећих закључака: међу 85 ко
лумни пронађени су и изузетно актуелни и аналитички но
винарски текстови, колумне којих се не би постидео ниједан
угледан портал у Европи. Такође, бројни коментари читала
ца (поготово на колумне на порталу телевизије „Н1”), пока
зале су да ови текстови не пролазе незапажено и да читаоце
подстичу на даљу анализу, промишљање, што значи да се на
дигиталним порталима објављују квалитетно писане колум
не, од којих многе негују критичко, полемичко, оригинално,
аналитичко мишљење, али и оне где су новинари критичко
мишљење заменили критизерством или једноставним свр
ставањем на једну или другу политичку страну, власти или
опозиције, мањине или већине. Критичко мишљење на пор
талима у Србији, било да се пишу политичке колумне, (пор
тал телевизије „Н1”), било да су то колумнистички осврти
на црногорске или хрватске прилике (Никола Маловић и Бо
рис Дежуловић) или, пак, на ситуацију у Америци (Мира
Фурлан) опстаје. Ипак, оно што се мора констатовати је да
је већина колумни на порталима са политичким темама, да
је мишљење у Србији постало превасходно везано за поли
тичке прилике, а то може бити сигнал да је у питању дру
штво у кризи, којој ће аутори колумни увек тражити извор
и узроке, разлоге и последице. Ово истраживање у складу
је са панчићевским постулатом да свега има међу „интер
нетском куком и мотиком”,47 те и валидних и вредних нови
нарских садржаја, са критичким мишљењем које је темељ и
науке и либерално-демократског друштва.

46 Чомски, Н. (2006) Пропаганда и јавно мњење, Нови Сад: Рубикон,
стр. 9.
47 https://www.google.com/search?q=Pan%C4%8Di%C4%87+internet
ska+kuka+i+motika&oq=Pan%C4%8Di%C4%87+internetska+kuka+i+mo
tika&aqs=chro me..69i57.26053j0j15&sourceid=chrome&ie=UTF-8

180

САЊА ДОМАЗЕТ
ЛИТЕРАТУРА:
Бретон, Ф. (1999) Изманипулисана реч, Београд: Клио.
Фоа, М. (2017) Господари медија, Београд: Клио.
Чомски, Н. (2006) Пропаганда и јавно мњење, Нови Сад: Рубикон.
Драгићевић-Шешић, М. и Николић, М. (2018) Медији, култура и
уметност у доба популизма, Београд: ФДУ, Клио.
Јевтовић, З., Петровић, Р. и Арацки, З. (2014) Жанрови у
савременом новинарству, Београд: Јасен.
Крејг, Р. (2010) Онлајн новинарство, Београд: Клио.
Потер, Џ. (2011) Медијска писменост, Београд: Клио.
Тодоровић, Н. (2002) Интерпретативно истраживачко
новинарство, Београд: Чигоја штампа.
Тјуроу, Џ. (2012) Медији данас, Београд: Клио.
Вотсон, Р. (2016) Будући умови, Београд: Плато, Београд.
Вукадиновић, М. (2013) Звезде супермаркет културе, Београд:
Клио.

Интернет извори:
http://www.pecat.co.rs/2020/07/zona-sumraka-radijator-u-temelju/
http://www.pecat.co.rs/2020/07/slobodna-stampa/
http://www.pecat.co.rs/2020/07/svetionik-ljetnji-slani-medaljoni/
http://www.pecat.co.rs/2020/07/opet-broz-medju-srbima/
http://www.pecat.co.rs/2020/07/svetionik-ljetnji-slani-medaljoni/
http://rs.n1info.com/Kolumne/Draza-Petrovic/a625204/Od-gondolepa-do-Ravne-gore.html
http://rs.n1info.com/Kolumne/Boris-Dezulovic/a624772/Gradski-slu
zbenik-Bruce-Willis.html
http://rs.n1info.com/Kolumne/Ljubodrag-Stojadinovic/a624446/Robo
vi-straha.html
http://rs.n1info.com/Kolumne/Ljubodrag-Stojadinovic/a619848/Posr
tanje-dvorskog-klovna.html
https://nova.rs/kolumne/pise-magda-janjic-necu-u-krdo/
https://nova.rs/kolumne/pise-ranko-pivljanin-dua-lipa-ajvar-pipa/
https://nova.rs/kolumne/pise-mira-furlan-zid-mama/
https://nova.rs/kolumne/pise-ranko-pivljanin-aca-i-ceda-slika-jedneljubavi/
http://rs.n1info.com/Vesti/a444292/Skup-Slobodni-mediji-kao-zrncepeska-ali-i-tako-mali-nerviraju-vlast.html

181

САЊА ДОМАЗЕТ
http://kriticko.blogspot.com/2011/02/kriticko-misljenje-kao-nacin.
html
https://direktno.rs/vesti/drustvo-i-ekonomija/261730/demokratija-isloboda-medija-u-srbiji-na-dnu.html
https://www.lexico.com/definition/critical_thinking
https://nova.rs/kolumne/pise-ranko-pivljanin-visoki-dom-niskih-stra
sti/
https://www.google.com/search?q=Pan%C4%8Di%C4%87+internet
ska+kuka+i+motika&oq=Pan%C4%8Di%C4%87+internetska+ku
ka+i+motika&aqs=chrome..69i57.26053j0j15&sourceid=chro
me&ie=UTF-8

Sanja Domazet

University in Belgrade, Faculty of Political Sciences –
Department for Journalism and Communicology, Belgrade

CRITICAL THINKING ON SERBIAN DIGITAL PORTALS
Abstract
The paper explores critical thinking in columns as a genre of analytical
journalism, taking on the peculiarities of digital media such as
hypertextuality, multimedia and interactivity. Through an analysis of
over eighty columns from various portals, the topics of columns in
online journalism will be considered, deriving which journalists write
analytically today and whether they write critically. The research sample
has enabled analysis of 85 columns published in the period from July 1
to July 31, 2020 on the N1, Nova.rs and Pečat portals. Out of the total of
85 published columns in the given period, 13 columns were published
on the N1 television portal, 19 on the Pečat portal and 53 on the Nova.rs
portal. The main goal of the research was to determine whether and to
what extent critical thinking was present on these online portals.
Key words: digital portals, critical thinking, media, column
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ВЕСНА ЂУКИЋ и ЉИЉАНА РОГАЧ МИЈАТОВИЋ

УВОДНА РЕЧ ПРИРЕЂИВАЧА
ПУТЕВИ МЕНАЏМЕНТА У КУЛТУРИ –
ОБРАЗОВАЊЕМ ДО ПРОФЕСИЈЕ
Као уреднице ове тематске рубрике настојале смо да при
кажемо како интердисциплинарни научни приступ проу
чавању културе, уметности и медија утиче на развој нау
ке и научника, али и како научник утиче на развој науке.
У овом случају, ради се о менаџменту у култури као ужој
научној области друштвено-хуманистичких наука, али и о
др Милени Драгићевић Шешић која већ 40 година даје изу
зетно значајан допринос изучавању савремених уметничких
и теор ијских области изван оквира уобичајеног монодисци
плинарног приступа, доминантног у свим пољима наука.
Као што се може видети из приложене библиографије ра
дова, њен истраживачки опус обухвата чак две интерди
сциплинарне научне области: теорија уметности и медија и
менаџмент у култури и културна политика. У оба случаја,
она своја истраживања претежно усмерава на изучавање
нових уметничких и теоријских пракси. Пример је Култура
отпора која иновативни менаџмент у култури повезује са
културном политиком покушавајући да је сензибилише за
субверзивно bottom up деловање уметника и неформалних
уметничких група без којег и нема културе способне да ге
нерише нове вредности. Исто важи и за Етику медија која,
супротстављајући се паду вредности у култури, настоји да
укаже на вредности професионалних стандарда и норми у
медијском систему а не само да трага за принципима медиј
ске промоције културних и уметничких вредности. О томе
пише и у свом докторату, а и у својим првим објављеним
научним монографијама, Неофолк култура и Уметност и
алтернатива.
Ако томе додамо и проучавања институционалног система
за чију се вредносну промену залаже у радовима објавље
ним на енглеском језику Етичке дилеме културних полити
ка: концептуализација нових менаџерских пракси у новим
демократијама и Ка европеизацији: за нову етику наци
оналних установа културе, а надасве у књигама Култура,
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менаџмент, анимација, маркетинг (коаутор Бранимир
Стојковић) и Менаџмент уметности у турбулентним окол
ностима (коаутор Сањин Драгојевић) из којих су училе
генерације студената, јасно је у којој мери су повезивања
и укрштања различитих тема и проблема, као и научних
области, водили развијању и стварању нових облика знања
у „младим” научним областима менаџмента у култури и сту
дијама културе и медија. Притом су, захваљујући преводу на
различите језике, из ове две књиге учили не само студенти,
већ и министри културе и врхунски професионалци у мно
гим земљама света, што их сврстава у ред извозних произво
да српске науке који омогућавају трансфер знања из Србије
у свет, а не само обрнуто. Стога, ако би се на основу библи
ографије радова могао извести кључни појам који предста
вља окосницу свих интердисциплинарних научних проуча
вања Милене Драгићевић Шешић, то би могао бити појам
вредности. Ако је тако, онда би основна вредност њеног на
учног рада била нормативност, односно стварање норматив
ног оквира иновативног менаџмента уметности, културе и
медија заснованог на одређеним друштвеним вредностима
које су изнедриле турбулентне околности почев од деведе
стих година прошлог века, па све до данас. У хетерогеном
мултикултуралном друштву које карактеришу плуралне
вредности, Милена Драгићевић Шешић је увек заговарала
„већу партиципацију свих група које сачињавају културни
мозаик једног друштва“1, а посебно субверзивно деловање
појединаца, неформалних и маргинализованих друштвених
група који представљају алтернативу доминантним
трендовима у друштву. У том смислу њени радови, као и
радови које објављујемо, не одражавају ставове већине, па
тако ни уредница ове тематске рубрике, али представљају
драгоцен подстицај културној разноликости.
Генерације професионалаца у култури стасавале су кроз
образовни и истраживачки рад под менторством проф. Дра
гићевић Шешић, у областима од менаџмента у култури и
културне политике, позоришног менаџмента и драмске
педагогије, преко теорије и етике медија, културне дипло
матије до студија културног наслеђа, филма и визуелних
уметности. Њено интердисциплинарно педагошко дело
вање нарочито је значајно у контексту рада на Катедри за
менаџмент и продукцију позоришта радија и културе на
Факултету драмских уметности у Београду, УНЕСКО Кате
дри за културну политику и менаџмент, као и кроз сарадњу
са Заводом за проучавање културног развитка. О доприно
1 Dragićević Šešić, M. i Dragojević, S. (2005) Menadžment umetnosti u
turbulentnim okolnostima, Beograd: Clio, str. 20.
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су Факултета драмских уметности и проф. Милене Драги
ћевић Шешић у стварању образованих професионалаца за
управљање културним животом и културним развојем, као
и о значају у постављању темеља образовања у области ме
наџмента у култури и културне политике, писали смо ра
није у темату часописа Култура који је био посвећен упра
во културној политици.2 Као оснивач УНЕСКО Катедре за
културну политику и менаџмент, проф. Милена Драгићевић
Шешић је кроз свестраност и посвећеност у педагошком ра
ду извела готово двадесет генерација студената магистар
ских касније мастер академских студија. Многи од њих су
стасали у професионалце у култури, а неки су се посветили
академском раду и развоју. Почетна идеја за ову тематску
рубрику била је управо да окупи истакнуте ауторе – нека
дашње студенте које је као ментор водила проф. Милена
Драгићевић Шешић. То је делом и остварено, иако највећи
део чине радови уважених колега професора, истраживача
и стручњака у области менаџмента у култури.Радови које
представљамо у овој рубрици хетерогени су како по при
ступу, тако и по структури и закључцима које носе. Неки
од њих директно репрезентују вредности за које се Миле
на Драгићевић Шешић имплицитно и експлицитно залаже
у својим радовима, док други реферишу на њен рад као са
ставни део шире анализе трендова, појмова и студија слу
чаја у области менаџмента у култури.Текст Дарка Лукића
пружа преглед развоја истраживачког рада проф. Драгиће
вић Шешић кроз концепте мултикултуралности и интеркул
туралности, те њихове примене на пољу културне продук
ције и културне политике, кроз анализу књига Индијско по
зориште: традиција и активизам, дневник истраживања,
Vers les nouvelles politiques culturelles и Уметност и култура
отпора, задржавајући пажњу највише на последњој књизи
у којој су развијени сложени мултидисциплинарни анали
тички поступци. Коауторски рад Ирине Суботић и Вишње
Кисић доприноси проучавању културе сећања из перспекти
ве вредновања наслеђа „маргине” у интердисциплинарним
истраживањима Милене Драгићевић Шешић. Инспирисана
политичким променама након пада Берлинског зида и рас
пада Југославије, она се у каснијој фази њеног научног рада
након деведесетих окреће критици етно-националних поли
тика у настанку, уводећи у научна проучавања заборављене
вредности историјски маргинализованих супкултурних дру
штвених група – жена, сеоског становништва, а нарочито
Рома и Јевреја страдалих у холокаусту којима је посвећен
2 Ђукић, В. (2011) Уводне напомене приређивача: Развој културне полити
ке, Култура бр. 130, Београд: Завод за проучавање културног развитка,
стр. 9-33.
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музеј Старо сајмиште у Београду. Узимајући вредносни
систем као окосницу филозофског проматрања савременог
дискурса медија и културе, Дивна Вуксановић заснива сво
ју анализу на тези о дијалектичком односу ових поља, те
као могуће исходиште ове дијалектике вредновања налази
у теоријским интенцијама проф. М. Д. Шешић да успоста
ви равнотежу између конфликтуалног и/или конкурентског
односа између културе и медија. У тексту „Култура отпора
– позориште које мења свет” Маја Ристић бави се анализом
сегмента научног рада проф. Драгићевић Шешић из обла
сти студија позоришта и извођачких уметности, са освртом
на књиге Уметност и алтернатива, Уметност и култура
отпора и Индијско позориште – традиција и активизам, са
идејом да истражи облике позоришта који дориносе једној
афирмативној култури сећања и савладавања трауматичне
прошлости.
Два рада на енглеском језику у овој тематској рубрици до
приносе разноликости приступа и међународног контекста
у истраживањима који прожимају истраживачки рад Миле
не Драгићевић Шешић. Тако текст Лидие Варбанове о кре
ативним кластерима нуди типологију њихових различитих
облика постојања и сумира кључне пословне моделе и из
воре спољне финансијске подршке за њихов развој и успех
у примени на пољу стратешког менаџмента у култури. Ана
Жувела и Деа Видовић у свом тексту се фокусирају на по
јашњење термина партиципативно управљање у култури од
њеног теоријског порекла до артикулација и интерпретација
у области културе, а затим пружају анализу наднационалних
и европских културних политика у том контексту. Драгоцен
прилог у овој рубрици Културе јесте тематска библиогра
фија одабраних радова Милене Драгићевић Шешић, коју је
приредила Светлана Јовичић, а којом су обухваћене кључне
области, теме и питања, од културне политике и менаџмента
у култури, социологије културе, студија медија и популар
не културе, студија театра и перформанса, студија филма,
преко интеркултурног дијалога, културног наслеђа и по
литика сећања, културног туризма, културолошког читања
архитектуре и града, све до образовања и етике професије
у култури, културне дипломатије и међународне културне
сарадње, алтернативне уметности и активизма. Надамо се
да ће текстови сабрани у темату „Путеви менаџмента у кул
тури” наћи свој пут до читалаца, како стручне публике тако
и шире јавности. Верујемо да ће то остати као трајни за
пис о наслеђу једне генерације и времена који су изнедрили
стручњаке, педагоге и истраживаче каква је проф. Милена
Драгићевић Шешић, осветљавајући професионални пут и
изазове за нове генерације.
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DOPRINOS MILENE
DRAGIĆEVIĆ ŠEŠIĆ
RAZUMIJEVANJU
POJMOVA
INTERKULTURALNOSTI I
TRANSKULTURALNOSTI
Sažetak: Rad analizira doprinos Milene Dragićević Šešić razumije
vanju pojmova interkulturalnosti i transkulturalnosti u teoriji i praksi
kulturne proizvodnje jugoslovenskih prostora u periodu od 1980-tih go
dina pa do 2020. godine, s posebnim naglaskom na tri važne knjige koje
autor smatra posebno reprezentativnim za eleboriranje ovih pojmova.
Načini na koje Milena Dragićević Šešić najprije uvodi ove pojmove u
jugoslavenske teorijske i stručne rasprave, a potom ih razvija, primje
njuje i preis pituje, slijedi i razvojni put njenog ukupnog teoretičarskog,
pedagoškog i aktivističkog angažmana kroz više od četrdeset godina
aktivnog djelovanja. Rad pokazuje kako se pristup konceptu multikultu
ralnosti i interkulturalnosti u radovima Milene Dragićević Šešić razvi
jao kroz interdisciplinarnost i transdisciplinarnost njezinih istraživanja
i na koje je načine to obilježilo njezine pristupe temama kulturne pro
izvodnje, distribucije i konzumacije, kao i njezinu društvenu angažira
nost u turbulentnim vremenima na Balkanu u prelazu iz dvadesetog u
dvadeset prvo stoljeće.      
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Ključne riječi: interkulturlizam, multikulturalizam, kulturna proizvod
nja, aktivizam, umjetnost, kultura  

Svaki pokušaj da sažeto opišemo četiri decenije istraživačkog,
naučnog i pedagoškog rada Milene Dragićević Šešić sudara se
s neobično širokim područjem njezinih interesa, velikim spek
trom tema i pitanja kojima se bavila, stalnim simultanim pri
sustvom u više različitih oblasti i, prije svega, izuzetnim obi
mom publikacija. Ako je moguće pritom istaknuti samo jednu
osnovnu rečenicu koja će obuhvatiti cijeli taj dinamični prostor
njezine intelektualne radoznalosti, moguće je sa sigurnošću reći
kako Milena Dragićević Šešić nikad nije ažurno slijedila tren
dove i aktivno pratila dominantne narative u kulturnom miljeu.
Ona ih je pionirski donosila u raspravu i inovativno postavljala
na dnevni red akademskih aktivnosti u prostoru bivše Jugoslavi
je, ali i šire od toga. U tom je poslu zbog toga bila među prvima
i uistinu rijetkima koji su u domaćim intelektualnim krugovi
ma ukazali na potrebu razumijevanja pojmova interkulturalnog i
transkulturalnog u vrijeme još uvijek pretežno monokulturalnih
pristupa različite provenijencije.
U svojim radovima 1980-tih godina Milena Dragićević Šešić
spontano uvodi teme koje nužno iskoračuju iz monokultural
nih ograničenja1, postavljaju pitanje o Drugom i Drugačijem2,
porede različita iskustva3, otvaraju uvide u bitno različite kul
turne modele4, ali uporedo s tim autorica postepeno klasificira
i defin ira, uspostavlja još uvijek vrlo nepreciznu i sporadičnu
terminologiju te razvija metodologiju nužnu za razumijevanje
transkulturalnosti, interkulturalnosti pa i multikulturalnosti u
jugoslovenskim okvirima5.
Taj se posao nastavlja i u 1990-tim podjednakim intenzitetom
i s još većom širinom prostora obuhvaćenih analizama, ali je
istraživački rad tih godina neizbježno opterećen turbulentnim
društvenim okolnostima u neposrednom okruženju.
1 Dragićević Šešić, M. (1989) Alternativni umetnički izraz u Jugoslaviji danas,
Potkulture br. 4, Beograd: Istraživačko-izdavački centar SSO Srbije. str. 8896.
2 Dragićević Šešić, M. (1985) Pokušaj definisanja dominantnih i potkulturnih
modela kulturnog života u Jugoslaviji, Potkulture br. 1, Beograd: Istraživačkoizdavački centar SSO Srbije, str. 13-20.
3 Dragićević Šešić, M. (1987) Francuska misao o kulturi, Gradina, god. 22,
br. 9/10, str. 5-14.
4 Dragićević Šešić, M. (1988) Publika nove narodne muzike, Kultura br. 8081, Beograd: Zavod za proučavanje kulturnog razvitka, str. 94-116.
5 Dragićević Šešić, M. (1988) Metodi predviđanja razvoja kulture i umetnosti,
u: Otkrivanje budućnosti, zbornik, Beograd: Istraživačko-izdavački centar i
Centar za istraživačku, dokumentacionu i izdavačku delatnost, str. 179-195 i
367-369.
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Najmanje četiri velika, prelomna i traumatična procesa događa
ju se u tom okruženju istovremeno i silovito: promjena društve
nopolitičkog uređenja (poznata kao kraj komunizma ili početka
“tranzicije”), raspad SFRJ kao jedinstvenog uključujućeg kul
turnog okvira dotadašnjeg rada i sudjelovanja, izgradnja novih
etnocentričnih kulturnih modela obilježena isključivošću i raz
gradnjom prethodne paradigme te premještanjima fokusa kul
turne proizvodnje s univerzalnog prema partikularnom, i, ko
načno, ratna stradanja sa velikim migracijama stanovništva, ra
zaranjima kulturnih spomenika i institucija i ad hoc stvaranjem
novih ustanova, evenata i spomenika.
Svi su ti procesi i događaji našli svoje mjesto u teorijskoj re
fleksiji (kao i u praktičnom aktivističkom djelovanju) Milene
Dragićević Šešić.
Kad je riječ o procesu tranzicije (neobično složenom, nedovolj
no istraženom i olako imenovanom), Milena Dragičević Šešić
među prvima je donijela dubinsku analizu i razumijevanje tih
procesa na institucionalnom nivou kulturne produkcije i kultur
nih politika.6 Brojnim tekstovima i raspravama doprinijela je
analizi teme, ponudila je predviđanja trendova, objasnila i su
gerirala implementaciju novih modela kulturne proizvodnje i
aktivno se uključila u konstrukciju novih praksi.
Raspad SFRJ potaknuo je tekstove koji su prikazivali i izdva
jali vrlo kompleksne kulturalne posljedice državne disolucije,
uočavale bitna mjesta otpornosti kulture na političke diktate,
ukazivali na trajnu primjenjivost iskustava nestalog kulturnog
ambijenta i na uporan opstanak kulturnog prostora neovisan o
promjenama državnih granica, službenih naziva, sistema i reži
ma. U isto vrijeme ti su tekstovi ukazivali na sličnosti i razlike
s uporedivim istorijskim iskustvima i poznatim kulturnim obra
scima.7
U procesima stvaranja monokulturalnih modela etnocentrič
nih društava na ostatcima bivše države i društva, u kojima je
užurbana i silovita gradnja novih identiteta neizbježno uključi
vala izraziti nacionalizam, anakroni državotvorni kič, domina
ciju etnokulture devetnaestog stoljeća, istorijski revizionizam,
mngobrojne retrogradne tendencije u društvima i s njima po
vezane provincijalne kulturne prakse, Milena Dragićević Šešić
6 Dragićević Šešić, M. Kulturna politika, institucionalni sistem i umetnički
trendovi, u: Srbija između prošlosti i budućnosti (uzroci i obeležja društvene
i političke situacije u Srbiji između 1987-1994. i mogućnosti demokratizaci
je), priredio Janjić, D. (1995), Beograd: Institut društvenih nauka, Forum za
etničke odnose, str. 351-365.
7 Dragićević Šešić, M. (1999) Kultura gomile, Kultura br. 98, Beograd: Zavod
za proučavanje kulturnog razvitka, str. 192-198.
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prepoznavala je procese, imenovala probleme i ukazivala na
devijacije.8 Kad je u pitanju sam rat, ili preciznije rečeno više
ratnih sukoba na prostorima bivše SFRJ, ona je jednako tako
detektirala probleme i na međunarodnoj akademskoj pozornici
zastupala antiratna stajališta i doprinosila razumijevanju kultu
ralnih posljedica konflikata. Prije svega je ukazivala na poslje
dice koje su oružani sukobi ostavljali na pojedince i grupe kao
i posljedice koje su ostavljali na institucionalnu interkulturalnu
suradnju i transkulturalne projekte u prostoru bivše Jugoslavije.9
Kako je cijeli ovaj period početaka tranzicije, oružanih sukoba,
raspada države i formiranja novih država Milena Dragićević Še
šić simultano pratila u svim kulturnim prostorima bivše Jugosla
vije, takav je rad, zapravo, već sam po sebi bio i interkulturalan
i transkulturalan. Pritom je u tim radovima prepoznat i opisan
i specifičan način oblikovanja novih kulturnih modela izdvaja
njem iz jednog zajedničkog, uz ponegdje čvrsto naglašen oslo
nac na prethodno iskustvo, a ponegdje uz energično odbijanje
svake povezanosti, ali bi ta tema svakako zahtijevala puno više
prostora i jedan zaseban tekst.
Početak novog milenija predstavlja novo, izrazito plodno, mul
tilingvalno i transkulturalno razdoblje stvaralačke aktivnosti
Milene Dragićević Šešić. Uz golemi doprinos formiranju su
vremenih koncepata kulturnog menadžmenta i kulturnih po
litika ne samo u Srbiji nego i u zemljama nastalim raspadom
bivše Jugoslavije, ali i drugim tranzicijskim zemljama, pri če
mu se pojavljuje kao autorica ili koautorica nekih od općenito
najvažnijih radova u tim područjima10, ovo je razdoblje posebne

8 Dragićević Šešić, M. (1994) Neofolk kultura: publika i njene zvezde, Sremski
Karlovci; Novi Sad: Izdavačka knjižarnica Zorana Stojanovića; Dragićević
Šešić, M. (1992) Novokomponovana ratna kultura – kič patriotizam, Socio
loški pregled Vol. 26 sv. 1/4, Beograd: Sociološko društvo Srbije, str. 97-107.
9 Dragićević Šešić, M. (1991) La culture neo-folklorique de guerre, Migrations
littéraires: revue trimestrielle des lettres yougoslaves n. 18-19, Paris: Ed. du
Titre, pp. 131-134.
10 Dragićević Šešić, M. and Dragojević, S. (2005) Art management in turbu
lent times: adaptable quality management, Amsterdam: Boekmanstichtung,
European Cultural Foundation; Dragićević Šešić, M. Cultural policies, iden
tities and monument building in Southeastern Europe, in: Cultural Identity
Politics in the (Post) Transitional societies, eds. Milohnić, A. and Švob-Đo
kić, N. (2011), Zagreb: IRMO, Ljubljana: Mirovni inštitut, pp. 31-46.
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posvećenosti interkuklturalnim studijama u vrlo širokom raspo
nu od balkanskih prostora11 preko Azije12 do, naravno, Evrope13.
U tom opusu mnogo je istraživanja, članaka, rasprava i knjiga,
ali su za teme interkulturalnosti i transkulturalnosti uistinu naj
reprezentativnije njezine tri knjige Indijsko pozorište: tradicija
i aktivizam, dnevnik istraživanja (Dragićević Šešić, 2013), za
tim Vers les nouvelles politiques culturelles (Dragićević Šešić,
2015) i Umetnost i kultura otpora (Dragićević Šešić, 2018).
U knjizi o indijskim kulturnim (prvenstveno izvođačkim) prak
sama, koja je vrlo precizno naslovljena kao “dnevnik istraživa
nja” Milena Dragićević Šešić zastupa čak i u svjetskim okviri
ma, na žalost, još uvijek manjinski zastupljen (ako ne i rijedak)
postkolonijalni diskurs u pisanju o kazalištu. Utoliko je ovaj pri
stup dr. Milene Dragičević Šešić uistinu dragocjen doprinos ni
kad dovoljno aktivnom osvještavanju teatrološke, kulturološke
i druge stručne javnosti kako pojam kazališta ne pokriva u pot
punosti i isključivo samo ograničeni vremensko-prostorni okvir
od 5. st. p. n. e. u Grčkoj pa do Roberta Wilsona, s eventulanim
kratkim dodatkom na nekoliko stranica o svim ostalim, (treba li
napominjati, neusporedivo starijim, neizmjerno obimnijim i jed
nako važnim) izvedbenim praksama. U isto vrijeme, transkultu
ralno istraživanje u ovom rukopisu po svojoj je formi potpuno
(usudio bih se reći idealno) odgovarajuće njegovom sadržaju
koji svjedoči o drugom i drugačijem s pozicija promišljene i
istinski življene autoričine interkulturalnosti. Takvom materija
lu (a riječ je, podsjetimo, o svjedočenju o suvremenom trenutku
u jednoj od nasjtarijih i najbogatijih kulturnih i kazališnih tra
dicija čovječanstva), jedino je primjeren način na koji ga Mile
na Dragićević Šešić obrađuje, a to je transdisciplinarno pisanje.
11 Dragićević Šešić, M. i Dragojević, S. (2004) Interkulturni dijalog i medijaci
ja na Balkanu, Sarajevo: OKO; Dragićević Šešić, M. ed. (2006) La fete – la
situation dans les Balkans, in: La place et le role de la fete dans l`espace
public, Banlieu es d`Eur ope, Lyon: Banlieues d`Europes; Certu, p. 124 – 128;
Dragićević Šešić, M. and Tomka, G. Intercultural projects in Serbia - paths
towards sustain ability, in: Kultura i održivi razvoj u doba krize / Culture and
Sustain able Development at Time of Crisis, eds. Dragićević Šešić, M., Ni
kolić, M. and Rogač Mijatović, Lj. (2014), Beograd: Univerzitet umetnosti;
Fakultet dramskih umetnosti - Institut za pozorište, film, radio i televiziju,
str. 316-329.
12 Dragićević Šešić, M. (2012) Kultura posle građanskog rata i vrednosnog ra
zaranja: dnevnik iz Kambodže, Kultura br. 137, Beograd: Zavod za prouča
vanje kulturnog razvitka, str. 289-328; Dragićević Šešić, M. (2013) Indijsko
pozorište: tradicija i aktivizam, dnevnik istraživanja, Beograd: Univerzitet
umetnosti u Beogradu: Clio.
13 Dragićević Šešić, M. (2011) nav. delo, kao i: Dragićević Šešić, M. Toward
Europeanisation: for a new ethic of national cultural institutions, in: Kultur
management konkret: An anatomy of Arts Management, eds. Birnkrauts, G.
and Wolf, K. (2008), Wien: Institut fur Kulturkonzepte, pp. 87-107.
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U takvom se postupku u jednom trenutklu egzaktan i precizan
naučnički alat nađe u književničkim rukama, pa se onda u dru
gom trenutku književnički pogled prelomi kroz prizmu nauč
ne strukture, ili se publicistika neosjetno pretoči u ispovjednu
prozu, da bi se potom na kraju dnevničkog zapisa vratila nauci
dajući jasan metodološki okvir i aneks istraživanja. Bilo da su u
pitanju osobna svjedočenja, komentari, dnevnički zapisi (radni,
ali i intimni), svojevrsne kronike putovanja i istraživanja, ili pak
mozaik (pri)sjećanja, bilo da je riječ o egzaktnom dokumentari
stičkom svjedočenju ili o poetičnim ili esejističkim refleksijama,
ova knjiga priča priču o Indiji, njezinoj tradiciji, kulturi, ljudima
i kazalištu na način koji je Indiji duhovno i kulturno potpuno
blizak i sličan. Umjetnost i znanost, opservacija i meditativnost,
fikcija i fakti, slike i riječi, podaci i snoviđenja, duh i intelekt, ne
poznaju rigidni zapadnjački dualizam i binarne opozicije, pa su
u istočnjačkim kulturama uvijek u neprestanoj interakciji, uvijek
su jedno i isto u velikom jedinstvu raznolikosti.
Knjiga u isto vrijeme otvara neka od najvažnijih pitanja kulturne
politike u zemlji hiljaduugodišnjeg kontinuiteta kulture i preče
ste turbulencije politike, prije svega pitanje tradicije i identiteta
u procesima promjena i novih stvarnosti. U tom je kontekstu
neobično važna i poticajna, kroz cijelo poglavlje razvijena, tema
žene u tradicionalnom okruženju, otvorena kroz portrete različi
tih indijskih znanstvenica, umjetnica i aktivistica. Kronika kaza
lišnog i društvenog aktivizma i svjedočenja promjene u duboko
tradicionalnom društvu jakih patrijarhalnih refleksa, upravo se
kroz tu “žensku” stranu otvara na najporoznijim i najranjivijim
mjestima.
Kazalište aktivizma, socijalno osviješteno i politički angažirano,
dobra je tema kroz koju je moguće prikazati sve tenzije i sve di
namike suvremenog društva. Autoričino suptilno razumijevanje
za međuetničke i međuvjerske tenzije (uz neizrečenu, ali osjetnu
svijest o tome da nam daleki prostori ipak nisu tako nerazumlji
vo neprepoznatljivi) posebno ističe raskorak između službenih
ideoloških netrpeljivosti i jednostavne želje običnih ljudi za mir
nim suživotom, podsjećajući nas i na ovim primjerima kako su
sve velike parole o nepremostivim i nepomirljivim razlikama
zapravo uvijek samo govor elita, dok je svakodnevna pragmatič
nost potrage za sličnostima stvarni jezik jednostavnih ljudi. Po
glavlje o kulturnim politikama slikovito razlaže situac iju u kojoj
se u indijskom društvu i kulturi različiti globalni i globalizacijski
tehnomenadžerski pristupi sudaraju s nevjerojatnom zbrkom ro
dovsko-plemenske organizacije kastinskog tradicionalizma, i u
kojoj je, na primjer, upisati dijete iz mješovitog braka u državne
matične knjige predmet jednog tragigroteskno dugotrajnog i za
mršenog sudskog procesa. Autorica ne skriva osobnost pristupa
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i ne potiskuje autorsko “ja” niti u jednom trenutku. Knjiga tako
da jedan autorski originalan i značajan teatrološki, kulturalni,
literarni i putopisni doprinos upoznavanju prilično neistraženih
tema Indije, ali i više od toga. Ona je u isto vrijeme i konkretan
doprinos upoznavanju Indije na jedan transdisciplinaran način,
i poticaj i poziv za slična upoznavanja drugih manje poznatih
velikih kulturnih modela našeg svijeta.
Na posve drugačiji način, ali sa snažnim pečatom istog autor
skog rukopisa, tekstovi u knjizi “Prema novim kulturnim politi
kama: angažirane kulturne prakse” sažimaju rezultate višegodiš
njeg istraživačkog rada dr. Milene Dragićević Šešić (uz korisne
doprinose njezinih suradnika) u području kulturnih politika, in
terkulturalnih praksi i edukacije u polju kulturnog menadžmenta
i kulturnih politika. Širok uvid u raznolikost europskih iskustava
posebno jasno i precizno ukazuje na sličnosti i razlike u pristu
pima kulturnoj politici između pojedinih regionalnih pristupa, a
simultane analize “zapadnjačkih” i “istočnih”, “sjevernjačkih” i
“južnjačkih” evropskih iskustava, kao i značajno širenje pogleda
na “drugu stranu” mediteranskog bazena (zemlje Bliskog istoka,
prije svega arapski kulturni krug) čine od ovog rukopisa svoje
vrstan kompendij višestrukog značaja i primjenjivosti. U ovom
segmentu knjiga nudi vrlo precizan popis otvorenih pitanja ve
zanih uz osmišljavanje, strateško planiranje, oblikovanje i pro
vedbu kulturnih politika, jednako kao i detaljan popis problema
s kojima se kulturne politike na svakom od navedenih koraka su
očavaju. Uvažavajući kulturne posebnosti i specifičnosti svakog
područja, historijska, politička i kulturalna iskustva, mogućnosti
i domete (koliko i ograničenja), rukopis ne nudi samo niz “stu
dija slučaja” i prikaza situacije, nego vodi prema sintetičkom
razumijevanju složenog posla osmišljavanja i implementiranja
kulturnih politika u svakom pojedinom području, ali i u jednom
znatno širem (višestruko povezanom) prostoru.
Tekstovi koji se bave pitanjima održivog kulturnog razvoja
i urbanih programa i projekata opisuju i konkretna iskustva i
funkcionalne mreže unutar kojih se ta iskustva stvaraju. Ovdje
okupljene tekstove odlikuje vrlo suptilno i rijetko jasno razumi
jevanje fluidnih granica između globalnog i lokalnog, i puna svi
jest o nužnosti razumne i promišljene ravnoteže između ta dva
prividno suprotstavljena pristupa kulturnom razvoju.
Posve prirodno i očekivano za autoricu koja se primarno bavi vi
sokoškolskim obrazovanjem u području kulturnog menadžmen
ta i kulturnih politika, dr Milena Dragićević Šešić i u ovoj knjizi
posebnu pažnju posvećuje pitanjima edukacije. Povezujući su
vremeno obrazovanje u području umjetnosti i kulture s nužnim
aktivizmom i društvenom osviještenošću, u tekstovima iz ovog
korpusa autorica ukazuje na mogućnosti interdisciplinarnog
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obrazovanja i na nužnost kontekstualiziranja ne samo nastavnih
cjelina i tematskih jedinica, nego i samog procesa edukacije.
Lucidni dubinski uvidi u posebnosti teme kulturne medijacije na
Balkanu nisu samo rezultat izvrsne upućenosti u problematiku
i autoričine bogate suradnje u regiji, nego i visoke razine sen
zibiliziranosti za svojevrsno postraumatsko stanje balkanskih
kulturnih procesa. U ovom segmentu knjiga ne nudi samo vrlo
objektivnu i temeljnitu analizu stanja, nego i niz vrlo korisnih
konkretnih prijedloga za djelovanje.
Novo, prošireno i dopunjeno izdanje knjige Umetnost i kultu
ra otpora iz 2018. godine objedinjuje istraživanja prikazana u
prvom dijelu, knjizi Umetnost i alternativa iz 1992. (i drugom
izdanju iz 2013.) godine. U tako objedinjenom i povezanom ru
kopisu Milena Dragićević Šešić razvija temu umjetničke alter
native i na pojedinačnom istraživanju vrlo konkretnih primjera
umjetničke prakse provjerava teze postavljene u prvoj knjizi,
dokazuje svoje nove teze, i sintetički sažima probleme, potvr
đujući nužnost stalnog i recentnog uvida u žive procese pro
mjenjivih alternativnih umjetničkih formi. Čvrsto oslonjena na
rezultate prethodnih istraživanja, analize u novoj knjizi preci
zno seciraju različite forme društvene izvedbe i performativne
prakse otpora, bilo da je riječ o otporu ustaljenim i okoštalim
umjetničkim formama, bilo da je riječ o kulturnom i političkom
otporu dominantnim dogmama i ideologijama mainstream
 a.
Analizirajući kulturne politike devedesetih u Srbiji, prije svega
s aspekta dominantne kulturne politike, ali isto toliko i s aspekta
političke kulture, autorica paralelno razmatra najmanje tri velika
društvenopolitička i kulturna procesa, od kojih je svaki sam za
sebe obiman, kompleksan i neobično silovit. Prvo, tu je prelazni
period iz socijalizma u neku formu kapitalističke demokratije,
u razdoblje primitivnog kapitalizma oličenog u konzumerizmu
i merkantilizmu, dakle takozvana tranzicija. Zatim slijedi po
rast i etabliranje kleronacionalističkih društvenih mitologija, i,
konačno, tehnološka revolucija oličena u digitalizaciji i kom
pjutorizaciji društvenog okruženja. Svaka od ove tri pojave, sa
ma po sebi, zahtijeva posebno pažljiva osmatranja i proučavanja
utjecaja na kulturnu proizvodnju i kulturnu konzumaciju, a uo
čavanje i fokusiranje na sve tri istovremeno predstavlja istinski
ambiciozan i hrabar naučni poduhvat. Milena Dragićević Šešić,
međutim, potpuno je svjesna da se samo uvidom u istovremeni
pritisak sve tri navedene velike društvene silnice mogu pravil
no razumjeti sve devijacije, deformacije i odstupanja umjetničke
prakse, ali i objasniti procesi nastajanja i formiranja različitih
modela otpora tim dominantnim opresivnim silama. Tek nakon
što se vrlo precizno omeđe granice dominantne srednje struje,
moguće je uočiti alternativne pravce, i upravo zbog toga rukopis
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prije svega detaljno mapira okruženje pa tek nakon toga, unu
tar te mape, iscrtava puteve (i stranputice) alternativnih praksi
i uočava elemente otpora. Ovakvo kulturno i kulturnopolitičko
mapiranje sudara se s vrlo doslovnom i realnom kartografijom
devedesetih, s bukvalnim, čestim, burnim i vrlo brutalnim pro
mjenama stvarnih granica i uspostavljanju novih geopolitičkih
(a onda i kulturalnih) razgraničenja. Unutar takve, uglavnom
nasilne i radikalne kartografije, mapiranje položaja umjetnika i
njihovih radova suočeno je s pitanjem njihovog odnosa prema
usvajanju i prihvatanju novih granica i svih ograničenja koja one
donose, novih prostora djelovanja, novih imenovanja i novih na
ziva, novih jezika komunikacije i novih (ne)mogućnosti komu
niciranja. Vrijeme je to u kome iscrtavanje karata i osvajanje
prava na prelaženje iscrtanih granica postaje istovremeno i vrlo
doslovno, fizičko, kao i apstraktno, metaforičko, umjetničko.
U tom kontekstu knjiga detaljno pokazuje konkretne prakse za
jednički označene naslovom “Kultura neslaganja”, prikazujući
autorske poetike i performativne strategije različitih oblika ak
tivizma, kroz koje se jasno očitava alternativa i otpor na raz
ličitim poroznim mjestima dominantne ideologije. Taj raspon
proteže se na izražavanje neslaganja i otpora mnogobrojnim
ugrožavanjima koja umjetnici osjećaju, od prava na rad u vul
garnom merkantilističkom kapitalizmu, preko pacifizma i pita
nja demokratskih sloboda i ljudskih prava u autoritarnom poli
tičkom okruženju, do problema rodne ravnopravnosti u izrazito
militariziranom i mačističkom okruženju.
U poglavlju “Umetnost kontekstacije - umetnost akcije” anali
zirani su konkretni umjetnički radovi, ideje i performativni pro
jekti povezani s forum teatrom, umjetničkom intervencijom i ak
tivizmom, da bi završno, treće poglavlje pod naslovom “Umet
nost protesta” analiziralo i rubne umjetničke prakse, umjetnosti
u nastajanju i transdisciplinarne izraze koje ne samo da svje
snom akcijom izlaze iz okvira monokulturalnosti i monodisci
plinarnosti, nego ih direktno izazivaju i odupiru im se različitim
strategijama subverzije.
Za nastanak ovakvog rukopisa nužne pretpostavke su bile stal
no, neprekinuto, kontinuirano praćenje svih društvenih, politič
kih i, naravno, prije svega umjetničkih događaja u okruženju,
zatim vrlo dobar uvid u sve recentne teorijske pristupe perfor
mativnim praksama i suvereno vladanje multidisciplinarnim
analitičkim postupcima. Bila je, međutim, posebno potrebna i
dodatna, vrlo značajna doza autorske posvećenosti i aktivistič
kog angažmana, potrebnog da se mnoštvo pojedinačnih, rubnih,
uglavnom rasutih i marginaliziranih umjetničkih izraza pažljivo
razmotri, precizno prikaže, naučno analizira, teorijski utemelji
i razumije u kontekstu mnogobrojnih i raznovrsnih dinamika
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okruženja. Zbog tih osobina ova knjiga predstavlja važnu na
učnu i teorijsku analizu raznorodnih alternativnih umjetničkih
izraza u posljednjih trideset godina, korisno svjedočanstvo o ži
vim odgovorima umjetnosti na izazove iz okruženja, kao i svoje
vrsnu antologiju subverzivne umjetnosti u Srbiji od devedesetih
godina dvadesetog vijeka do danas.
Kroz četrdeset godina istraživačkog, teoretičarskog, pedagoš
kog i aktivističkog djelovanja, Milena Dragićević Šešić simulta
no je prisutna u područjima kulturnog menadžmenta, kulturnih
politika, kulturne proizvodnje, društvenog aktivizma, kulturne
diplomacije i kulturne medijacije. U svim je tim oblastima i u
svim vrstama aktivnosti njeno razumijevanje ideje, koncepta i
dinamičnog značenja interkulturalnosti i transkulturalnosti sna
žno, ako ne i presudno obilježilo cijeli njen rad. U sredini u ko
joj je primarno djelovala, i iz koje je odlazila na svoja brojna
i raznovrsna svjetska profesionalna putovanja, među prvima je
prepoznala važnost interkulturalnog djelovanja i transkultural
nog razumijevanja, dosljedno je to primjenila u svome radu i
aktivno potaknula brojna teorijska istraživanja i brojne primjene
tih svojih uvida u pojedinačnim i kolektivnim kulturnim proiz
vodnjama i društvenim praksama na koje je imala direktan ili
indirektan uticaj.
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CONTRIBUTION OF MILENA DRAGIĆEVIĆ ŠEŠIĆ TO
THE UNDERSTANDING OF INTERCULTURALISM AND
TRANSCULTURALISM
Abstract
The paper analyses Milena Dragićević Šešić’s contribution to
understanding of the concepts of interculturalism and transculturalism
in the theory and practice of cultural production in Yugoslavia, in
the period from the 1980s to 2020, with a special emphasis on three
important books that the author considers particularly representative for
elaborating these concepts. The ways in which Milena Dragićević Šešić
first introduces these concepts into Yugoslav theoretical and professional
discussions, and then develops, applies and re-examines them, follows
the developmental path of her overall theoretical, pedagogical and
activist engagement over more than forty years of active work. The
paper shows how the approach to the concept of multiculturalism and
interculturalism in Milena Dragićević Šešić’s works has developed
through the interdisciplinarity and transdisciplinarity of her research
and how it marked her approaches to cultural production, distribution
and consumption, as well as her social engagement in the turbulent
times in the Balkans from the twentieth to the twenty-first century.
Key words: interculturalism, multiculturalism, cultural production,
activism, arts, culture
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ВРЕДНОВАЊЕ
НАСЛЕЂА МАРГИНЕ
КУЛТУРА СЕЋАЊА И СТУДИЈЕ
НАСЛЕЂА У РАДОВИМА
ПРОФ. ДР МИЛЕНЕ
ДРАГИЋЕВИЋ ШЕШИЋ
Сажетак: Текст је посвећен деловању и истраживачком опусу
проф. др Милене Драгићевић Шешић у домену студија културног
наслеђа и културе сећања. Текст анализира кључна питања, теме
и проблеме у истраживањима Драгићевић Шешић, те исте кон
текстуализује у односу на ширa друштвено-политичка кретања,
као и у односу на међународне академске трендове у области кул
турног наслеђа, политика сећања и културе отпора. Кључне теме
њених истраживања тичу се критике етно-националних полити
ка сећања, запостављених и дисонантних слојева наслеђа, сећања
на историјски маргинализоване групе у патријархалним и наци
оналним моделима баштињења, те контра-културним мемори
јалним праксама уметничких колектива и организација цивилног
друштва, али и појединих уметника ван главних токова. Оваквом
анализом постаје видљиво да окосницу рада Драгићевић Шешић у
домену наслеђа представља својеврсни истраживачки активизам
посвећен не-ауторизованим дискурсима наслеђа и праксама сећа
ња, подстакнут са једне стране друштвено-политичким турбу
ленцијама након распада бивше СФРЈ, а са друге преузимањем са
времених и ангажованих истраживачких тема у области студија
сећања и наслеђа.
Кључне речи: Милена Драгићевић Шешић, контра-споменици,
меморијализација, наслеђе „других”, политике сећања, истражи
вачки активизам

201

ВИШЊА КИСИЋ и ИРИНА СУБОТИЋ

Увод
Научни опус проф. др Милене Драгићевић Шешић каракте
рише изразита интердисциплинарност, као и хетерогеност
тема и идеја које је обрађивала. Значајан део њеног целокуп
ног корпуса рада, чини управо опус у области студија на
слеђа и политика сећања, који је занимљив из више разлога.
Пре свега, овај опус се реализује донекле изван уско схваће
не матичне области културне политике и менаџмента, која је
окосница ауторкиног школовања, као и њене научне и про
фесорске каријере. Уз то, занимање за културно наслеђе, као
и праксе и политике меморијализације, почиње у каснијој
фази њеног рада након деведесетих, а постаје посебно пло
доносан у другој декади двехиљадитих. Он је као и многа
друга истраживања професорке Драгићевић Шешић, обра
зовни и професионални ангажман, инспирисан и подстак
нут дешавањима на простору Балкана и бивших република
СФРЈ, као и научним искорацима и међународним крета
њима у пољу студија културног наслеђа и политика сећања.
Овај текст анализира управо деловање и истраживачки опус
проф. др Милене Драгићевић Шешић у домену студија кул
турног наслеђа и културе сећања, и има за циљ да осветли
кључна питања, теме и проблеме њеног рада, те исте по
стави у шири друштвено-политички контекст, као и у однос
са међународним научним трендовимa и променама у поли
тикама и праксама у области културног наслеђа, политика
сећања и културе отпора. У наставку текста бавимо се прво
осликавањем контекста у којима настаје рад ове ауторке, са
посебним освртом на „проблеме са наслеђем” током про
цеса распада бивше Југославије, ратовима сећања који су
уследили, и учвршћивања етно-национално патријархалне
матрице баштињења и идентитетских политика у Србији и
региону након деведесетих. Затим мапирамо међународне
трендове и токове у области студија наслеђа и сећања у по
следње две деценије, посебно истичући отварање ових ди
сциплина за критике хегемоних политика и пракси сећања,
али питања другости, маргинализације и контра-културних
пракси баштињења.
Указујемо да се рад проф. Драгићевић Шешић дешавао
управо у односу на ове теме и кретања, те се фокусирамо
на анализу кључних тема истраживања и ауторских тек
стова ауторке, користећи се анализом дискурса и садржаја
њених текстова у овој области. Анализу текстова структу
рирамо у три целине: критику етно-националних политика
сећања у контексту запостављених и дисонантних слојева
наслеђа; сећања на историјски маргинализоване групе у
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патријархалним, урбаним и националним моделима башти
њења; те анти-официјелним политикама сећања и контракултурним меморијалним праксама уметничких колектива,
уметника и организација цивилног друштва ван главних
токова. Закључујемо да је управо због своје укотвљености
у друштвено-политичке околности, критичке оштрице ко
ја осветљава хегемоне праксе меморијализације и бављења
сећањима маргинализованих група, рад проф. Драгићевић
Шешић својеврсна пракса ангажованог, активистичког ака
демског деловања.

Друштвено-политички контекст као подстицај
за истраживања – етно-националне културе 
сећања у пост-југословенском периоду
Истраживања проф. Драгићевић Шешић карактеришу поли
перспективни приступи у свим доменима њеног рада, са ре
зултатима који гравитирају ка јединственом језгру – култури
као одредници друштвено-политичких процеса. Највећи до
мети њених истраживања у овом пољу дешавају се управо у
периоду колапса социјализма у земљама Источног блока, и
распада Социјалистичке Југославије када је дошло до фун
даменталних политичких, економских и друштвених про
мена. Ове промене узроковале су губитак друштвених ори
јентира и вредности на којима су се темељиле дотадашња
култура и културна политика. Управо у тим мутним време
нима, култура – и званична и незванична – као превасходни
интерес проф. Драгићевић Шешић, имала је важну улогу.
Распад Југославије и ратове деведесетих припремала је и
пратила етно-национализација1, патријархализација и ретрадиционализација култура у региону. Како би се мржњи
и насиљу дао замајац, званична институционална култура
и владајући режим у Србији – као и другим бившим репу
бликама СФРЈ – вршили су ревизију историје, те затирали
стваралаштво, наслеђе и вредности југословенства, као и
„других”, до скора „братских”, етничких и верских зајед
ница. Наслеђе и дисонантни историјски наративи о истом
служили су потпиривању конфликата,2 док је споменич
ко наслеђе циљано уништавано у ратним разарањима, као
1 Dyrstad, K. (2012) After ethnic civil war: Ethno-nationalism in the Western
Balkans, Journal of Peace Research 49(6), рp. 817–831.
2 Kisić, V. (2016) Governing Heritage Dissonance: Promises and Realities of
Selected Cultural Policies, Amsterdam: European Cultural Foundation; Ki
sić, V. Reconciliation through cultural heritage in the post-Yugoslav space: an
apolitical endeav or, in: The Cultural Turn in International Aid: Impacts and
Challenges for Heritage and the Creative Industries, ed. Labadi, S. (2019),
London: Routledge.
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симбол сада непријатељских верских и етничких заједница.3
По окончању оружаних сукоба, историја и наслеђе поста
ли су ново бојно поље, а ратови сећања нови начин одржа
вања конфликата у региону.4 Они се већ више од двадесет
година спроводе кроз антагонистичке меморијализације,
ревидиране историјске уџбенике, музејске поставке и но
воподигнуте споменике.5 Од фрагментације заједничког
језика, те уништених, а необновљених споменика НОБ-а;
преко уништених, а донекле обновљених џамија, цркава и
катедрала; те подизања споменика Домовинском рату у Хр
ватској; до свеобухватних пројеката урбане и идентитетске
реконструкције попут пројекта „Скопље 2014”; те култур
не политике промоције „српског културног простора” – до
минантне културне политике и званичне праксе у региону
постајале су неумољиво етно-националне и патријархалне.
Управо су ово теме и дешавања која проф. Драгићевић Ше
шић помно прати, критички пропитује и позива на промене
у својим радовима и професионалном ангажману.6 Истовре
мено са критиком, она посвећује пажњу радикалној проме
ни јавних политика, заговарању конкретних корака у циљу
разумевања, поштовања и очувања знакова прошлости и
гласова оних који недостају у званичним наративима, те раз
умевању и прихватању разлика у тумачењу наслеђа у постсоцијалистичким земљама на Балкану.7
3 Kisić, V. From targeted destruction of cultural heritage to memory wars in
post-Yugoslav space: How to understand conflicting potential of heritage?,
in: Targetting monuments: destroying history and memory, (2017), Pula:
SENSE – Center for transitional Justice, рp. 7-19.
4 Baillie, B. (2013) Capturing Facades in “Conflict-Time”: Structural Violence
and the (Re)construction Vukovar’s Churches, Space and Polity, 17(3), рp.
300-319.
5 Perry, V. Classrooms as a Battleground for Hearts and Minds: Efforts to Re
form and Transform Education in Post-war Bosnia and Herzegovina, in: Ci
vic and Uncivic Values in Bosnia–Herzegovina: The Record since Dayton,
eds. Listhaug, O. and Ramet, S. P. (2013), Ravenna: Longo Editore, рp. 225247.
6 Dragićević Šešić, M. Cultural policies, identities and monument building in
Southeastern Europe, in: Cultural Identity Politics in the (Post) Transitional
societies, eds. Milohnić, A. and Švob-Đokić, N. (2011a), Zagreb: IMO, рp.
31-46; Dragićević Šešić, M. (2014e) Politike sećanja i disonantno nasleđe
Balkana, Balkanske sinteze 1, Niš, str. 63 -78; Dragićević Šešić, M. Memory
policies and monument building in Southeastern Europe, in: Memory of the
city, eds. Dražić, D., Radišić, S. and Simu, M. (2012a), Belgrade: Kulturkla
mer, рp. 70-95; Dragićević Šešić, M. (2018a) Wars, conflicts and heritage of
violence: new tasks for public policies, Cartaditalia - Journal of Contempo
rary Italian Culture, special edition, ed. Sacco, P. L. European Year of Cultu
ral Heritage, volume I, Brussels: the Istituto Italiano di Cultura, рp. 165-189.
7 Dragićević Šešić, M. and Nießer, J. (2018c) Cultural Opposition: Under
standing the Cultural Heritage of Dissent in the Former Socialist Countri
es. Serbia, Bosnia and Herzegovina, Macedonia, Montenegro, Kosovo –
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На известан начин у овом истом периоду, култура с нагла
ском на уметност и независне праксе меморијализације, не
само да је сачувала своје креативне потенцијале, већ их је
напајала, прилагодила и ставила у службу препознавања
друштвено-политичких промена. Управо у овом периоду
окупиране званичне културе, алтернативна културна про
дукција буја у праксама независне сцене, уметничких и кул
турних колектива, те ангажованих организација цивилног
друштва, које Драгићевић Шешић запажа, прикупља, истра
жује и на њих указује у академским круговима. Низ студија
проф. Драгићевић Шешић везаних за питања културног на
слеђа и меморије, баве се управо питањима културе отпора
и уметничких пракси као знака супротстављања званичним
наративима у култури сећања,8 питања која постају итекако
актуелна у међународним академским токовима.

Међународни трендови и токови – отварање
студија наслеђа и сећања за другост, маргину и
контра-културне праксе
Студије памћења и студије културног наслеђа доживеле
су својеврсни процват крајем двадесетог и почетком два
десет првог века, који је праћен отварањем нових катедри
и студијских програма широм света, инаугурацијом нових
музеја, обновама споменика и локалитета, артикулацијом
специфичних јавних политика усмерених на наслеђе, али и
темељним пропитивањем доминантних пракси баштињења
и званичне културе сећања.
Студије наслеђа и студије памћења постале су изузетно ди
намично и интердисциплинарно поље, праксе баштињења
прошириле своје теме, предмете интересовања, актере, пу
блике и методе, а бројни конфликти и захтеви за редефини
сање културе сећања у све плуралнијим друштвима постали
видљиви у пољу наслеђа.9
country report, Regensburg; http://cultural-opposition.eu/wp-content/uplo
ads/2019/02/D-29-Country-Reports-315-357_2.pdf ; Dragićević Šešić, M.
and Rogač Mijatović Lj. (2014d) Balkan Dissonant Heritage Narratives (and
Their Attractiveness) for Tourism, American Journal of Tourism Manage
ment, 3(1B).
8 Dragićević Šešić, M. Counter-monument: Artivism Against Of
fi cial Memory
Practices, Kultura, Skoplje 13, str. 7-19; Dragićević Šešić, M. (2016b) Me
diating the past: monument policies and practices of dissent, in: Media ar
chaeo logy: memory, media and culture in the digital age, (eds.) Daković N.,
Nikolić, M. and Rogač Mijatović, Lj. (2016a), Beograd: Fakultet dramskih
umetnosti, рp. 207-220; Dragićević Šešić, M. (2018b) Umetnost i kultura ot
pora, Beograd: Fakultet dramskih umetnosti – Clio.
9 Roediger, H. L. and Wertsch, J. V. (2008) Creating a new discipline of me
mory studies, Memory Studies 1(1), рp. 9-22; Harrison, R. (2013) Heritage:
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Критичке студије наслеђа дефинишу своју критику доми
нантног модела баштињења као европоцентричног и хе
гемоног начина разумевања и практиковања односа према
прошлости, те тумаче званичне институције јавног памћења
као специфичне методе и модалитете одржавања структур
не и симболичке моћи у националним државама.10 Посеб
на пажња поклања се питањима улоге сећања, памћења и
баштињења у стварању, нормализацији и консолидовању
идентитета.11 Уз критику доминантних идентитетских прак
си, национализама, шовинизама и расизама у структурама
јавног памћења, посебно важна су отварања за питања на
слеђа, сећања и идентитета маргинализованих група – жена,
мањинских заједница, супкултурних заједница – те истра
живања друштвених конфликата и преговарања у вези са
сећањем. 12
Штавише, студије наслеђа и памћења фокусирају се у по
следње две деценије и на сећања, гласове, праксе и матери
јалне остатке наслеђа који се не уклапају у идеју слављенич
ког, хармоничног, кохезивног и аполитичног наслеђа, те фо
кусирају на баштињење као процес који раздваја и подстиче
разлике у односу на „друге”.13 Такође, концепти као што су

Critical Approaches. Oxon and NY: Routledge.
10 Smith, L. (2006) Uses of heritage, London: Routledge; Waterton, E. and Wat
son, S. (2013) Framing Theory: Towards a Critical Imagination in Heritage
Studies, International Journal of Heritage Studies, 19(6), рp. 546–561; Win
ter, T. (2013) Clarifyingthe critical in critical heritage studies, International
Journal of Heritage Studies 19, рp. 532–545; Kisić, V. Heritage research in
the 21st century: departing from the useful futures of sustain able develop
ment, in: Research Agenda for Heritage in Planning: European Perspectives,
eds. Veldpaus, L. and Stegmeijer, E. (forthcoming 2020), Elgar Publishers.
11 Anderson, B. (1983) Imagined Communities: Reflections on the Origin and
Spread of Nationalism, London: Verso; Aronsson, P, and Elgenius, G. (eds.)
(2015) National Museums and Nation-building in Europe 1750-2010. Mo
bilization and legitimacy, continuity and change, London: Routledge; As
smann, J. and Czaplicka, J. (1995) Collective Memory and Cultural Identity,
New German Critique 65, рp. 125-133; Waterton, E. and Smith, L. (2010)
The Recognition and Misrecognition of Community Heritage, International
Journal of Heritage Studies, 16 (1), рp. 4-15.
12 Hall, S. (1999) Whose Heritage? Un-settling ‘The Heritage’, Re-Imaging the
Post-Nation, Third Text 13(49), рp. 3–13; Hirsch, M. and Smith, V. (2002)
Feminism and Cultural Memory: An Introduction, Signs 28(1), рp. 1-19; Vez
zadini, E. and Guid i, P. (2013) Contested Memories, Subalternity, and the
State in Colonial and Postcolonial Histories of Northeast Africa, Northeast
African Studies 13(2), pp. V-XVIII; Molden, B. (2015) Resistant pasts versus
mnemonic hegemony: On the power relations of collective memory, Memory
Studies, 9 (2), рp. 125-142.
13 Kisić, V. (2018) Beyond celebrations and divisions: re-politicizing heritage
dissonance in Europe, Economia della Cultura 4/2018, pp. 465-478.
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дисонантно наслеђе,14 тешко наслеђе,15 спорно наслеђе16 и
нежељено наслеђе17 улазе у академске дебате и трасирају
пут за бављење наслеђем ратова и страдања, маргинализа
ција, колонијализма и потлачивања. Питање пракси забо
рављања, разбаштињавања, па и уништавања, као наличја
пракси меморијализације, одржавања сећања и наслеђа, до
бија теоријску и аналитичку пажњу.18 Сва ова „отварања”
и преговарања наслеђа поставила су окоснице за критичко,
плурално и демократизујуће деловање у академским, акти
вистичким и професионалним круговима, деловање које ка
рактерише и рад проф. Драгићевић Шешић у овој области.

Кључни проблеми и теме у области наслеђа 
и политика сећања у радовима 
Милене Драгићевић Шешић
Узимајући у обзир друштвено-политички контекст у постјугословенском простору, као и кретања у домену студија
наслеђа и сећања, рад Драгићевић Шешић у овој области
може се сагледати кроз три проблемске и тематске целине.
Прву чине њена писања на тему критике етно-националних
политика сећања и пракси меморијализације као и односа
према дисонантношћу наслеђа. Друга важна целина тиче се
баштињења запостављених или намерно скрајнутих исто
рија, те сећања на маргинализоване групе у патријархал
ним, модернистичким и националним моделима баштиње
ња. Трећа целина тиче се не-званичних, анти-званичних и
контра-културних пракси сећања и меморијализација ини
цираних од стране уметничких колектива, уметника и ор
ганизација цивилног друштва ван главних токова. Сваку од
ове три целине посматраћемо и анализирати кроз кључне
текстове и књиге проф. Драгићевић Шешић.
14 Tunbridge, J. E. and Ashworth, G.J. (1996) Dissonant Heritage: The Mana
gement of the Past as a Resource in Conflict, New York: J. Wiley; Kisić, V.
(2016), нав. делo.
15 Macdonald, S. (2009) Dif
fi cult Heritage: Negotiating the Nazi Past in Nu
remberg and Beyond, Routledge: New York.
16 Silverman, H. (2011) Contested Cultural Heritage: Religion, Nationalism,
Erasure, and Exclusion in a Global World, New York: Springer-Verlag.
17 Light, D. (2000) An Unwanted Past: contemporary tourism and the heritage
of communism in Romania, International Journal of Heritage Studies 6(2),
рp. 145-160.
18 Connerton, P. (2008) Seven types of forgetting. Memory Studies, 1(1),
pp. 59-71; Harrison, R. (2013) Forgetting to remember, remembering to for
get: late modern heritage practices, sustainability and the ‘crisis’ of accumu
lation of the past, International Journal of Heritage Studies 19(6), рp. 579595; Ricœur, P. (2009) Memory, History and Forgetting, Chicago: University
of Chicago Press.
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Етно-националне праксе сећања и 
дисонантни слојеви наслеђа
Значајан део текстова проф. Драгићевић Шешић у области
наслеђа тиче се критике енто-национализације процеса ба
штињења након распада СФРЈ, као и дисонантности коју
присвајања и опречна тумачења наслеђа производе. Њене
анализе посебно се баве политикама сећања као културним
политикама кроз које се обликују нови идентитети у регио
ну – занемаривањем и заборављањем до скора доминантног
југословенског идентитета, те подизањем споменика слав
ним националним историјама, догађајима и херојима. Као
научница коja се интензивно бавила политикама културне
разноликости, интеркултуралним дијалогом и помирењем
на Балкану,19 Драгићевић Шешић уноси идеје очувања на
слеђа и сећања различитих група и инсистира у радовима
и пракси на принципима плуралности у изградњи нових
држава и друштава у региону.
У радовима насталим током 2011. и 2012. Драгићевић Ше
шић се бави односом подизања споменика и политика сећа
ња у Југоисточној Европи у транзиционом периоду, непо
средно након ратова, током активних друштвено-политич
ких подела и пораста национализама.20 У овом периоду, како
њене анализе указују, споменици и мегаломански пројекти
подизања споменика од стране власти постају стратешка
алатка за стварање нових етно-националних идентитета и
модела памћења, као и за подстицање међу-етничких подела
и мржње. Њена анализа три дистинктивна модела политика
и стратегија односа према споменицима у региону – антикултуре, културализације и дисидентства – на актуелан на
чин објашњава ситуацију у региону и након десет година.
Наиме, први модел, модел анти-културе огледа се у стра
тегијама уништавања, затирања, ниподаштавања, провоци
рања, присвајања и игнорисања културе, наслеђа и сећања
свих који се не уклапају у већински сингуларни етнички,
верски и национални идентитет. Ова стратегија примењу
је се не само у односу на мањинске заједнице, већ посеб
но у односу на суседне националне државе, подстичући
активне ратове сећања. Други модел који Драгићевић Ше
шић препознаје је модел културализације, који за разлику
од доминантно деструктивног модела анти-културе, под
разумева изградњу нових наратива и пратећих споменика,
19 Dragićević Šešić, M. i Dragojević, S. (2004) Interkulturni dijalog i medijaci
ja na Balkanu, Sarajevo: OKO.
20 Dragićević Šešić, M. (2011a) nav. delo; Dragićević Šešić, M. (2012a),
нав. дело.

208

ВИШЊА КИСИЋ и ИРИНА СУБОТИЋ
који одговарају новим етно-националним имагинаријумима
пост-југословенских друштава, често подлежући и страте
гијама деконтекстуализације и измишљања „славније”, „ау
тентентичније” и „старије” традиције. За разлику од ова два
званична модела, које Драгићевић Шешић критикује указу
јући на затварања и поделе које исти стварају, она препозна
је и алтернативу – праксу која не пристаје на доминантне
националистичке и патријархалне моделе меморијализаци
је. Ову алтернативу Драгићевић Шешић ишчитава у моделу
отпора, који се артикулише кроз стратегије контра-културе
и противљења, најчешће кроз уметничке праксе које граде
сопствене не-званичне и против-званичне мнемоничке са
држаје – културу дисидентства. Праксама дисидентства и
контра-културе у домену памћења, Драгићевић Шешић по
свећује значајну пажњу и истраживачки рад, те стога ова
група писања заслужује посебну детаљнију анализу којој се
посвећујемо и касније у тексту.
Критику, али и алтернативу званичним политикама сећања,
Драгићевић Шешић налази и у бављењу мултикултуралном
прошлошћу Балкана и дисонантношћу наслеђа коју узро
кују многобројне историјске и идеолошке промене.21 Кроз
бројне илустративне примере и студије спорова у вези про
шлости на Балкану, она показује да су тачке сусретања, за
једничких историја и замагљених идентитетских граница
бар једнако присутне као и спорења и присвајања наслеђа
„других”. Још важније, у свом раду залаже се за трансна
ционалне и транскултуралне перспективе, те за свеобухва
тан однос према наслеђу претходних историјских периода
и маргинализованих друштвених група. Ово, како истиче,
захтева нове методе комуникације, управљања наслеђем и
медијације, као и образовног културног туризма који је сен
зитиван на плурализам сећања. Управо у тексту писаном са
Рогач Мијатовић,22 ова тема се даље разрађује, уз тезу да ди
сонантни наративи у вези с наслеђем не морају да буду ка
мен спотицања, већ могу имати кључну улогу у развоју кул
турног туризма који је едукативан, одговоран и плуралан.
Напослетку, Драгићевић Шешић бави се алтернативама и
приликама које доносе прогресивни документи међународ
них културних политика, посебно Конвенције о вредности
културног наслеђа за друштво које отвара простор за улоге
многобројних актера у плуралној визији наслеђа.23 У свом
21 Dragićević Šešić, M. and Rogač Mijatović Lj. (2014d), нав. дело; Dragiće
vić Šešić, M. (2014e), нав. дело.
22 Dragićević Šešić, M. and Rogač Mijatović Lj. (2014d), нав. дело.
23 Fairclough G., Dragićević Šešić, M., Rogač Mijatović Lj., Auclair, E. and
Soin i, K. (2014) The Faro Convention, a new paradigm for socially and
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међународном деловању, у слављеничком духу Европске го
дине културног наслеђа, Драгићевић Шешић не заборавља
да буде глас који опомиње и подсећа на важну ствар – да
европске културне и јавне политике морају да нађу начи
не да се баве наслеђем ратова, конфликата и насиља, како
би стварале простор за разумевање, интеркултурализам и
мир.24

Запостављано наслеђе и сећања 
маргинализованих групa у националним 
патријархалним моделима баштињења
Низ радова проф. Драгићевић Шешић бави се сећањима
на групе које су доминантни етно-национални модели ба
штињења и колективног сећања занемарили, заборавили и
маргинализовали. Она указује на маргинализације које су
последица родних неравноправности у патријархалном дру
штву, последица географских неједнакости и симболичких
географија у односима село-град узрокованих модерниза
цијом и урбанизацијом,25 као и последица етно-националне
матрице доминантне културе сећања која истискује сећања
на етничке мањине – Подунавске Швабе,26 Јевреје – њихо
во присуство и страдања, као и Роме и њихов Порајмос27.
Важно је што писања о овим темама настају подстакнута,
и у интеракцији са посвећеним предавачким радом и дру
штвено-професионалним ангажманом проф. Драгићевић
Шешић. Тако текстови на тему Старог Сајмишта и наслеђа
Холокауста, настају паралелно са њеним ангажовањем као
чланице Градске комисије за рад на стварању Меморијалног
центра Старо Сајмиште, док текстови на тему заборавља
ња женске историје из званичних и породичних наратива
culturally sustainable heritage action?, Култура/Culture 8, рp. 9-20.
24 Dragićević Šešić, M. (2018a), нав. дело.
25 Драгићевић Шешић, М. Култура рецепције и културно-уметничка ани
мација, у: Школа – средиште културе, ур. Илић, В. (1992), Ниш: Про
света и Београд: Завод за проучавање културног развитка, стр. 101 - 122;
160-161.
26 Dragićević Šešić, M. Za aktivnu i hrabru kulturu sećanja – kulturu odgovor
nosti, u: O podunavskim Švabama, (2012b), Zrenjanin: Mandragora film i
Nemačko udruženje Kikinda, str. 29–46.
27 Dragićević Šešić, M. and Drezgić, R. Methods of Institutional Agency in the
Public Sphere: Cultural Policy Challenges and Achievements, in: Modelling
Public Space(s) in Culture, Rethinking Institutional Cultural Practices in So
uth East Europe and Historical (Dis)continuities, eds. Bodrožić, N., Kacha
kova, V. and Tanurovska Kjulavkovski, B. (2018d), Skopje: Lokomotiva, рp.
42-63.; Dragićević Šešić M. Cultural tourism on the European peripheries:
Heritage & spectacle as identity pillars of small European cities, in: The Big
Challenges to Small Cities: Culture, Heritage and Tourism as Factors for
Sustain able Development, ed. Hristova, S. (2020), Faber: Veliko Turnovo.
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настају као систематична анализа резултата рада са сту
дентима Факултета драмских уметности.
Своје интересовање за ове теме Драгићевић Шешић запо
чиње већ током деведесетих, у тексту „Култура рецепције
и културно-уметничка анимација”28 који се у основи бави
сећањем и идентитетским политикама села у Србији. На
стао на основу теренског истраживања четрнаест села, овај
текст критикује маргинализацију, запостављање и универ
зализацију специфичности села, њихових микро-историја
и идентитетских маркера који су последица модернизације,
урбанизације и аверзије социјалистичке политике ка селима
и сељаштву. У њему се истовремено заговара ревалоризаци
ја запуштеног наслеђа и локалних специфичности, а пого
тово места школе, учитеља и учења у друштвеном животу
и сећању села.
Двадесет година након бављења политикама сећања на се
ло, Драгићевић Шешић враћа се овој теми, овог пута кроз
феминистичку перспективу. У текстовима „Предате олтару
богиње Лете: заборављене у историји – нестале у породич
ном сећању”29 и „Рам без слике: породично памћење улога
жена у заједници током Првог светског рата”30, Драгићевић
Шешић бави се темом заборављања женске историје, изо
станка женских историјских гласова из популарне културе,
те замирања породичног сећања на жене које су живеле то
ком Првог светског рата. Полазећи од чињенице да се и зва
нични, национални, а и породични модели сећања заснивају
на патријархату, те да у истима доминирају сећања на му
шкарце хероје и мушкарце мученике, она даје задатак сту
дентима да истраже сећања на жене за време Првог светског
рата у својим породицама, прикупљајући базу од педесет
породица и њихових сећања широм Србије. Недостатак се
ћања, општа места и мањак артефаката који би сведочили о
животима жена, Драгићевић Шешић анализира примењују
ћи Конертонову теорију модела заборављања, указујући на
модалитете и обрасце заборављања.31
Она указује на нужност и значај борбе за женско сећање,
за повратак жена у историју, и повратак жена у породично
28 Драгићевић Шешић, М. (1992), нав. дело.
29 Dragićević Šešić, M. (2014a) Predate oltaru boginje Lete: zaboravljene u
istoriji – nestale u porodičnom sećanju, Zbornik radova Fakulteta dramskih
umetnosti 25-26, str. 159-185.
30 Dragićević Šešić, M. Ram bez slike: porodično pamćenje uloga žena u zajed
nici tokom Prvog svetskog rata, u: Prvi svetski rat u kulturi i bibliografiji (2),
ur. Vraneš, A. i Marković, Lj. (2014b), Beograd: Filološki fakultet.
31 Connerton, P. нав. дело.
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сећање, истовремено указујући на низ невидљивих обра
заца који одрaжавају патријархалне моделе баштињења. У
рефлексији на истраживање и претпоставке истог она осве
тљава методолошки патријархат, присутан кроз именова
ња породица по једном презимену које се вуче мушком ли
нијом, заборављања презимена жена и реферисања на жене
кроз надимке и њихове породичне улоге баке, прабаке, тет
ке, стрине, те брзог преласка на приче о прадединим аванту
рама на Солунском фронту, у недостатку породичног сећа
ња на прабаке. Уз то, она објашњава и доводи у везу утицај
друштвених идеологија на заборав жена – пре свега патри
јархата који је приметан и на селу и у граду где жене дома
ћице нису памћене, али и пежоративног односа према селу и
сељаштву за време комунизма које брише сећање на претке
и њихов живот на селу. Ова истраживања ретки су примери
бављења наслеђем жена и сећањем на жене на просторима
Србије и Балкана из угла студија памћења, и представљају
својеврсни позив за систематичније бављење феминистич
ким читањем наслеђа и меморијализације како у званичним
праксама баштињења, тако и у репрезентацијама у оквиру
популарне културе, али и породичних, интимних сећања.
Друга значајна група текстова коју овде истичемо односи се
на питања баштињења јеврејског наслеђа и посебно сећања
на Холокауст. Најречитији је свакако пример непосредног
ангажовања проф. Драгићевић Шешић у вези са деценијама
нерешеним питањима некадашњег логора на Старом Сај
мишту – како се данас назива тај простор на левој обали
Саве, сасвим близу центра града. Још 2008. године она је
учествовала у дебатама поводом неизвесне будућности овог
простора и била ауторка студије „У вртлогу надлежности”,32
а од 2012. до 2018. године била чланица Градске комисије
за рад на стварању Меморијалног центра Старо Сајмиште.
Ово је био логор друкчијег карактера, у свету познат као ме
сту одакле је – заједно са Србима и Ромима – преко 7000
Јевреја одведено душегупкама и убијено на околним стра
тиштима, чиме је Београд постао први град проглашен за
„ослобођен од Јевреја”. Својим идејама, теоријским али и
практичним предлозима веома активно је доприносила раз
решењу бројних дилема са којима се та Комисија суочава
ла – пре свега због јаког политичког притиска да простор
Старог Сајмишта буде место где ће се одавати пошта свим
српским жртвама током протеклих ратова, укључујући и Ја
сеновац – противно поштовању genius loci.
32 Dragićević Šešić, M. U vrtlogu nadležnosti, u: Staro sajmište 3+1: sajmište,
stratište, utočište, budućnost, ur. Tatić, D. (2008), Beograd: Urbanistički za
vod Beograda, str. 269-271.
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У својим текстовима Драгићевић Шешић анализира Старо
Сајмиште као простор сећања са многоструким мемориј
ским слојевима, али и као простор који је парадигматски за
континуиране праксе заборављања и процепе у сећањима
које Београд као град баштини.33 Ови многоструки слојеви,
као и континуирана преговарања и неслагања актера око на
чина меморијализације истог, разликује Старо Сајмиште од
других места где је сећање на Холокауст видљиво, уређено
и дискурзивно затворено.34 Сматрајући да после седамдесет
и више година Београд мора да се суочи са мрачном страном
своје прошлости, проф. Драгићевић Шешић је на конферен
цијама и у нашим и иностраним гласилима јасно износи
ла своје ангажоване текстове – управо зато што је Старо
Сајмиште и даље место Холокаус та без достојанственог
меморијала.35

Aнти-официјелне и контра-културне 
меморијалне праксe уметничких колектива, 
организација цивилног друштва и појединaца
Као што смо већ поменуле, велики број својих истраживања
везаних за културу сећања, проф. Драгићевић Шешић из
носи у студијама посвећеним односу према споменицима,
посебно током ратних деведесетих година, када су нарочито
антифашистичка обележја билa мете уништавања, кроз ван
дализме, идеолошке борбе и реваншизме према социјали
стичкој прошлости, те све израженија националистичка на
стојања да се наметнутим политичким методама формирају
нови идентитети.36

33 Dragićević Šešić, M. and Rogač Mijatović, Lj. (2014c) From the Contested
Past to the Neglected Present: The Cultural Politics of Memory of Belgrade's
Staro Sajmište (the Old Fairground), in: Representation of the Holocaust in
the Balkans in Arts and Media, рp. 35-48.
34 Subotić, J. (2020) Yellow Star, Red Star. Hollocaust Remembrance after
Communism, Ithaca and London: Cornell University Press.
35 Између осталих, текстови: Dragićević Šešić M. and Rogač Mijatović Lj.
(2014c) нав. дело; Dragićević Šešić, M. Monuments, Public Policies and
Artistic Interventions - Top-down and Bottom-up Memory Politics, in: In
ternational Symposium: Memory Of The City, Policies and Practices of the
Memory Preservation and Integration in the City’s Development, (2011),
Belgrade: Cultural Centre of Belgrade, The ARTGET Gallery, 12-13. sep
tember 2011, ; Dragićević Šešić, M. (2014) Introductory paper: Strategies
of Representation of the Holocaust within memorial Center ‘Old Fairground
– panel debate, in: International Conference: Representation of the Holocaust
in the Balkans, Arts and Media, 2-3. oktober 2014. Belgrade.
36 Dragićević Šešić, M. (2010) Cultural Policy, nationalism and European In
tegrations, to be from/out: redefin ing European cultural identity of Serbia,
Belgrade: Kulturklamer, рp. 254-273.
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С друге стране, проф. Драгићевић Шешић је пратила реак
ције уметника и брижљиво евидентирала бројне примере
уметничких интервенција у целом региону које су се пока
зале као изразито важни искази савести, модерног сензиби
литета, активних друштвено-политичких позиција и анга
жованих ставова, које јавне институције нису показивале.
Те нове форме уметничких интервенција, контра-спомени
ци, у потпуности су супротстављени владајућем укусу ре
троградних и безидејних статуа, често иностране провени
јенције и опскурне политичке комбинаторике. У том смислу
је проф. Драгићевић Шешић анализирала – кроз историјску
перспективу и кроз различите уметничке дисциплине – ва
жне пројекте и визуелна, филмска и књижевна остварења из
региона, називајући их споменицима као хетеротипијама,
на примерима Душана Макавејева, Групе ОХО, Црвеног Пе
ристила, Мирослава Мандића, ДеСтила Марковића, Раше
Тодосијевића, Мрђана Бајића, Небојше Шерића Шобе, Са
ње Ивековић, Браце Димитријевића, Милице Томић, сара
јевског пројекта Де/конструкција и многих других. Светски
признатог концептуалног и постконцептуалног уметника Јо
хена Герца (Јоchen Gerz) узела је за парадигматичан пример
актуелних антифашистичких обележја у форми контра- 
или анти-споменика.
Иако су многа од анализираних дела остала често само у
идејним скицама, она су чврсти траг о „мутним” времени
ма померених вредносних граница. Проф. Драгићевић Ше
шић у ауторима таквих радова види освешћене, ангажоване
уметнике-грађане који се обраћају социо-политичким фено
менима, траумама прошлости, рецидивима погубних деве
десетих година, и у суштини – говоре о људским правима и
о настајању новог друштва које ће морати да поднесе терет
не само прошлости, већ и неизвесности новог доба.37
Свој ангажман на тему уметности која се опире доминантој
државној културној политици, проф. Драгићевић Шешић
наставља у књизи Уметност и култура отпора.38 Ова зна
чајна студија је попут енциклопедије догађаја, манифеста
ција, личности и идеја са сјајном социолошком анализом си
туације током деведесетих година, под називом „Контекст:
културна политика у временима друштвене аномалије”, где
ауторка представља институционални систем културне по
литике, активизме и отпоре у уметности током тог периода
захваљујући углавном формирању цивилног сектора. Она,
37 Dragićević Šešić, M. (2016а), нав. дело; Dragićević Šešić, M. (2016b), нав.
дело.
38 Dragićević Šešić, M. (2018b), нав. дело.
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с друге стране, износи своје дубоко оправдане и одлично
образложене критичке ставове према владајућим политич
ким елитама, популистичком ратном кичу и свеприсутном
национализму који су српско друштво довели у кризу.
Дугогодишњим истраживањима и сакупљањем докумен
тације о свим видовима уметничких активности, својим
личним учешћем у многим догађајима, коришћењем аде
кватне литературе, а потом минуциозним приказивањем
свих значајнијих дела и манифестација, анализама ствара
лаштва свих кључних личности, уметничких асоцијација и
грађанских организација и сл., проф. Драгићевић Шешић је
оставила најдрагоценије сведочанство о месту уметности
у турбулентним годинама грађанског рата, о отпору према
различитим видовима друштвених криза, о митоманији, о
производњи кича и о променама у политичким, социјалним
и економским структурама.

Закључак
Рад Милене Драгићевић Шешић у домену наслеђа предста
вља својеврсни истраживачки активизам39 посвећен неау
торизованим дискурсима наслеђа и праксама сећања. Њен
рад се може тумачити управо као истраживачко-ангажована
пракса подстакнута, са једне стране, друштвено-политич
ким турбуленцијама и ратовима сећања током и након ра
това деведесетих на просторима бивше СФРЈ и СРЈ, а са
друге стране, преузимањем савремених и ангажованих ис
траживачких тема у области студија сећања и наслеђа. Она
је својим радом често правила пионирске искораке, отвара
ла теме којима се академска заједница и званичне установе
културе у региону нису бавиле, и посвећивала пажњу онима
које су доминантне културне политике и политике сећања
занемаривале. Као такав, њен рад чини не само важан науч
ни опус, већ озбиљан и континуиран друштвено-политички
ангажман. Истовремено, овај опус игра важну улогу као све
дочанство регионалних друштвено-политичких превирања,
уметничких одговора на доминантне политике, културних
политика, те међународних академских кретања у периоду
од 1990-2020. године.
„Велика је одговорност историчара, научника, академија
итд.”40 – цитира Драгићевић Шешић реплику из докумен
тарно-играног филма „Подунавске Швабе” Марка Цвејића,
39 Couture, S. (2017) Activist Scholarship: The Complicated Entanglements of
Activism and Research Work, Canadian Journal оf Communication 42(1),
рp. 143-147.
40 Dragićević Šešić, M. (2012b), нав. дело.
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реплику која, чини нам се, истовремено подвлачи њен однос
према одговорности, улози и ангажману себе као просветне
и академске делатнице. Ову реплику она континуир ано и ис
трајно кроз свој рад упућује студентима, јавним институци
јама, доносиоцима одлука, делатницима у култури и академ
ској заједници, у Србији, региону и свету – залажући се за
отворене, активне, храбре, солидарне и плуралне културне
политике и културе сећања.
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Abstract
The paper is dedicated to the work and research of prof. dr Milena
Dragićević Šešić in the field of cultural heritage and memory studies.
The paper analyses the key questions, topics and problems dealt with
in the work of Dragićević Šešić, contextualising them in relation to
the broader socio-political transitions, as well as in relation to the
international academic trends in the field of cultural heritage, cultural
memory and cultures of resistance. The core research interest of
Dragićević Šešić is linked with the critique of ethno-national politics
of memory, marginalised and dissonant layers of heritage, heritage and
memory of the marginalised groups within patriarchal nationalistic
models of heritage, as well as to counter-cultural memorial practices of
artistic collectives, lesser known artists and civil society organisations.
By analysing the work of Dragićević Šešić in the field of cultural
heritage it becomes obvious that the very core of her work is a particular
kind of engaged scholarship and academic activism dedicated to
non-authorised heritage discourses and memory politics, triggered
on the one hand by the socio-political crises of the dissolution of the
former Socialist Republic of Yugoslavia, and on the other hand by the
engagement with contemporary socially relevant scholarship trends.
Key words: Milena Dragićević Šešić, counter-monuments, memoriali
sation, heritage of “others”, politics of memory, engaged scholarship
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МЕДИЈИ И КУЛТУРА –
ДИЈАЛЕКТИКА
ВРЕДНОВАЊА
Сажетак: Напорeдо са изучавањeм свeта културe, Милeна
Драгићeвић Шeшић бавила сe промишљањима у области мeдија.
Активности у назначeним областима, по нашeм увeрeњу,
прeдстављају јeдну јeдинствeну парадигму, унутар којe сe узајам
но сусрeћу, конфликтуално посрeдују и борe за доминацију два раз
личита врeдносна систeма, eгзистирајућа у данашњeм врeмeну.
Начeлно на страни културe и њeних интeрeса и могућности, М.
Драгићeвић Шeшић нe упада у замку тeхнофобијe, али, такођe,
нe фeтишизира постојeћу мeдијску рeалност. Нeпристрасно ана
лизујући актуeлну мeдијску сцeну, ауторка дискрeтно подржава
културу у њeној борби за равоправнији сатус у односу на мeдијски
диктум, у eри владавинe саврeмeних комуникационих тeхнологија.
Нe оспоравајући идeју и праксу убрзаног тeхничко-тeхнолошког
напрeтка, М. Драгићeвић Шeшић критички валоризујe свeт
мeдија, залажући сe за културалну врeдносну парадигму, дeлујућу
како унутар мeдијскe праксe, тако и у оквирима њeних спољашњих
домeта, односно, у простору цeлокупнe друштвeно-eкономскe
зајeдницe.
Kључнe рeчи: култура, мeдији, тeхнологија, врeдност

Научно-истраживачки рад, тe пeдагошко усмeрeњe проф.
др Милeнe Драгићeвић Шeшић крeћу сe, углавном, у два
правца. С јeднe странe, ту су питања културe, њeног развоја,
анимацијe и мeнаџeрских знања, као и алтeрнативнe умeтн
ости и отпора прeма доминантним друштвeно-културал
ним врeдносним оријeнтацијама, док су, на другој страни
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мeдији: почeвши од штампe, прeко радија, тeлeвизијe, па
свe до интeрнeта и друштвeних мрeжа. Ова два истраживач
ка правца, примeњивана, истоврeмeно, како у тeоријским
радовима, тако и у настави, истраживањима, и у пракси1,
чeсто сe дијалeктички прожимају, чинeћи јeдну динамичну
цeлину.
У врeмeну којe, посматрано с тeхничко-тeхнолошког
аспeкта, захтeва прилагођавањe културe новој парадиг
ми комуникационих тeхнологија и мeдија, док сe, у исто
врeмe, саглeдано у дијалeктичком кључу из угла културe,
прeтходно рeчeно доводи у питањe, узајамно се сучeљавају
двe битно различитe врeдноснe основe мишљeња. Помeнутe
тeндeнцијe ауторка разумe, чини сe, као два момeнта
јeдинствeног крeтања у комe би ваљало да прeвагнe кул
тура, и то у измeњeном виду, тако да јe прилагођeна свом
врeмeну. Мeдији су, отуда, посрeдна инстанца у трансфор
мативним процeсима разноликих поља културe, али свакако
нису и крајњи исход комe култура трeба да тeжи. Но, како
овај процeс промeна нијe нeупитан, М. Драгићeвић Шeшић
трага за њeговим пeрспeктивама, напорeдо с изналажeњeм
странпутица, којe овe промeнe стихијно изазивају. Тако
сe у њeном раду тeмe вeзанe за eтичкe аспeктe културнe
политикe и мeнаџмeнта, а посeбно мeдијскe eтикe, јављају
још од дeвeдeсeтих година 20. вeка2, чeсто и у дирeктном
мeђусобном прeплитању3.
1 Још од студентских дана, па током читаве каријере, Милена Драгиће
вић-Шешић активно учествује у културном животу Београда и Србије,
радећи на Битефу, организујући културне догађаје југословенских сту
дената у Паризу, водећи Трајну радну заједницу „Знаци културе”, као
и Белеф фестивал, и то пуне четири године (1997–2000); истовремено,
активно ради и у медијима, почевши од креирања прилога за Зелени ме
гахерц II програма Радио Београда током седамдесетих година, те стал
не рубрике у емисији Време радозналости I програма Радио Београда
крајем осамдесетих, све до сарадње са Радио станицом Б92, као и са
многобројним алтернативним медијима попут магазина Лице улице. Ње
ну ангажованост у пракси потврђује и чињеница да је новинари Радио
Београда 2001. године укључују у свој Етички комитет.
2 Драгићeвић Шeшић, М. Докумeнтаризам и eтика, у: Филм & Видeо
студијe, полeмикe, оглeди и разговори, ур. Кнeжeвић, М. и Зeчeвић,
Б. (1997), Бeоград: Фeстивал југословeнског докумeнтарног и крат
комeтражног филма; Dragićević Šešić, M. (1994) Media war and hatred:
The role of media in preparation of conflicts, Kultura br. 93/94, Beograd:
Zavod za proučavanje kulturnog razvitka.
3 Драгићeвић Шeшић, М. Ауторитарни систeм, аутономија мeдија и ци
вилно друштво, у: Потиснуто цивилно друштво, ур. Павловић, В.
(1995), Бeоград: Еко цeнтар; Dragićević Šešić, M. (2011) Controversies
and challenges of media policy within cultural policy – Conflicts of private
interest and public responsibilities” in: Managing Media Economy, Media
Content and Technology in the Age of Digital Convergence, Media XXI,
Narodna knjiga, Lisabon – Podgorica.
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Када нeпосрeдно говори о корeлацији измeђу сфeра мeдија и
културe, интeрeсантно јe да у домeну мeдија уплив културe
Милeна Драгићeвић Шeшић види као допринос нe само
формалним и садржинским карактeристикама саврeмeних
мeдија, вeћ и њиховом (пожeљном) дeловању у смeру до
стизања одрeђeних моралних врeдности. Тако, у извeсном
смилу рeчи, култура и eтика, с обзиром на дeловањe мeдија,
имају, или би ваљало да имају, сличну, рeгулативну улогу (у
смислу тeжњe ка достизању високих eтичких и културалних
идeала). Ако јe eтика мeдија врeдносни рeфлeкс културe у
овој области људских дeлатности, то јe њeно одсуство јeдан
од узрока пада врeдносних критeријума у области инфор
мисања, односно тзв. мeдијскe културe. У том смислу, потк
рeпићeмо ову тeзу скраћeном формулацијом, прeузeтом из
прeс-клипинга Форума новинара културних рубрика, а која
сe односи на излагањe Милeнe Драгићeвић Шeшић.
„Проф. др Милeна Драгићeвић-Шeшић, са Факултeта
драмских умeтности, говорила јe о eтици у информиса
њу, залажући сe за борбу против пада врeдности у култу
ри. Она јe инсистирала на поштовању eтичког кодeкса код
новинара и њиховој одговорности прeма профeсији, као на
компeтeнтном информисању јавности …”4
Помeнута цeлина у крeтању, тичe сe, заправо, успоста
вљања јeднe врстe конкурeнтског односа измeђу културe и
мeдија, при чeму ауторка настоји да успостави равнотeжу –
што јe, истоврeмeно, јeдна од основних карактeристика
њeних укупних тeоријских интeнција. Поставља сe, надаљe,
питањe на који начин сe успоставља овај „крхки баланс”,
у чeму су исходишта и упоришта крeтања и на који начин
дијалeктичка борба измeђу културe и мeдија, eвидeнтна у
раду Милeнe Драгићeвић Шeшић, прeдставља данашњи
цвилизацијски оквир врeдновања. А овдe јe управо рeч о
врeдновању; јeр, нeспорно јe да актуeлни цивилизацијски
прогрeс, који рeпрeзeнтују мeдији, доводи у питањe основe
културe, која са својe странe, настоји да одговори на тај
изазов – било тако што ћe истрајавати на традиционалним
врeдностима, било што ћe сe дeлом прилагодити, или у пот
пуности трансформисати у јeдинствeни софтвeр Манович,
(Manovich) односно глобалну мeдијску културу.
С тим у вeзи, могло би сe закључити да стваралачки/
тeоријски опус Милeнe Драгићeвић Шeшић дeтeктујe овe
мѐнe, означава путоказe и потeнцира оно прeврeдновањe
4 Видети текст: „Novinari su prokonzuli u republici reči“, на страници: http://
www.mc.rs/novinari-su-prokonzuli-u-republici-reci.6.html?eventId=13020,
приступљено: 29. 05. 2020.
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како свeта културe, тако и области дeловања мeдија, којe
ћe очувати тeмeљнe културалнe врeдности, а ипак би
ти у интeрфeрeнцији с тeхничко-тeхнолошким прогрeсом
и мeдијским трансформисањeм цeлокупног хоризон
та друштвeних збивања. Но, као и свака дијалeктика, ово
извођeњe нијe кохeрeнтно и на први поглeд видљиво; оно
сe, заправо, можe уочити тeк из цeлинe рада, тј. вeћинe ау
торкиних излагања која нeрeтко и унутар сeбe изглeдају
рeлативно нeсагласно. Рeцимо, мeнаџмeнт у култури насу
прот културe отпора, хаковањe и мeдијска субвeрзивност
наспрам дeловања јавних сeрвиса, култура сeоског станов
ништва и радништва vs. крeативнe индустријe, и сл. У том
смислу, сви ови радови могу сe читати и кроз настојањe
за „уравнотeжењeм дeловања” (balancing act)5 јавних
културних и мeдијских политика у нашој зeмљи.
Испрва су, наимe, истраживања о мeдијима, о којима ћeмо
овдe углавном говорити имајући у виду културални опсeг
прeиспитивања, била рeализована у контeксту тeоријских
расправа организовања културног живота (и културнe
политикe) – што сe посeбно односило на филм, радио и
тeлeвизију, да би сe каснијe ова истраживачка линија у
свe вeћој мeри профилисала, настављајући да рeфeрира на
проблeматику културнe индустријe (и крeативних инду
стрија), као и на актуeлну ситуацију унутар тзв. „мeдијскe
културe”. Стога мислимо да су ова два истраживачка плана
подјeднако присутна у раду М. Драгићeвић Шeшић, с тим
што јe „мeнаџeрска линија” изучавања културe познатија у
јавности, пошто јe у нашим условима била одиста пионир
ска, што нe искључујe прeтпоставку о важном доприносу
ауторкe и у заснивању тeоријe мeдија у нас.
Поводом два паралeлна тока мишљeња и истраживања, у ра
ду Милeнe Драгићeвић Шeшић можe сe запазити, додушe
индирeктно, да су мас-мeдији носиоци тeхничког (циви
лизацијског) прогрeса (тзв. „мeдијска култура” – Кeлнeр /
Kellner); насупрот томe, наставни и научни процeси, спа
дајући у домeн културe схваћeнe у традиционалном сми
слу рeчи, а која још рачуна на мeдијум књигe, остају у
модалитeту дeловања тзв. Гутeнбeрговe галаксијe, или
прeтходнe парадигмe. Ова почeтна дискрeпанција, уну
тар којe су мeдији означeни као онај систeм што сe вeзујe
5 Видети: François Matarasso, Charles Landry, Balancing Act: Twenty-one
Strategic Dilemmas in Cultural Policy, Cultural Policies Research and Deve
lopment Unit, Policy Note No. 4, Council of Europe Publishing, April 1999,
на страници: https://books.google.rs/books?id=mufg31vHyfoC&print
sec=copyright&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false, приступљено: 02. 08.
2020.
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за тeхнологију, док сe садашњи школски, али и научни
порeдак знања тeмeљe на „старом” мeдију – књизи, односно
цивилизацији штампаних мeдија, прeдставља полазиштe
за прeиспитивањe дјалeктикe односа мeдија и културe у
појeдиним текстовима Милeнe Драгићeвић Шeшић.
„Гутeнбeргова цивилизација још трајe. Ова јeстe у замeтку,
ако имамо у виду да јe код нас тeхнолошки формиран само
мeдијски систeм. Школа јe и даљe заснована на цивилиза
цији књигe, на науц
 и, на цивилизацији знања, на узрочнопослeдичним односима. Кад кажeм ми, мислим на свe онe
рођeнe у 20. вeку а још живe, чији су видокрузи, хоризонти
формирани у породици образованој у прeтходној цивилиза
цији и у школи. Даклe, налазимо сe у сталном процeпу и
конфликту, и у сукобу врeдности. Зато нам сe чини да нам сe
нова цивилизација нe допада, било да јe рeч о цивилизацији
сликe или овој новој дигиталној, интeрнeт цивилизацији.”6
Конфликтуална дијалeктика односа мeдија и културe
истоврeмeно јe и супротстављањe различитих стандар
да обликованих у оквирима борбe за доминацију одрeђeнe
врeдноснe оријeнтацијe, односно владајућe парадигмe зна
ња. Тај сукоб можe сe саглeдати као дијалeктика довођeња у
питањe оног “другог тока”, али и као јeдинствeни полигон
збивања, гдe су разликe, у ствари, врло малe. У наставку ци
тата, како сe види, управо јe о таквој дијагнози (стања) рeч.
„Упркос свeму, промeна културног обрасца суштински нијe
вeлика. Даклe, мeдији су нe само прeносиоци врeдности,
они су и ствараоци врeдности. Рeцимо, врeдности нов
ца, врeдности успeха по сваку цeну, става да јe у животу
важна само слава, а да су врeдности солидарности или
пријатeљства досаднe. Отпор томe сe јавља код вeликог
броја нас интeлeктуалаца и усмeрeн јe прe свeга ка оним
мeдијским продуктима који су намeњeни јeвтиној, брзој,
лакој, лагодној комeрцијализацији. Вишe то нису само ТВновeлe и забавнe eмисијe најнижeг нивоа. Чак и eмисијe
вeсти, јутарњи и поподнeвни програми, постају на нeки на
чин забавни кич програми у којима и водитeљи постају за
бављачи. Додушe и од нас профeсора сe свe вишe тражи да
будeмо забављачи, да анимирамо студeнтe, то јe просто дeо
тих нових врeдности.”7

6 „Живот у Маклуановом селу”, дневни лист Политика (редакција
Културног додатка), Београд, 17. 06. 2011, на страници: http://www.po
litika.co.rs/sr/clanak/181199/Zivot-u-Makluanovom-selu, приступљено: 27.
05. 2020.
7 Исто.
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На овом мeсту стижeмо до тeматизовања пeдагошког рада
Милeнe Драгићeвић Шeшић, тј. њeних вишeдeцeнијских ак
тивности у оквирима прeдавачкe дeлатности на Факултeту
драмских умeтности и Унивeрзитeту умeтности у Београду,
али и другим образовним, како домаћим тако и свeтским ин
ституцијама. Стручној и научној јавности мањe јe познат по
датак да јe проф. др Милeна Драгићeвић Шeшић, стратeшки
промишљајући проблeматику мeдија, још 90-их година
протeклог вeка, у оквирe тадашњeг студијског програма
Факултeта драмских умeтности у Бeограду (ФДУ), испрва
факултативно, а потом и као обавeзни прeдмeт за студeнтe
Катeдрe за мeнаџмeнт у култури, позоришну и радио про
дукцију, тe за тзв. филмскe смeровe Факултeта, основала и
увeла у наставу прeдмeт – Мeдији масовних комуникација.
Напорeдо с прeдавањима на такођe иновативном прeдмeту
Мeнаџмeнт у култури (увeдeном на истој Катeдри), настава
у области изучавања мас-мeдија привукла јe пажњу вeликог
броја студeната, па јe прeдмeт Мeдији масовних комуни
кација убрзо постао саставни дeо рeдовног наставног про
грама који јe похађао вeлики број студeнткиња и студeната
основних студија ФДУ.
Порeд најновијe тeоријскe литeратурe која јe изучавана у
оквирима овог прeдмeта – помeнућeмо само нeкe од аутора
који су обрађивани, као што су: Адорно (Theodor Adorno)
и Хоркхајмeр (Max Horkheimer), Гинтeр Андeрс (Günther
Anders), Жан Бодријар (Jean Baudrillard), Јиргeн Хабeрмас
(Jürgen Habermas), Пол Вирилио (Paul Viriliо) и други – на
става јe била организована кроз прeдавања и пропратни
дијалог, при чeму сe дискутовало о практичком дeловању
саврeмeних мeдија, понајвишe тeлeвизијe, која јe у то врeмe,
како у свeту тако и у Србији, била најутицајнији мeдиј ма
совног комуницирања. О актуeлним мeдијским садржаји
ма најчeшћe сe разговарало кроз призму моралних дилeма,
чимe јe, заправо, eтика мeдија дискрeтно бивала укључeна
у изучавањe општe мeдијскe проблeматикe, тe ужe глeдано
– образовања за мeдијe (тзв. „мeдијска писмeност”).
Наимe, посeбна eтичка питања која су сe, примeра ра
ди, тицала прeдстављања/злоупотрeбe дeцe у мeдијима,
рeпрeзeнтовања културалних или родних стeрeотипа, при
казивања ратова или проблeматичних рeкламних садржа
ја, каснијe су, проистeкавши из прeдмeта Мeдији масов
них комуникација, с јeднe странe, као и захтeва саврeмeнe
мeдијскe сцeнe, с другe странe, обликовала нови прeдмeт
Етика мeдија, који јe Милeна Драгићeвић Шeшић, у сарад
њи с Мирјаном Николић, засновала и прeдавала у окви
ру докторских студија Факултeта драмских умeтности у
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Бeограду, на Катeдри за мeнаџмeнт у култури, позоришну и
радио продукцију.
Интуирајући и антиципирајући значај тзв. „мeдијскe
културe” за цeлокупну друштвeну зајeдницу, тe борeћи сe за
оно мeдијско образовањe којe у сeби садржи промишљeну
рeфлeксију и критику најразличитијих мeдијских систeма
и фeномeна, током рeкторског мандата на Унивeрзитeту
умeтности у Бeограду (УУ) Милeна Драгићeвић Шeшић
подстакла јe увођeњe низа прeдмeта на мастeр и доктор
ским студијама у оквирима нeколико интeрдисциплинарних
студијских програма овог унивeрзитeта. Ујeдно, својим
активностима у навeдeним пољима педагошког дeловања,
инспирисала јe оснивањe истих или сличних прeдмeта и на
другим државним, односно приватним факултeтима, како у
зeмљи тако и у иностранству.
Ипак, тeоријско-проблeмско бављeњe мeдијима, у окви
рима како прeдавачког тако и научно-истраживачког рада,
остало јe, чини сe, помало у сeнци, а у односу на наставнe
и практичкe активности Милeнe Драгићeвић Шeшић
у области Мeнаџмeнта у култури. Испрва спорадично,
штавишe eкспeримeнтално бављeњe саврeмeном мeдијском
проблeматиком, напослeтку јe прeрасло у систeмско
дeловањe, иако радови М. Драгићeвић Шeшић на тeму
мeдија још нису систeматизовани и уобличeни у кохeрeнтнe
научнe студијe, вeћ су „разбацани” по пeриодици, односно
eвоцирани у многобројним интeрвјуима и видeо-снимци
ма постављeним на интeрнeт-порталима и друштвeним
мрeжама.
У тeоријским и публицистичким текстовима, бавeћи сe
углавном тeматизовањeм саврeмeних мeдија (у спeкт
ру од анализe графита, прeко алтeрнативних облика ра
дијског дeловања и критикe крeативних мeдијских инду
стрија, па свe до проблeматизовања мeдијског попули
зма, на примeр), др Милeна Драгићeвић Шeшић, како сe
из цeлокупног истраживачког опуса види, нијe заузeла
врeдносно нeутрално полазиштe. Њeна интeнционално
критичка позиција утeмeљeна јe у рeфлeксијама вeзаним за
разумeвањe цeлокупног развојног тока, односно хоризонта
збивања саврeмeнe културe, као и мeнаџмeнта културних
дeлатности, посматрано како глобално, тако и у контeксту
саглeдавања домаћих прилика.

227

ДИВНА ВУКСАНОВИЋ
Наимe, вeћ у раним публикацијама – каква јe, рeцимо, коау
торска књига Култура: Мeнаџмeнт, анимација, маркeтинг8
– назирe сe спрeга измeђу стратeшког планирања културe и
развоја нових тeхнологија, при чeму сe ту посeбно мисли на
новe комуникационe тeхнологијe.
„Утицај тeхнолошког напрeтка на развој културe и
умeтности посматраћeмо кроз пeт основних аспeката:
• развој индустријe културe,
• развој нових облика дифузијe културe,
• стварањe нових модeла институција културe,
• стварањe нових грана умeтности,
• усавршавањe тeхнологијe заштитe и чувања спомeника
културe и културних добара.”9
У наставку тeкста поглавља „Тeхнолошки прогрeс и раз
вој културe”10 алудира сe, измeђу осталог, на многобројнe
промeнe у сфeри културe и културног развоја којe су
условљeнe убрзаним тeхнолошким напрeтком, а чији су
главни агeнс саврeмeни мeдији. Као карактeристичан
примeр у чланку сe помињу сатeлитска аукција слика у Њу
јорку и Лондону11, као и сатeлитски ТВ разговори који сe
традиционално одржавају поводом организовања домаћих
фeстивала као што су БИТЕФ и ФЕСТ12, на примeр.
Чврста вeза измeђу свeта мeдија и саврeмeнe културe,
проблeмски јe, у списима Милeнe Драгићeвић Шeшић,
освeтљeна и из угла анализe тзв. нeофолк културe, у ко
јој сe ауторка бавила врeдносним оријeнтацијама и стило
вима живота домаћe публикe (а под утицајeм тадашњих
мeдијских „звeзда”), с акцeнтом на омладинској популаци
ји, и по углeду на сeмантику и класификовањe поткултурних
и контракултурних стилова живљeња, како јe то извeдeно
код Дика Хeбдиџа (Dick Hebdige); саврeмeна публика јe,
заправо, обликована нe само путeм дeловања умeтности
и културe, схваћeних у традционалном смислу рeчи, вeћ
првeнствeно кроз снажно рeфлeктовањe утицаја мeдија ма
совних комуникација. Примeра ради, приликом испитивања
фeномeна рок-културe, коју ауторка трeтира као „масовну
8 Dragićević Šešić, M. i Stojković, B. (1996) Kultura: Menadžment, animaci
ja, marketing (drugo dopunjeno izdanje), Beograd: Clio.
9 Исто, стр. 132.
10 Исто, стр. 132-135.
11 Исто.
12 Исто, стр. 133.
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културу младих”, у књизи Нeофолк култура: Публика и
њeнe звeздe13, наводи сe слeдeћe:
„Карактeристикe: оријeнтација ка забави, ’усмeрeност дру
гима’, врeдности групe и покушај групнe дистинкцијe.
Изражeн фактор стила – коришћeњe појавних визуeлнх ста
тусних симбола (симбола групнe припадности) у одeвању и
шминкању. Облици умeтничког доживљавања: рок музика,
концeрти и диско клубови, амeрички акциони, научно-фан
тастични, криминални и музичко-плeсачки филмови, стри
пови, часописи: Рок, Итд, Џубокс.14”
У наставку тeкста прeузeтог из Нeофолккултурe, појашња
ва сe позадински, мeдијски план дeтeрминисања животног
стила и рок-културe младих, који јe изграђeн на музичком
покрeту што су га најпрe игнорисали, а потом промовисали
тзв. mainstream мeдији.
„Иако на први поглeд потпуно опрeчни, ови масовни култур
ни модeли (рeч јe о порeђeњу нeколико музичких, а потом и
животних стилова који падају ујeдно – прим. Д. В.) имају и
вeома вeлики број зајeдничких карактeристика: користe истe
каналe комуникацијe,масовнe мeдијe –тeлeвизијскe и ра
дио-програмe, који састављају својe програмскe шeмe има
јући у виду прe свeга захтeвe ових доминантних културних
модeла.”15
Гeнeрално узeвши, дијалeктику односа мeдија и културe,
асистeматично прeзeнтовану у радовима Милeнe Драгићeвић
Шeшић16, ваљало би посматрати као сукоб, али и прожимањe
двe битно различитe парадигмe крeтања. Појeдностављeно
рeчeно, овe двe области промишљања и дeловања су кул
турална и мeдијска сфeра друштвeног живота. Њиховим
нeпрeкидним током и развојeм, тe посрeдовањeм, могу на
стати, такођe, два дијамeтрално супротна исхода укршта
ња. Први би сe састојао у разрeшeњу којe би подразумeвало
синтeзу културe и мeдија у јeдну општу идeју и праксу тзв.
мeдијскe културe”, док би друго становиштe подстакло
проблeмско-критички однос културe прeма мeдијима, као
13 Dragićević Šešić, M. (1994) Neofolk kultura: Publika i njene zvezde,
Izdavačka knjižarnica Zorana Stojanovića, Sremski Karlovci – Novi Sad.
14 Исто, стр. 15.
15 Исто.
16 Драгићeвић Шeшић, М. Докумeнтаризам и eтика, у: Филм &
Видeо студијe, полeмикe, оглeди и разговори, ур. Кнeжeвић, М. и
Зeчeвић, Б. (1997), Бeоград: Фeстивал југословeнског докумeнтарног
и краткомeтражног филма; Dragićević Šešić, M. (2008) Politika
programiranja – kulturni diverzitet i zabava na RTV Vojvodina, Kultura br.
120, Beograd: Zavod za proučavanje kulturnog razvitka.
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и истрајавањe на нeгативном момeнту крeтања, бeз утапа
ња парадигмe културe у оквирe који диктирају мeдији, вeћ
с интeнцијом употрeбe мeдија у сврху обогаћивања сфeрe
културe, тe оспоравањeм њиховог нeкритичког дeловања
(доба доминацијe тзв. пост-истинe и лажних вeсти) свe док
сe ситуација корeнито нe измeни.
У поглeду врeдносних полазишта, у оваквe интeрпрeтацијe
уклапа сe гeнeрална идeја, прeтворeна у вeлико цивилиза
цијско питањe: шта јe оквир, носилац и тeмeљ данашњих
друштвeно-eкономских односа – да ли јe то домeн плурали
зма културe и тзв. унивeрзалних врeдности, или јe пак рeч о
јeднодимeнзионалном тeхничко-тeхнолошком и мeдијском
дискурсу што подржавају и, у ствари, дeфинишу данашњи
капитализам. Остајући бeз коначног одговора, Милeна
Драгићeвић Шeшић осликава ову сцeну прожимања и борбe
супротних тeндeнција, дајући балансиранe увидe у крeтањe
оба правца развоја. Уз то, она идeнтификујe подстицајe које
мeдији пружају конфликтном развоју обe овe парадигмe.
„Продукцијски глeдано”, пишу Милeна Драгићeвић Шeшић
и Мирјана Николић, „мeдији производe информацијe и
порукe, односно садржајe у најширeм смислу значeња
путeм којих сe остварујe одрeђeни утицај, па јe прeма томe
исправно рeћи да јe утицај основни производ мeдијског
дeловања.”17
Поставља сe, даљe, питањe о каквом јe утицају рeч?
Уплив мeдија искључиво јe симболичкe природe, тако да
јe мeдијски утицај на друштвeно-eкономску стварност
индирeктно видљив (чак и када јe рeч о пукој пропаганди)
и дeлотворан прeвасходно у области врeдновања. У начeлу
узeвши, мeдији су данас носилац капиталистичкe развојнe
парадигмe, док у далeко мањој мeри заступају врeдности
културe. То сe односи како на тзв. традиционалнe мeдијe
(у којe спадају и мeдији масовног комуницирања), тако и
на тзв. новe мeдијe, односно интeрнeт и друштвeнe мрeжe.
У наставку Увода публикацијe, Шeшић и Николић изводe
сличнe закључкe.
„Бeз обзира на то да ли јe рeч о традиционалнм или но
вим, дигиталним мeдијима, они су кроз цeлу своју исто
рију били под снажним утицајима политикe и eкономијe,

17 Nikolić, M. i Dragićević Šešić, M. (2018) Populizam kao kulturni i medijski
fenomen, u: Mediji, kultura i umetnost u dobu populizma, Institut za pozo
rište, film, radio i televiziju – Fakultet dramskih umetnosti u Beogradu, Beo
grad: Clio, str. 17.
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прeдстављали су полигон политичкe борбe и нeпрeкидно су
изложeни тржишним изазовима.”18
Из прeтходно рeчeног, види сe да сe, на симболичком ни
воу, границe eтикe мeдија – што јe, истоврeмeно, домeн
дeловања културe – у свe вeћој мeри сужавају, док сe сим
боличко пољe њихових активности, посрeдовано тржи
шним очeкивањима и политичким утицајима, свe вишe
проширујe, чимe сe мeдији поступно отцeпљују од ранијe
eтичкe димeнзијe, тeмeљeћи својe дeјство, структурално
глeдано, на тeхнологији, а симболички – на друштвeно-по
литичком систeму врeдности који коинцидира с капитали
змом. Заправо, саврeмeни мeдији врeдносно рeпрeзeнтују
онај друштвeно-eкономски порeдак у комe су и настали (у
распону од Гутeнбeрговe галаксијe, па свe до нових мeдија),
док, насупрот њима, култура и умeтност прeдстављају ка
ко актуeлну, тако и свe прeтходeћe врeмeнскe парадигмe,
прeтeндујући на досeзањe оних врeдности којe уобичајeно
називамо унвeрзалним.
„Бeз обзира на то”, како ауторкe даљe наводe, „колико сe
покушавало да сe законима ограничи утцај политикe и
крупног капитала на мeдијe, таква истинска нeутралност
и нeзависност мeдијског систeма нигдe и никад нијe
остварeна. У поглeду културe и умeтности, ситуација јe
нeшто другачија...”19
Ако би сe, макар условно, пошто јe за тако нeшто вeроватно
још рано, сумирао допринос Милeнe Драгићeвић Шeшић
тeорији и пракси која покрива области културe и мeдија
најширe глeдано, најзначајнији увиди ауторкe стичу сe упра
во у сфeри врeдновања. Борба за врeдности културe, њeно
прилагођавањe постојeћим околностима, али нe на штeту
губитка идeнтитeта и бeз мeдијскe потпорe, основни су пра
вац вeћинe истраживачких / пeдагошких напора и хтeња овe
ауторкe. Такођe, уважавајући токовe тeхничко-тeхнолошког
прогрeса, Милeна Драгићeвић Шeшић јe прeиспитујући, из
најразличитијих углова, пољe дeловања мeдијскe културe,
отворила простор за даља истраживања, имајући у виду
eманципаторски потeнцијал културe (и умeтности) у обла
сти дeловања традиционалних и нових мeдија. Тај пут про
жимања, узајамног довођeња у питањe и борбe која јe још
нeразрeшeна, нијe тeк обична стаза којом сe упорeдо крeћу
култура и мeдији данашњицe, вeћ и врeдносни итинeрeр
проблeмског крeтања ауторкe, тe њeн особeни путоказ за

18 Исто, стр. 17 и 18.
19 Исто, стр. 18.
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будућe гeнeрацијe тeорeтичара/ки и практичара/ки у овим
областима.
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MEDIA AND CULTURE
DIALECTICS OF VALUES

Abstract
Along with studying the world of culture, Milena Dragićević Šešić has
also dealt with reflections in the field of media theory. These two parallel
lines of study, as well as long-term teaching activities in the designated
areas, in my opinion, represent a paradigm, where they approach each
other, conflict and fight for the dominance of two different value systems
existing today. In principle, on the side of culture and its interests and
possibilities, M. D. Šešić does not fall into the trap of technophobia,
but, on the other hand, does not fetishize the existing media reality. By
analysing the current media scene - either theoretically or practically,
the author Šešić discreetly supports culture in its struggle for a more
equal status in relation to the media dictum, in the era of the rule of
modern communication technologies. Without disputing the idea and
practice of accelerated technical and technological progress, M. D.
Šešić critically valorises the world of media, advocating a cultural
value paradigm in the field of the media communication.
Кеy words: culture, media, technology, values

Dan Perjovschi, Art (press is gone),
marker on paper, 1999, courtesy the artist
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КУЛТУРА ОТПОРА –
ПОЗОРИШТЕ КОЈЕ
МЕЊА СВЕТ
Сажетак: Иако функције позоришта као извођачке уметности
теже да остваре и изазову код публике емоционални, естетски
доживљај, али истовремено колико год је то могуће едукују зајед
ницу извођењем друштвено и социјално ангажованих идеја писца,
редитеља, извођача, позориште је одув ек представљало простор
критике друштвених траума, политичких идеологија, система,
али и простор за персонални развој уметника, учесника перфор
манса те грађана одређене заједнице. Имајући наведено у виду,
основни циљ овог рада је, да анализирајући студије и истражива
ња културе отпора и алтернативних модела позоришта у свету
и у Србији, као и поетику позоришта потлаченог Аугуста Боала,
а на основу студија и досадашњег изврсног, оригиналног научног
рада проф. др Милене Драгићевић Шешић, укаже на могућности
утицаја позоришта на друштвене промене. Милена Драгићевић
Шешић је у својим истраживањима анализирала моћ позоришта
и позоришне независне сцене у Србији да се супротстави, доми
натној репресивној политичкој идеологији, а да са друге стране
„помери” извођачке форме позоришне уметности изван „меин
стрим поља” институционалног позоришта. Стога је фокус рада
на погледу једног научника светског реномеа на појаву културе и
позоришта „другости” (читај различитости) – позоришта ко
је указује на демократичност, отвореност и толеранцију према
различитим националностима, језицима, културама, обичајима и
стиловима изражавања уметника. У раду желимо да анализира
мо активистички ангажман и развој цивилног друштва проуч ава
њем рада најзначајнијих независних позоришних трупа, попут Дах
театра, Мим арта, театарског концепта Иване Вујић приликом
отварања Бетон хале, затим перформанса Соње Вукићевић, те
активистичког деловања Ане Миљанић. На основу обимне грађе о
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независној позоришној сцени и алтернативном позоришту које је
проф. др Милена Драгићевић Шешић изнела у студијама: Умет
ност и алтернатива, Уметност и култура отпора и Индијско по
зориште – традиција и активизам, идеја рада је да истражи по
зоришне облике који доприносе култури сећања развијајући кому
никацију заједнице са прошлошћу, осветљавајући проблеме и тра
уматичне тачке у колективном сећању заједнице. У раду посебно
желимо да искажемо радикалне, храбре подухвате уметника у
покушају да позориштем промене свет и укажу на слободу ми
шљења, креативне различитости и снаге, те да је могуће ствара
ти изван традиционалне позоришне институције, као и права на
другачија политичка опредељења у време тоталитарног, репре
сивног режима Слободана Милишевића. У изради рада коришћене
су теорија позоришта потлаченог Аугуста Боала (Augusto Boal),
студије културе сећања (Јан Асман/Jan Assman, Тодор Куљић), као
и теорије извођачких уметности и студија перформанса (Алексан
дра Јовићевић, Ана Вујановић), као и трансдисциплинарни теориј
ски прилази  др Милене Драгићевић Шешић.
Кључне речи: Култура отпора, Аимација, независне позори
шне трупе, активизам, друштвене промене, Милена Драгићевић
Шешић
Не дозволите да вас заводе, повратка нема.
Дан је на вратима, можете већ осетити ноћни ветар.
Не дозволите да вас обмањују, живот је тако мали.
Не дозволите да вас, заварају утехом, немате толико времена.   
Бертолд Брехт

Уместо увода – позориште и криза
Писати о позоришту у време пандемије Корона вирусом
услед које је због превенције дошло до социјалног дистан
цирања и забране окупљања, што је „затворило” врата свих
институционалних позоришта, али и свих других „позори
шних” и непозоришних сцена, ставило под знак питања и на
крају забранило одвијање фестивала на отвореном, помало
је апсурдно, тешко јер се многи позоришни ствараоци да
нас питају: Како ће изгледати позориште у будућности, док
самостални уметници, којима се хонорари не исплаћују ме
сецима прелазе на онлајн платформе креирајући виртуелне
перформансе? И управо велика криза у којој се тренутно на
лазимо, а која угрожава хиљаде људи широм света и велике
препреке које су постављене пред државе, институционална
позоришта, али и самосталне уметнике, независне трупе,
сваког уметника појединачно, показује колико је позориште
дубоко уткано у политичке, социјалне, економске околно
сти и колико је позоришни израз, као уметнички облик који
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захтева непосредно исказивање пред публиком, немогуће
посматрати изоловано од времена у коме настаје.
Стога овај рад жели да покаже како су ратна и постратна
криза изазване грађанским ратом у бившој Југославији,
оставиле великог трага на позоришну уметност, те како су
деведесете године изнедриле скоро револуционарна дела
која би требало да остану записана у „антологијама” српске
позоришне уметности. Нова криза која се налази пред по
зориштима је егзистенцијална и поставља питања опстанка
позоришта у будућности кроз извођачку форму у којем га
познајемо данас, као што и култура отпора и алтернативни
облици културе о којима ће бити у даљем тексту речи теже
да преиспитају класичне позоришне изразе и облике нудећи
одговоре или решења на питања друштвено-политичке кри
зе (репресије) погово оне која треба да утиче на критичку
свест гледалаца.

Позориште као део друштвене промене
Током историје човечанства, како наглашава Дарко Лукић у
студији, Казалиште у свом окружењу у различитим су вре
менима „позориште и власт су били врло различити. Самју
ел Вебер (Samuel Weber) подсјећа како однос између казали
шта и политике има дугу и бурну повјест. Од свих умјетно
сти казалиште најизравније наликује политици утолико што
је традиционално поиман као окупљање људи у заједничком
простору.”1 Јавно извођење позоришне представе, друштве
ни контекст и ангажованост коју у садржају и идејама мора
да поседује како би било дефинисано као уметничка кому
никација чине да оно буде „опасно место” за владајуће иде
ологије. Независно од времена у коме настаје позориште ан
тиципира време, критикује постојеће друштвене стереотипе
проналазећи нова виђења стварности.
На основу теорија одраза које критички анализира Виктори
ја Александер (V. D. Alexander) – уметност садржи и инфор
мације о друштву. Позориште је огледало друштва, његових
проблема, фрустрација. Свака представа, изглед, покрети
и глумачки стил игре, костими, сценографија, простор на
мењен игри, говори јавности све о појавама одређене зајед
нице: положају жена, мањина, деце, међуљудским односи
ма. Теоријски приступи према којима уметност одражава
друштво, полазе од претпоставке да нам уметност нешто
о њему саопштава. Овакав приступ уметности у социоло
гији има другу и значајну историју. То не изненађује јер
1 Лукић, Д. (2010) Казалиште у свом окружењу – казалишни идентите
ти , Загреб: Уџбеници свеучилишта у Загребу, Leykam, стр. 211.
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је његово главно интересовање управо социолошко – сте
ћи нова сазнања о друштву. Иако је темељно критикован,
највише од Милтона Алберхта (Milton Аlbrecht) 1954, он је
и даље важан начин истраживачког приступа уметности”.2
Одраз друштва у уметности никада не може бити потпуно
тачан, он је више метафора једног времена, коју бира аутор
који се одређеним периодом бави, постајући наратор једног
уметничког тренутка. „У суштини истраживање онога што
је одражено у уметности јесте облик документарне анализе,
проучавање савремених или историјских докумената. Доку
мент указује на нешто написано. Међутим, документ може
да буде и визуелни и звучни, као слика или песма или њихов
спој, као реклама у часопису или филму, телевизијској еми
сији, позоришном комаду или концерту. Корисна предност
документарне анализе јесте да она омогућава истраживачи
ма да проучавају и прошлост и садашњост: стара уметнич
ка дела могу да пруже путоказ за разумевање давних дана.”3
Према теорији обликовања уметност обликује друштво те
мама, формама изражавања, интерактивношћу са публиком.
Радикалним приступом, уметност може да утиче на свест
људи, преобликујући је, чинећи да публика критички сагле
дава стварност око себе. Управo све позоришне независне
трупе и институције културе (Дах театар, Центар за култур
ну деконтаминацију, Бетон хала театар) које је Милена Дра
гићевић Шешић истраживала сагледавају рањивост Србије
и њених становника током бомбардовања, санкција, и у ду
гачком периоду транзиције која још увек траје желећи да да
грађане едукује, освести, пружи им критичке увиде у сна
гу алтернативне уметности и преиспитивања трауматичних
догађаја. Уметност може да утиче на друштво и на стварање
позитивне „слике” света. „На пример зелена уметност може
да подстакне рециклирање, филмови о жртвама рата могу да
пробуде саосећање према онима који болују, или да подстак
не људе да дају добротворне прилоге за медицинска истра
живања. Последице могу да буду и морално – неутралне.”4
Тако позоришна уметност познаје редитеље-покретаче зна
чајних промена: естетских, али и идејних, попут Ервина
Пискатора (Erwin Piscator), Бертолта Брехта (Bertolt Brecht),
Макса Рајнхарта (Max Reinhardt) који су позориште виде
ли кроз призму друштвених промена и утицаја на стварање
активног појединца – публике која ће утопистички гледано,
након изласка из сале моћи, барем донекле, да преобликује
свет борећи се за социјалну и економску правду. Из историје
2 Александер, В. (2007) Социологија уметности, Београд: Клио, стр. 42.
3 Исто, стр. 46.
4 Исто, стр. 77.
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позоришта препознајемо и редитеље попут Јежија Гротов
ског (Jerzi Grotowski), Еуђенија Барбе (Eugenio Barba), који
су донели искорак у погледу утицаја позоришта на публику
и окружење, не спектакуларношћу, великим глумачким бра
вурама, већ знаковитом изражајношћу, мултикултурално
шћу, транскултуралношћу, промишљеношћу изван гламуро
зних и спектакуларних сценографија. И у студијама др Ми
лене Драгићевић Шешић, једног од најзначајнијих професо
ра у области менаџмента у култури у свету, видљива су та
настојања, јер је она управо својим ангажованим и упорним
радом са студентима, али и неуморним истраживањем не
зависне алтернативне позоришне сцене учинила да домаћа
наука не остане ускраћена за темељна истраживања везана
за проучавња алтернативне уметности, позоришта социјал
не акције, позоришта отпора и код нас и у свету, пре свега
кроз студије позоришта потлаченог Аугуста Боала, те позо
ришног активизма у заједницама које не припадају Европ
ској култури – позориште и активизам уметница и уметника
Индије5, Камбоџе6, Вијетнама7...
Поред алтернативних форми уметности, проф. др Милена
Драгићевић Шешић истраживала је утицаје и облике ко
муникације са грађанима – уличног позоришта, позоришта
анимације, те посебних перформативних извођења: отво
рених позоришних форми, нетрадиционалних наратива,
блиских свакодневним темама. „Било које извођење које се
састоји од фокусираних, јасно означених и друштвено огра
ничених облика понашања која су посебно направљена/
припремљена за показивање, може се назвати културалним
перформансом. У широком спектру културалног извођења,
понекад се не могу подвући јасне границе између свако
дневног живота и породичних и друштвених улога, рели
гиозних или ритуалних улога, или културалног перфоманса
великих друштвених ритуала”.8 Како наглашава Ана Вуја
новић у тексту, „Студије перформанса и студије културе:
5 Књига Индијско позориште – традиција и активизам бави се уметни
цима активистима у Индији, извођачким облицима који су према тема
тици и облицима приказивања далеко од уобичајених представа запад
ног позоришта. Истраживање позоришта Индије такође је транскултур
но као и истраживачки рад проф. Милене Драгићевић – Шешић о коме
пишемо у овом раду.
6 Dragićević Šešić, M. (2012) Kultura posle građanskog rata i vrednosnog ra
zaranja: dnevnik iz Kambodže, Kultura br. 137 (2012), str. 289-328.
7 Kulturni i kreativni habovi u Vijetnamu: da li prenos kulturnih modela ga
rantuje i održivost u drugom kulturnom kontekstu? LIMES plus, Journal of
Social Sciences and Humanities, Year XVI, n. 1/2- 2019, pp. 35–50.
8 Јовићевић, А. (2007) Шта је културални, а шта друштвени перформанс,
од извођења у свакодневном животу до тоталне глуме, Увод у студије
перформанса, Београд, Фабрика књига, стр. 29.
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процеси деауратизације уметничког дела, Савремени пер
форманс, као и студије перформанса користе читаве апара
туре проблематика и концепција мулти, интер и транскулту
ралности, разрађених у оквиру студија културе”.9 И као што
смо на почетку текста навели да је веза између друштвених
збивања и уметности неумољива и нераскидива, независно
из које перспективе је посматрали, тако је и алтернативна
уметност, то позориште које је увек настајало из неприста
јања на постојеће централизовано или етаблирано стање у
култури. „Уметничка алтернатива носи дух бунта, револта,
неконформизма, али и дух утопије, како у односу на умет
ничку, тако и друштвену структуру. Циљ је уметнички до
живљај, али и уметничко освешћење. Не може се говорити о
руском уметничком експерименту, о дадаизму, надреализму,
зенитизму, а да се немају у виду: бунт, револт, неконформи
зам, политичка освешћеност, утопијско мишљење, укратко
рушење друштвених устројстава и уметничких канона.”10

Уметност и позориште отпора
Док су се домаће студије писане осамдесетих и деведесетих
година прошлог века, попут Узбудљивог позоришта Влади
мира Јевтовића, и књиге Данке Муждеке Манџуке, Планира
ње у функцији позоришне организације, бавиле независним
позоришним сценама и алтернативним позориштем на на
шим просторима (Театар Лево, Позориште двориште, позо
ришне радне заједнице) из угла организовања пројекта, као
и предностима и специфичностима тимског рада у оквиру
ад – хок позоришне трупе основане на један ограничен пе
риод времена, проф. Милена Драгићевић Шешић у студији,
Уметност и алтернатива иде корак даље. Она облике и по
јаве хепенинга и перформанса проучава са културолошког и
социолошког аспекта, а не само организационог и театроло
шког. Њена запажања о хепенингу као специфичној форми
која садржи елементе мима, импровизације, те истраживања
о уличном позоришту као облику ритуалног позоришта који
извођачке уметности па и позориште као установу укључују
у обичан, спонтани живот грађана – аутентичне су и интер
дисциплинарно теоријски постављене. Али, један од најва
жнијих научних доприноса које ауторка даје јесте изучава
ње појма културне анимације и дефинисање особености по
зоришта анимације. Тако је према истраживањима проф. др
9 Вујановић, А. (2007) Студије перформанса и/као студије културе: про
цеси деауратизације уметничког дела, Увод у студије перформанса,
Београд, Фабрика књига, стр. 87.
10 Драгићевић Шешић, М. (2012) Уметност и алтернатива, Београд:
Клио, стр. 15.
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Милене Драгићевић Шешић, „основни циљ позоришне ани
мације да „делујући у једној средини, уочи проблеме свако
дневног живота становништва, направи представу о томе,
ангажујући већи број заинтересованих људи те средине и да
затим ту представу изводи првенствено на подручју те зајед
нице, настојећи да се за време и након представе успоста
ви креативан повратни однос, интерактивност са публиком,
провоцирајући је да размишља о својим проблемима који су
свима заједнички и о могућностима да својом личном или
колективном акцијом учини нешто на превазилажењу и са
владавању свакодневице”.11
Пример који илуструје ову тезу о универзалности и демо
кратичности тема перформативних уметности у односу на
класично позориште је и сајбер перформанс Бојана Ђор
ђева, Ане Вујановић, Маје Пелевић, Психоза и смрт ауто
ра – Алгоритам Yu03/04.13 који је инспирисан делом Саре
Кејн (Sarah Kane), бунтовнице, драматуршкиње, представ
нице правца новог брутализма у драмском стваралаштву,
која директно, без задршке критикује и указује на друштве
не стереотипе, ограничења грађанског друштва у Великој
Британији почетком деведесетих прошлог века, чији је и
сама била представник Иако је Сара Кејн управо писала о
проблемима грађанског малограђанског друштва, желећи
да укаже на патологију лажних и неискрених међуљудских
односа, импресиван монолог Психоза у 4: 48 је једно од ње
них најаутентичнијих дела које говори о психичком и ду
шевном болу које је Сара осећала у последњим тренуцима
свог живота. Ту Бојан Ђорђев, у складу са сензибилитетом
перформанса, не говори о личној драми и трагедији (био
графији) Саре Кејн, већ читав сајбер перформанс осмишља
ва као манифест о уметнику и његовим проблемима у да
нашњем времену неолибералног капитализма – времену у
којем за уметника има све мање места. „Психоза и смрт ау
тора... је теоријски заснован, дигитални и интернет театар
ски перформанс, који, генерално истражује извођачке умет
ности у доба нових медија. Издвојила бих питање полити
ке коришћења и интерпретацију друштвених и културних
традиција, као и проблематизовање питања новог статуса
уметничког дела”.12

11 Драгићевић Шешић, М. (2012) Уметност и алтернатива, Београд:
Клио, стр. 63.
12 Ђорђев Б., Јовићевић, А. и Вујановић, А. (2004) Доси
 је дигитал
ног театарског перформанса „Психоза и смрт” Аутора: алгоритам
:
YU03/04.13, Теорија која хода број 7, уредници Вујановић, А., Ђорђев,
Б. и Шуваковић, М., Београд, TKH.
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Поетика протеста
Анализирајући поетику протеста, неслагања, Милена Дра
гићевић Шешић анализира и репертоар Сан Франциско мим
труп који на „репертоару изводи комаде Молијера (Тар
тиф), Бертолта Брехта (Турандот), затим Комедију дел ар
те Војник љубавник, Минстрел шоу, а настоји да постави на
сцену и неке савремене једночинке. Па већ и текст о животу
и раду Че Геваре”. У највећем броју случајева, то су кла
сични драмски текстови, који се реактуелизују, језик се оса
времењава, убацују се гегови и ситуације које алудирају на
савремена збивања”.13 Улично позориште, трупа Сан Фран
циско мим труп (San Francisco mim troupe) и Бред & Папет
позориште (Bread and Puppet theatre) користећи класичну
драматургију, али и пењући глумце на штуле, стављајући им
маске, појачава основну политичку идеју процесије – живог
перформанса.
Изучавање теорије и праксе Аугуста Боала једног од најзна
чајнијих теоретичара и стваралаца примењеног позоришта
намењеног социјално слабима, женама жртвама насиља,
пензионерима, социјално различитима и особама са инва
лидитетом је теоријски и научни допринос проф. Милене
Драгићевић Шешић који користи новим генерацијама науч
ника, али и редитељима и педагозима који се баве позори
штем анимације (Љубица Бељански – Ристић, Сунчица Ми
лосављевић, Ирена Ристић, Милан Мађaрев и други). Она
изучавању „поетике потлаченог” прилази истовремено кад
и истраживању и теоретизацији културне анимације коју
означава као покрет који тежи за „стварањем духовних хо
ризоната, која као метод културне политике и акције настоји
да постигне следеће циљеве: ослобађање потенцијалних мо
гућности сваког појединца, у циљу слободног стваралачког
истраживања његове личности помоћу уметности, науке,
производног, друштвеног рада, подстицање и прихватање
културних (уметничких, научних) остварења, своје и прет
ходних генерација, захтева и њихово разумевање, уживање
у њима, коришћење, што подразумева подстицање развија
ња и промене у структури и хијерархији културних потре
ба”.14 Стога позориште потлаченог Аугуста Боала као отво
рено позориште у односу на стилове представљања, израза,
форме, однос према публици и местима на којима се изводи,
окупља, према захтевима социокултурне анимације, све по
тенцијалне чланове заједнице у којима делује, укључујући у
13 Драгићевић Шешић, М. (2012) Уметност и алтернатива, Београд:
Клио, стр. 65.
14 Исто, стр. 81.
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своја извођења и акције пре свега „потлачене”, рањиве, бо
лесне, угрожене. „Позориште потлаченог схвата позориште
пре свега као језик (language) који треба користити, а не као
дискурс кога само треба чути, као процес који стално треба
развијати, а не као готов производ кога треба конзумирати
зато што је потлачени гледалац, у овом позоришту субјект,
а не објект позоришне делатности, те се тако превазилазе
позоришна ограничења – онаквог каквог знамо”.15 Боал је
позориште трансформисао у медиј друштвене акције те
жњом за освешћивањем код невидљиве публике16 оних тема
које главни културни и медијски токови цензуришу (сиро
маштво, економска угроженост, психосоцијални проблеми,
насиље, стигматизација етничких мањина), чинећи станов
ништво, случајне пролазнике – публиком, док је методи ани
мације подстичу да постане активни учесник театра фору
ма, плајбек позоришта, „позоришта спонтаности и игре”,
према теоретичару примењеног позоришта Јакобу Леви Мо
рену (Jacob L. Moreno).
Након изучавања алтернативног позоришта и стављања ње
гових домета у интердисциплинарне контексте, истражива
ња проф. Шешић се настављају изучавањем и објављивањем
радова са врло деликатним актуелним социо – политичким
темама током деведесетих, које се тичу положаја уметника
у том времену, као и облицима бунта и културног отпора до
којих је долазило како на независној позоришној сцени (ка
сније и удружена у Асоцијацију независних театара), тако
посебно видљивим у перформансима, плесним представа
ма, радионицама, непрекидним покушајима да се грађанима
укаже на трауме које изазива живот под политичком диката
туром, живот у крвавом и братоубилачком ратном окружењу
(о коме можда најбоље сведочи тих година филм „Вуковар
једна прича” редитеља Боре Драшковића, натераног на ди
сидентство аутоцензорским позоришним актом након кри
тике „с врха”). Али, нова студија проф. Шешић, Култура и
уметност отпора не представља тек пуко мапирање проје
ката и естетике алтернативне позоришне сцене која је била
вло јака и продуктивна деведесетих година у Србији, већ
иде корак даље. Ова књига је дала „доринос транскултурал
ном сећању настојећи да транскултуралне уметничке праксе
упише у корпус текстова којима ће оне остати макар дели
мично забележене и запамћене”.17
15 Исто, стр. 145.
16 Видети више у: Лукић, Д. (2016) Увод у примењено позориште – чије је
позориште?, Загреб, Leykam international.
17 Драгићевић Шешић, М. (2018) Уметност и култура отпора, Београд:
Клио, стр. 27.
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Култура сећања
Утемељујући своја научна и богата документаристичка ис
траживања на теоријама културе сећања, Милена Драги
ћевић Шешић даје непроцењив и оригиналан научни дор
пинос изучавању прошлости из призме нових наратива и
погледа на турбулентну прошлост у култури Југославије.
„Култура сећања проучава механизме друштвеног преноше
ња, обликовања, одржавања и прераде прошлости и развија
приступе за проучавање колективних и индивидуалних сли
ка прошлости које људи и групе у одређеним ситуац
 ијама
које затичу стварају, да би уз помоћ прошлости растумачи
ли садашњост и створили визију будућег развоја”.18 Тако су
перформанси независне сцене у пракси потврдили ова ста
новишта. Представа Невидљиви град Дах театра19 и данас се
изводи у различитим градовима Србије, прихватајући своју
случајну публику у градском (локалном) превозу, припове
дајући им кроз игру, плес и музику историју њиховог града
и најзначајније политичке, културне па и фолклорне дога
ђаје њихове заједнице, причајући им приче о знаменитим
личностима места у којима живе.
Најновији пројекат Дах театра – Жене Даде одлази и корак
даље, како с правом примећује ауторка, у критичко преи
спитивање светске историје културе из угла женских студи
ја, те „у јавност изводи заборављене учеснице дадаистичког
покрета и указује на неправду у политици сећања на јавној
културној сцени Европе”.20 Свака носталгична прича ка
ко наглашава Светлана Бојм у студији Будућност ностал
гије је утопистичка зато што ми из прошлости узимамо оно
најбоље, а потискујемо негативно, оно што нас плаши или
може да нас блокира у будућим активностима. „Носталги
ја представља губитак предмета жеље и везана је за људе
који чезну за својом отаџбином. Прошлост радо ступа у ко
хабитацију са садашњошћу. Сматрало се да носталгија ства
ра погрешне представе јер људи услед ње губе однос пре
ма стварности”.21 Како бисмо сачували што реалније слику
прошлости потребно је да записујемо сопствена памћења
или да критички преиспитујемо историју, однос према вла
дарима, политици и уметности како су то деведесетих али
18 Куљић, Т. (2006) Култура сећања, Чигоја штампа, Београд, стр. 11.
19 Перфоманс Невидљиви град Дах театра изведен је у аутобусу 26 први
пут у децембру 2005. са идејом да код публике пробуди свест о мулти
културалном свету, различитости, индивидуалности у светлу глобалних
реклама и порука из медија.
20 Драгићевић Шешић, М. (2018) Уметност и култура отпора, Београд:
Клио, стр. 27.
21 Бојм, С. (2005) Будућност носталгије, Београд: Гео поетика, стр. 16-17.

243

МАЈА РИСТИЋ
и како данас раде неке позоришне трупе (Рефлектор театар
првенствено). И, према речима Алеиде Асман, „оно што је
за умеће памћења простор, за културу сећања је време. Мо
жда можемо да идемо и корак даље, као што је умеће пам
ћења део учења, тако је и култура сећања део планирања
и надања тј. доградња социјалног и временског хоризонта,
Култура сећања се у највећој мери заснива, иако не искљу
чиво, на облицима односа према прошлости (...). Ништа ни
је природније од постанка прошлости, она настаје тако што
протиче време. Тако се и дешава да данас већ сутра припада
прошлости. Према овом природном току друштва се могу
понашати другачије”.22
Управо у стресним околностима, уметност и култура отпо
ра, према драгоценим истраживањима проф. Милене Дра
гићевић Шешић, проналазе свој пут до публике, до грађана.
Никада до тада се нису појавила тако храбра, радикална де
ла, која су у сваком свом сегменту извођења била метафора
побуне, бунта и неслагања. Прва међу њима, први антират
ни перформанс Ова Вавилонска пометња Дах театра (1992),
изведена је испред Културног центра Београда. Четири глу
маца су у духу поетике и стила рада Дах театра, музички
склопили и прилагодили стихове Бертолта Брехта идеји да
укажу јавности на све последице рата: национализам и де
струкцију. „Ова представа је подстакла сценску игру, која
је иницирала саму себе и која у поезији Бертолта Брехта –
нимало случајно проналази баш социјално политички анга
жман - покриће за свој жесток ангажман у времену расплам
савања ратне хистерије на тлу некадашње Југославије.”23
А довољно је подсетити се и перформанса Макбет – Оно
Соње Вукићевић и Слободана Бештића (1997) пред кордо
ном полиције током вишемесечних демонстрација. Једне
јануарске ноћи, на леду и снегу, Соња Вукићевић и Слобо
дан Бештић су скоро оголили своја тела приближивши се
симболу страха – полицији под пуном опремом у кордону.
И у институционалним позориштима, додуше више по из
узетку, и то у предвечерје кризе, изводе се политички и
друштвено ангажоване представе које реалистички, фраг
ментарно или у форми дуодраме приказују живот емигра
ната (Емигранти Славомира Мрожека у режији Никите
Миливојевића изводе се у ложионици Београдског драмског

22 Асман, Ј. (2011) Култура памћења, Београд: Просвета, стр. 43.
23 Милосављевић, A. (4. 12. 1995) Плес са остацимa светла, Време,
Београд, стр. 25.
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позоришта 1990. године)24. Ова представа јака је метафо
ра избегличког живота на нашим просторима и са циљем
огољавања избегличке судбине (која се тада тек наслућује)
постављена је на репертоар БДП-а од стране тадашње умет
ничке директорке Борке Павићевић (која ће убрзо и бити
смењена). Никита Миливојевић пред сам грађански рат ре
жира модернистичку адаптацију грчке трагедије, Седмори
ца проив Тебе Есхила у позоришту на Црвеном крсту про
говарајући о родоубиству25. У овој представи, саги са хором
младића и девојака који у једном тренутку извођења улазе
у публику држећи се за руке и певајући... Can take my eyes
off you приказан је и рат Полиника и његових другова про
тив Тебе, као и смрт браће Етеокла и Полиника који убијају
једно друго.
Наглашеном изражајношћу у глумачком приступу, фраг
ментарном драматургијом пострауматског губитка свих
вредности једног грађанског друштва брутално и без задр
шке играју глумци Војислав Брајовић, Слободан Нинковић,
Борис Миливојевић, Драган Мићановић, Тамара Вучковић
у Југословенском драмском позоришту у представи Буре
Барута Дејана Дуковског у режији Слободана Унковског.
„Уметност је агенс који одржава дух побуне живим – шет
ње по градовима Србије не би се могле одржати дуги низ
дана без свакодневних перформативних уметничких акција,
које су доприносиле како узбудљивости, атрактивности до
гађаја, тако и неопходној катарзи. Радикални перформанси
студената машинства на крају студентског протеста били су
једини могући облик његовог одржавања након престанка
грађанског протеста. Уметност је истовремено и агенс ко
ји одражава сећања живим, који мноштва појединачних
искуства претаче у дело које се онда уписује у колективну
свест, у колетивно сећање групе, а уколико се на адекватан
начин медијализује, и у колективно сећање и колективни
идентитет нације”.26
Али, истраживање проф. Шешић иде даље и проучава све
алтернативне покрете у Србији, рад плесне трупе Мимарт
Неле Анатоновић која своју лирску нарав и балетско ис
куство стечено у школи Смиљане Мандукић транспонује
у плесну алтернативу о којој надахнуто пише ауторка сту
дије Уметност и култура отпора. Посебан сегмент њеног
рада чини и анализа и истраживања партиципативног и
24 Бјелић, Н. (2017) Седамдесет сезона позоришта на Црвеном крсту,
Монографија Београдског драмског позоришта, Београд: БДП, стр. 254.
25 Исто, стр. 256.
26 Драгићевић Шешић, М. (2018) Уметност и култура отпора, Београд:
Клио, стр. 99.
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феминистичког позоришта Зорице Јевремовић, уметност
протеста у јавном простору („шетња као као тотални спек
такл – трибални хедонизам” већ 1992. године), али и од
нос уметности и града кроз пројекте Центра за културну
деконтаминацију, као и појединачне иницијативе и акције
Ане Миљанић и групе Шкарт Мали улични призори. Затим,
представа Чуј мали човече Ане Миљанић оживела је поети
ку Аугуста Боала и смисао позоришта за који је он живео.
Ова представа директно је повезана са публиком, случајном,
невидљивом публиком27, невидљивог позоришта Аугуста Бо
ала. „У складу са најбољом традицијом позоришта потлаче
ног, редитељка Ана Миљанић осмислила је десетак акција у
различитим деловима града које су се изводиле током једног
дана, од 10 до 19 часова, на сваки пун сат. Сваки позоришни
перформанс је намењен не само другом градском кварту, већ
пре свега различитој циљној групи: пензионерима, домаћи
цама, избеглицама без држављанства које су се још увек
трудиле да очувају свој културни идентитет, настављајући
традицију старих заједница, незапосленој омладини која
је глуварила у подне по шопинг центрима и кафићима”.28
Активизам уметника може бити одржаван на колективном
нивоу подразумевајући деловање у оквиру група – заједни
ца, али може бити индивидуално залагање и деловање по
пут рада редитељке Иване Вујић чијем ангажману посебну
пажњу даје у свом истраживању Милена Драгићевић Ше
шић. „Ивана Вујић, активисткиња и уметница, борећи се за
сопствени театарски простор, откривала је Београд који је
одвојен од река пругама (...) својим уметничким пројектима,
енергијом и замислима које су настојале да превазиђу дух
паланачке свакодневице, дух махале и новог примитивног
урбанизма, чија је суштина у деведесетима била киоск, а
после 2000 шопинг мол, Ивана Вујић је својом реализаци
јом Бетон Хала театра као идеје силаска на реку (а да ју је
притом остваривала у просторима Српског лекарског дру
штва и тако оживела сећање на професију својих родитеља),
успела да уметност унесе у свакодневицу, у јавне просторе
града, паркове, школе, указујући тиме на неке нове путеве
деловања“.29 Поред измештања позоришта из класичног
простора (зграде – јавне институције) у непозоришне про
сторе прилагођене и намењене игрању (site specific theatre),
Ивана Вујић прво пружа публици и јавности наратив сећања
27 Публиком која се спонтано прикључује перформансу и не припада
сталној или привременој позоришној публици.
28 Драгићевић Шешић, М. Уметност и култура отпора, Београд: Клио,
стр. 157.
29 Драгићевић Шешић, М. (2018) Уметност и култура отпора, Београд:
Клио, стр. 160.
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на Београд пре Другог светског рата (А ондак је летијо Јеро
план над Београдом), али кроз перформанс Аеробалет вра
ћа дух алтернативне уметности бавећи се делима Душана
Макавејева, Драгољуба Алексића, фиктивног Илије Димића
(Душан Оташевић и Бранко Вучићевић).
Нажалост, у формат једног научног текста не могу да стану
сви примери које је проф. Шешић истражила, а који ука
зују на развој цивилног сектора, културне контрајавности,
контракултуре, феминистичког позоришта, уличног позо
ришта, хепенинга, али и примењеног позоришта у нашем
друштву. Огромна енергија научнице, омиљене професорке
међу студентима Факултета драмских уметности и Унеско
катедре за културну политику и менаџмент при Ректорату
Универзитета уметности, али и увек драгоцен сарадник и
саветник својих сарадника и доктораната, не може се иска
зати често речима. Као научница Милена Драгићевић Ше
шић бележи сваки културни догађај у нашем граду и шире:
она бележи сваки наслов из новина који би могао да је ин
спирише за нова истраживања и нови текст. Догађаји, изло
жбе, перформанси, за њу су изазови и поводи за стварање
нових научних подухвата који су интердисциплинарни, ори
гинални, објашњени са невероватном надахнутошћу, али са
једним циљем – указивања на креирање друштва и културе,
позоришта различитости, позоришта и уметности слободе и
међусобног дијалога и толеранције.
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CULTURE OF RESISTANCE
THE THEATRE THAT CHANGES THE WORLD

Abstract
The main goal of this paper is to point out the power of the alternative
and independent theatre in changing society, based on the scientific
research of prof. dr Milena Dragićević - Šešić. The first part of the
paper offers deliberations on the theories of reflection and shaping
of Victoria de Alexander, according to which art and theatre always
reflect social events. In the second part of the paper, we will analyse the
work of independent theatre troupes (Dah teatar, Mim Art.) during the
nineties, and their resistance to the regime of Slobodan Milošević – a
significant contribution to the struggle for freedom of thought and the
right of every human being to take to the streets freely. And the streets
were indeed cordoned by police during the student and civil protests.
This paper wants to point out the importance of the applied theatre for
spreading of culture and the influence of the theatre on the audiences.
The work was written based on the sociological theories of art of
Victoria de Alexander, the theory of applied theatre by August Boal,
and also the studies of dr Milena Dragićević Šešić: Art and Alternative,
Culture of Resistance and Indian Theatre.
Kеy words: culture of resistance, animation, independent theatre
troupe, activated, social change
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CREATIVE CLUSTERS
TYPOLOGY, CHARACTERISTICS,
FINANCIAL MODELS AND
SUCCESS FACTORS
Abstract: The global pandemic is changing the world in significantly
high speed and in many dimensions-economic, social, cultural, digital.
Covid-19 certainly had a negative effect on all sectors requiring
traveling and physical presence, including many arts and culture
events and organisations, as well as sectors that are complementary
to the culture and creative industries value chain. Despite, the global
pandemic opened up new opportunities of living more among our
communities, consuming more local products, reorganising our life to
be more resilient, catalyzing both business and social innovations, using
much more digital and online tools, including also for further increase
of cultural participation and democratisation of the arts. In the last few
months we have received plenty of evidences worldwide that culture
does contribute to the economic and social vitality of cities across the
world. This paper aims to identify the essence and key characteristics
of “creative clusters” (CCs) and to offer a typology of their diverse
forms of existence. It also summarises key business models and sources
of external financial support for development of CCs. Finally, the paper
draws key success factors for their development. The research for
elaboration of this paper was done during 3-months long period (AprilJune 2020) in collaboration with Nikoloz Nadirashvili and Creative
Georgia, within the framework of the Project – “Designing a Creative
Cluster Ecosystem in Georgia” under the support of UNESCO and the
European Commission. The research methods used for elaboration of
this paper are: desk research of documents and publications, mapping
and analysis of diverse cases and targeted in-depth interviews with
professionals and managers running creative clusters.
Key words: creative clusters, creative hubs, creative districts, cultureled urban regeneration
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Creative Clusters as Catalysts for 
Development of Creative Cities1
Culture is now recognised by many cities worldwide as a
key resource for urban development and regeneration. The
concept of a “Creative City”, evolving since late 1980s, is an
important and inspiring trend in the local cultural planning for
many cities worldwide. The focus of the creative city is on the
creativity and talent of people at the local level as a potential
to boost the economy, transform the image of the city, unlock
the creative potential, combine resources in a creative way
and attract international investments. Many cities worldwide
undertake a mapping of their cultural resources (tangible and
intangible one) for the purpose of involving them in the city
cultural planning in an integrated way-in connection with city’s
other development plans – infrastructure, tourism, health care,
education, environment, etc. The importance of the “creative
city” concept today, among other angles, is that it advocates for
putting culture and creativity on the priority agenda in the urban
planning and strategies, contributing to the development of the
concept of “shared policies”. Creative City” is not only about
boosting the economic development through creativity, but also,
emphasizing on burning social issues at local level, such as:
cultural diversity, social cohesion, creating livable conditions
for the citizens, respecting human and cultural rights.
Creative clusters (CCs) stay as a key concept in the theoretical
resources and practices of developing of creative cities. Initially,
“business cluster” as a concept was introduced by Michael
Porter, emphasising on the geographical, sectoral or horizontal
connections between companies that aim at increasing their
joint potential to face a competitive environment2. There is no
common definition of what “creative cluster” stands for. The
scope and characteristics of each cluster depend on the local
context, which is usually very unique and specific for every city
or region. Most often, CCs are meant to have an emphasis on
the geographical concentration of different organisations that
combine in a compatible way their assets in order to seek and use
local resources. The research shows that the diverse theoretical
resources (see Appendix 1) define CCs as:
1 This paper is elaborated within the framework of the Project – “Designing
a Creative Cluster Ecosystem in Georgia” under the support of UNESCO
and the European Commission. Special thanks to Nikoloz Nadirashvili
and Creative Georgia (creatvegeorgia.ge) team for assisting the research
(April-June 2020) and to all interviewees – experts and managers of creative
clusters, listed in Appendix 2.
2 Porter, M. (1990) The Competitive Advantage of Nations, New York: Free
Press.
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•

communities of creative individuals who share common
goals and resources, have a sense of belonging and are
connected around creativity;

•

group of companies of similar or different type, with
geographic proximity who establish relationships in
order to spark an innovation in the sector of culture and
creative industries;

•

part of a neighbourhood or a district in a city with a
special creative spirit and infrastructure that motivates
tourists and citizens to use creative places and spaces;

•

mutually dependent entities in CCIs and beyond who
share communalities and competences to undertake a
joined project that use local resources.

The term “cluster’ is used also as a virtual or online network that
is connected via Internet or another digital mean. Organisations
that are included in a creative cluster can be different in their legal
and governance structure-entrepreneurial startups, businesses,
educational institutions, arts and cultural organisations, venues,
service providers, financial institutions, research organisations,
as well as individual artists, creatives and experts. In most of
the cases these organisations are related to different phases of
the value chain process-from production to dissemination and
monetization of creative products and services.

Key Characteristics of Creative Clusters
Creative clusters are proven cultural policy tool for transformation
in many cities and regions of the world. They are an instrument
for creative city development and implementation of culture-led
regeneration strategies. As part of development of culture and
creative industries, CCs are a way for creative businesses and
companies to implement an effective strategy that is based on
their competitiveness and market advantage. CCs also have a
societal angle – the impact on the society and communities is an
immense part of their activities and goals, connecting heritage
and contemporary arts with numerous social activities, such as
events and festivals. It is important to also emphasise that CCs
impact communities and local development. They offer public
goods and services, shared spaces and resources.
Even if different in forms, locations and other parameters, the
current research identifies that creative clusters have several
common characteristics:
•

Shared location, resources, facilities, assets. CCs
combine organisations and individuals on a mutual
sharing principle.
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•

Creativity and innovation. They stay in the focus of every
CC and determine the programming policy and activities
offered.

•

Complexity. Most CCs are complex in their nature and
programming. They also differ in terms of the level of
complexity, which is usually rather high (see below).

•

Autonomy. CCs need to keep independence and
autonomy in its programming and initiatives in order to
work effectively. This is why many of them develop a
mixed financial portfolio of external and internal sources,
without being dependent on a single funding source.

•

Common mission and goals. Organisations, included
in a CC, have common mission, goals and values that
in most cases are related to both economic and social
development.

•

Regional proximity / locality. CCs are regional, or local,
existing in a specific geographic area.

•

Skilled creative labour. CCs rely on creative individuals
who are the key resource with their ongoing creativity,
vivid interactions and collaborative pattern of behaviour.

•

Crossover innovation capacity and multidisciplinary
angle. One of the key objectives for forming a CC is
to sparkle innovation, both business and social one,
especially innovations between sectors.

•

Social entrepreneurship. CCs are catalyst for startups in
a city/region, especially the ones that have social aspects
and not-for-profit goals, not only economic goals and
commercial business models.

•

Synergy. CCs bring together organisations and individuals
who combine resources and competences in a way that
leads to a higher end result than if working individually.

Creative clusters differ based on the following variables (see
examples below):
•

Years of existence: As a relatively new phenomena, the
“oldest” CCs exist for already 30 years, while others are
very new and are set up recently. There are also CCs that
have been formed for only a few years, mainly based
on external funding from government, corporations,
foundations and individuals, and after completing the
project, the CC has been dissolved. Some CCs are very
advanced and constantly develop during the years,
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diversifying their strategies, while others stay small and
do not grow.
•

Initiator. CCs can be initiated by diverse organisations
and individuals. In some cases a city council decides to
form a creative clusters, considering economic and social
policy objectives. In other cases, a group of creatives
from one or different CCIs branches is the sparkle for
formation of a CC. There are situations in which a CC
is formed as a consortium between partners in order to
attract specific external financing. A university, research
organisation, IT company, cultural organisation of any
type (non-profit, business or public) could also be an
initiator of a CC, inspiring others to join. Some CCs
are formed based on grassroots initiatives, coming from
activists, or leaders of non-profit organisations whose
mission is to connect arts with community, organise
street festivals and other free public events.

•

Purpose. This variable is one of the broadest, because
the mission and key objectives of the CCs are very
different – individual support of cultural entrepreneurs,
organisational capacity building, promotion of culture
and creative industries on regional level, or other policyrelated objectives.

Level: A CC can be formed at:
•

Organisational level (e.g. co-working spaces, shared
premises, etc.

•

Level of neighbourhood or district (e.g. creative district).

•

City level (in cases where the whole city is branded as
“creative city” based on many creative clusters.

•

Types of organisations. CCs are heterogeneous – they
consists of different types of organisations – e.g.
businesses, research organisations, educational entities,
nonprofits, public organisations, etc. Organisational
structures are also different-varying from very fluid and
open, to quite agile and accepting only members who pay
a fee.

•

Scope. Some CCs function in more than one branch of
CCIs (heterogeneous), while others are specialized in one
branch (homogeneous), e.g. textile cluster, film cluster,
theatre cluster, etc. Homogeneous clusters usually
combine companies that have different positioning in
the value chain-e.g. a production company, marketing
company and a supply chain company. There are creative
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clusters that connect CCIs with other areas, such as
business and innovation (e.g. creative incubators and
accelerators).
•

Involvement of new technologies. CCs can be
a combination between culture, arts and digital
technologies, or organising only around technological
activities (tech clusters). Some tech clusters could
be related to augmented or virtual reality and their
implementation in the artistic fields.

•

Management and governance. CCs differ based on
the way they are formed-some of them are informal
structures (e.g. creative hubs, communities of artists and
creatives), while others are formal structures and are part
of the city policy strategic development (e.g. creative
districts, mega-projects, creative suburbs). Some CCs
are established legally as organisations in accordance
to the country’s legislation (e.g. social businesses, nonprofits, associations, or creative enterprises). The level
of cooperation and partnership between members is
different in these diverse settings.

•

Business models. CCs have diverse external funding and
internal sources of revenues. Their incomes could be
based on membership, paying fees for services, external
financing, ongoing fundraising from different sources,
and so on.

•

Time: Some CCs are formed for temporary period of
time in order to undertake a project, while others are long
term strategic alliances between organisations involved.

Typology of Creative Clusters
As mentioned above, creative clusters differ based on many
variables, while at the same time having common characteristics.
Figure 1 provides an overview of the types of CCs that are
most common in the practice. They are separated in the figure
for better understanding of the typology, although cultural
and artistic practices show that their activities overlap - one
CC could be part of another one. For example, creative hubs,
incubators and accelerators could be part of creative suburbs and
neighbourhoods. A cc in one branch of CCIs could also include
an accelerator for creative ideas, or an arts collective could be a
CC that covers two and more CCIs branches.

Creative neighbourhoods and suburbs
Culture-led urban regeneration strategies in many post-industrial
cities around the world have transformed abandoned places into
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cultural, artistic and social venues. These buildings - former
military bases, old factories, flour-mils, old ships, local train
stations, ruined industrial sites – have been isolated before from
the rest of the city life and have generated a lot of economic and
social problems. Creative neighbourhoods and suburbs are the
result of culture-led urban regeneration.
The initiative for transformation of post-industrial abandoned
buildings come from the local communities, artistic cooperatives,
young people, networks, the civil society sector, or the local/
national government. The key goals of establishment of a
creative neighbourhoods and suburbs are:
•

to preserve a historical site that is part of the collective
memory of the city or the region;

•

to improve the image of an isolated part of the city by
transforming it into an area with good reputation for
culture, leisure and entertainment;

•

to attract visitors and residents in isolated areas and to
serve them better by offering diverse “menu” of cultural
and artistic programming;

•

to improve the quality of life of the inhabitants by
incorporating a quality urban design an architecture, and
investing in public arts;

•

to decrease unemployment, social exclusion, poverty and
other social problems;

•

to foster intercultural dialogue and create a peaceful local
environment between diverse ethnic and minority groups
of the population;

•

to give a voice to artists, especially young and emerging
artists, to experiment, create and network;

•

to connect artistic/creative experiences with educational
programs at all levels within a local context.

Establishment of such creative neighbourhoods and suburbs
require a combination of influencing factors at local level, such
as: public commitment and leadership, high level of engagement
of the civil society players, initiation of a public dialogue
and consultation with inhabitants of the respective region,
collaboration between diverse actors such as urbanists, policymakers, artists, architects, businesses and investors.
The newly established venues in the creative neighbourhood
are usually multi-functional, combining diverse artistic and
educational activities. Some of them offer mainly entertainment
programs, while others stress on contemporary arts offerings.
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In most cases, the new spaces offer indoor and outdoor spaces
for multiple purposes: rehearsal studios, cinema halls, theater
and dance stages, rooms for workshops, classes and lectures,
spaces for debates and round tables, restaurants and bars, open
green areas for relaxation and leisure activities. Many of them
encourage emerging artists and offer debut stages, increasing the
access of young people to culture.

Fig 1: Types of creative districts

Creative zones and districts
Creative districts play an important role in development of
creative industries and creative economy in a city. They are
a catalyst for the local economic development that is based
on creative entrepreneurship. Creative zones and districts are
attraction for foreign and domestic investments, especially when
developed in connection with industries with high potential for
growth, such as IT sector, biotechnologies, renewable energy
sources, robotics, augmented and virtual reality and others. They
are also important for job creation and development of new
working areas for creatives. Creative districts are also a booster
for tourism in a city, and a motivator for people to live there.
There are also some negative aspects from the development of
creative zones and districts, for example when a marginalized
neighborhood is transformed into a luxury place, it becomes
quite expensive for communities to live there.
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Creative hubs
“Creative hub” is a term that has many connotations, although in
most of the cases it relates to physical or virtual places that bring
likeminded people together, mainly working in the field of arts
and creative industries (but not limited to that). The European
Creative Hubs Network provides the following definition:
“Creative hub is a physical space for creative & cultural
professionals that offers the most effective way to support their
growth, collaboration, interaction and development”3. Some
creative hubs are specialized in a specific branch of arts of
creative industries (e.g. theatre hub, design hub, crafts hub),
others bring professionals from many different areas. Hubs have
a fluid form and open democratic structure-everyone can join
or leave at any time. There is no membership fee or another
form of participation on a paid basis. The form of a creative
hub depends on several variables, among them: its purpose and
reason of existence, the context of the city where it operates
and the community settings (if offline). The initiators and
organisers of the hub - “hub managers” or leaders, play a crucial
role in the hub’s operations, as in many cases their energy and
enthusiasm keep this form of creative cluster alive. They are also
“connectors” between the creatives and the local communities.
Creative hubs contribute indirectly to the growth of the local
creative economy, as they are the place where a sparking
innovative idea could be created and later on-commercialized in
an effective business model.

Incubators and Accelerators for Creative Businesses
In the practice of creative entrepreneurship, the terms
“accelerator” and “incubator” are often used as similar concepts,
however they have differences in their key purpose, operational
and financial structure and other variables. Incubators and
accelerators for creative ideas are considered as a type of
creative cluster, because they fit to some of the characteristics
of a cluster, provided above. Both “clusters” provide mentoring,
training, technical assistance, and in some cases seed money for
startup creative entrepreneurs. Table 1 provides an overview of
the differences between the two.

Co-working spaces
Co-working spaces for creatives and artists offer shared
resources – spaces, services, equipment and others. They
can bring artists from one and the same industry branch (e.g.
designers, film-makers, software specialists, musicians, etc.)
3 Source: European Creative Hubs Network FAQ: http://creativehubs.net/faq/
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to get together and learn from one another. Co-working spaces
can target only female artists, or young entrepreneurs, or they
can provide access for everyone in the creative businesses. The
benefits of co-working spaces, among many, are the following:
•

Cost efficiency: decreasing the overhead costs in the
structure of creative businesses.

•

Equipment and space that is more suitable than the
individual one.

•

Networking environment where artists and creatives can
get inspired and innovate because of the shared mode.

•

There are numerous co-working spaces around the world
with plenty of concepts for their offered shared services4.

Variables
Purpose

Incubator
Helps a creative entrepreneur to
build a business from ground up.
“Incubate” an idea with the
direction of building a business
model around it, and later on-a
company.
Focus
Innovation (social or business)
Application Select participants that have
process
disruptive ideas, in some cases
based also on references.
Programs and Open-ended format:
Services
In some cases offers co-shared
offered
space for work.
Financial
Typically a non-profit entity
structure
relying on outside funding. Some
incubators are part of a university
or another structure. Do not take
commission from the participating
entrepreneurs. Do not provide up
front financing and does not
expect equity in return.
Timing
No fixed time; mentorship can
extend up to 2 years, depending on
the needs of participants.

Accelerator
Helps a creative startup to reach a next
level in the business development.
Accelerate growth of an existing
startup.
Scaling a creative business
Rigid selection, highly competitive
Planned activities that need to be
followed (training, mentoring,
networking, etc.)
Typically for profit entity, in most
cases privately run, accepting equity
from participants’ startups for using the
services and having mentorship. In
some cases provide seed investment.

Short time (usually 1-4 months)

Table 1: Differences between “incubator” and “accelerator”
for creative startups

4 See: 11 Inspirational Co-working Spaces: https://www.creativebloq.
com/inspiration/11-inspirational-co-working-spaces-to-make-you-morecreative and: Co-working Spaces for Artists and Creatives: https://www.
coworkingresources.org/blog/coworking-spaces-for-artists-and-creatives
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Creative Clusters in the Digital Realm
Creative clusters worldwide use digital technologies and online
tools in five main ways:
•

Producing cultural/creative content in a digital format.
This is in cases when a product/service does not exist
offline, but only online. Development of entirely virtual
programming is a trend in the arts, culture and creative
industries field. The new media art, digital art, use of
virtual reality forms are some of the ways by which this
is happening.

•

Selling cultural/creative products and services. Such
ways include: lifestreaming, podcasts, online shops for
selling paintings and other art objects, pdf and kindle
editions of books, download of music and films on a paid
basis, offering merchandising online, and others.

•

Digital marketing. This includes all online and digital
ways for dissemination, communication and promotion
of cultural/creative products and services through variety
of tools, such as: websites, blogs, social networks, online
portfolio, online branding, PR online, hashtags, mobile
devices, search engine optimisation and others.

•

Fundraising and financing. Digital realm offer innovative
way by which cultural/creative products and services of
CCs could attract external support via diverse methods,
such as: crowdfinancing, crowdfunding, donations
online. It also offers ways for online business models,
such as websites affiliation, advertising models, fermium
models and many others.

Creative clusters could also exist entirely online, although in
these cases they are called “virtual creative clusters” (VCCs).
The dynamics and the rules based on which they exist, are
different from the physical presence of CCs. In many cases
these VCCs are called online networks, or virtual communities,
because as mentioned above, the term “cluster” implies spatial
co-location of the organisations included in the cluster. Digital
creative clusters are found also in some of the sub-sectors of CCIs
where new technologies are predominant, such as: software, IT,
computer games, advertising and others.
The research highlights five key challenges and barriers in
development of creative clusters in the digital realm, as follows:
•

Digital competences. Many CCs face issue with
insufficient or irrelevant skills and competences of
creatives (e.g. artists, clusters’ teams and managers) to
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work online and to properly use the new technologies.
Also, time allocation to elaborate and implement digital
strategy is not possible because of limited number of
people involved in management of the CC.
•

Access to public funding. In many countries, government
support is not directed towards digitalisation in arts,
culture and creative industries, incl. creative clusters
online.

•

Shared resources. Digital CCs require also a physical
presence and shared resources to decrease their overhead
costs. Such resources are not always easy to access
locally.

•

Lack of corporate support. Businesses in many countries
prefer to invest in the “evening economy” and “leisure
industries” when there is an urban transformation, rather
than in creative and digital spaces.

•

Insufficient collaboration. Online technologies offer
opportunities for collaboration, although from practical
perspective CC teams and managers do not use
digitalisation as a mean to collaborate and set up effective
business models as a result.

Examples of creative clusters
Creative Cardiff[1]
History and objectives
Creative Cardiff is a network, which connects people working in
any creative organisation, business or job in the Cardiff region.
The mission of the organisation is that “by encouraging people
to work together we believe that we can make Cardiff the most
creative place it can be”. The key aim is to bring together people
from across the full breadth of the city’s creative economy–
from dancers and marketing professionals to architects and app
developers in order to encourage more innovation and creativity
in Cardiff as a creative city.
Since its inception in 2015, Creative Cardiff has built
a community of over 3500 creative organisations and freelancers
across the Cardiff City Region. Through a range of initiatives, it
is now widely recognised – in South Wales and beyond - as a
catalyst (and a model) for creative collaboration.
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Programs and services
The network connects the creative economy across the Cardiff
region, promoting and enabling collaboration for economic,
cultural and social benefit. Creative Cardiff’s activity is focused
around three main strands of work; fostering Connections &
Collaborations, encouraging Enterprise & Entrepreneurship,
and Telling Cardiff’s creative story.
Creative Cardiff offers online and offline ways of engaging through a range of digital communications, events, research and
projects which include:
•

An online network directory

•

Jobs & Opportunities website page including listing
4000+ jobs over the past 4 years

•

Mapping research to assess and visualise the cluster, it’s
assets and workforce

•

English and Welsh language podcasts

•

Sub-network meet-ups e.g.
Wales, Coworking collective

•

Q&A events with leaders of the creative sectors

•

Website resource pages e.g. funding + grant opportunities,
information in a time of covid-19

•

200+ news and feature articles

•

Community engagement projects e.g. Community
Gateway

Immersive

South

Target groups
A wide network that includes individuals, freelancers, micros,
small and medium sized businesses and stakeholders.

Organisational and financial matters
Creative
Cardiff
is
supported
by
Cardiff
University. Founding partners are: Wales Millennium Centre,
BBC Cymru Wales and Cardiff City Council.

Strategic directions and future plans
In 2018, Creative Cardiff built and led a partnership – including
3 Universities, City and Welsh Government, a range of strategic
organisations and over 40 creative companies – for a successful
bid to become one of nine AHRC/Industrial Strategy Creative
Clusters in the UK. This brings investment of £9m into the
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region and will allow Creative Cardiff to significantly extend its
research and development activity.
Creative Cardiff will be undertaking work to connect and engage
the leaders of other UK and worldwide creative industries cluster
networks in 2020 to achieve a better understanding of these
entities and explore potential of future research and engagement
collaborations.
The network will also look to develop its understanding of the
wider city region as well as its offering for freelancers with a
particular focus on enterprise and entrepreneurship.

CRU Cowork, Porto, Portugal5
History and objectives
CRU is one of Porto’s first collaborative places – a creative hub,
located at Bombardia-Porto Art District. It was created in 2012.
CRU is a place to attract talented, motivated and creative people
to form a vibrant and diverse community and a shared place for
them to work, to exhibit and to sell their creative products. The
space has a coworking area, a gallery and a store.
CRU functions as a platform for launching independent projects,
brands and authors while at the same time having a social
mission to raise awareness about artistic creation.

Operational and financial matters
CRU has around 40 creative people working at the space on a
daily basis, and 50 brands represented in the store. The network
consists of over 250 people: designers and entrepreneurs whose
brands are represented in CRU store, and also partners, experts
and trainers. Those artpreneurs and freelancers represent a wide
range of CCIs,. Such as : design, architecture, photography,
illustration, stage direction, journalism, translation, marketing,
software development and social sciences.
CRU team is a combination of people with diverse competences
and transdisciplinary profiles – from psychology, music,
informatics, plastic arts, economics and photography.
CRU is legally registered as both non-profit organisation and
a trade company to be able to run both projects with social
goals, and raise money from self-generated activities, such as:
membership fees, services offered, organisation of events and
conferences, and others.

5 CRU Creative Hub Website: https://cru-cowork.com/en
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Impact HUB, Prague, Czech Republic6
History and goals
The HUB is the Czech part of “THE HUB network”, established
in 2005 in London. It was founded in 2010 and in 2016 its
members exceeded 600. The HUB currently operates in three
cities: Prague (two hubs), Bruno and Ostrawa as an inspirational
co-working space, helping startups to accelerate, network and
advance.
The mission of the HUB is to support the development of
startups, companies and nonprofits, taking the role of a mentor
that points out the right direction, giving an expert response to
every question and valuable contacts that can make everything
easier7. The HUB concentrates on social innovation, making an
impact, and also allows people from diverse areas to participate
and network in order to catalyze creative ideas that lead to
successful implementation of creative ideas.

Programs offered
•

Impact first – directed towards nonprofits and social
businesses

•

Climate change –
environmental issues

•

Ideation – two months program for early stage
entrepreneurs with ideas

•

Social impact award – targeting young social business
innovators

•

Start it @CSOB – program for existing teams that have
innovative idea

assisting

projects

addressing

The HUB also offers spaces for rent, such as: conference hall,
dance floor, meeting room, garden for unique events. It has
hosted hundreds of events and cooperated with large companies
as well as individuals.

Organisational and financial matters
The HUB is registered as a limited company, playing the role
of a social enterprise. Most of its financing comes from its
members and tenants/renters – around 75% are self-generated
revenues, another 25% come from external sources-e.g.
corporate support and public funding, mainly European funds.
Corporations support the HUB from their marketing of CSR
6 Prague HUB website: https://www.hubpraha.cz/en
7 Source: https://www.hubpraha.cz/en/acceleration/
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budgets, enriching the value for their business by connecting
with the communities and creative people.
The hub has 65 people full time (before coronavirus breakout
they were 125), and over 200 mentors and experts.

MTNS MADE Creative Industries Cluster, Australia8
History and goals
This Cluster aims to grow and strengthen the creative
industries in the Blue Mountains, by facilitating collaboration,
exploring new market opportunities, providing access to training
and networking and marketing the region as a world-class
creative hub. The Cluster is created in 2015 as a collaborative
initiative

Services offered
Among the key services which the Cluster offers, are the
following:
•

Monthly Salon for sharing stories, ideas and connections

•

Annual creative industries symposium

•

Creative match-making of members for collaborative
projects

•

Brokering contracts and agreements between creatives
and commercial opportunities

•

Shared co-working space

•

Positioning MTNS MADE as a brand to promote the
region as a world-class creative hub.

•

Representing Blue Mountains creatives at art fairs across
the state, and contributing events to significant festivals
such as Vivid Ideas Sydney.

Operational matters
The Cluster is an initiative of Blue Mountains Economic
Enterprise (BMEE)9, the peak economic development agency
for Blue Mountains, whose mission is to stimulate economic
development through advocacy, investment and industry
development. BMEE receives operational funding from Blue
Mountains City Council. The cluster does not have formal
8 Website: https://mtnsmade.com.au/; See also: https://www.
clustercollaboration.eu/cluster-organisations/mtns-made-creative-industriescluster
9 Website: https://bmee.org.au/
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membership, but it serves a community of around 2,700 creative
professionals living and working in the region. Across the
creative professions are several creative industries branches,
such as: design, visual arts, film, sound and music, publishing
and performing arts. Over 500 creative professionals are already
listed on the MTNS MADE directory where users can read
their stories, view their portfolios and contact them directly.
Some of the creative are born in the region, others are refugees
and people coming from diverse marginal groups. Creative
practitioners from all over the world come here to live, to work,
and to connect with our thriving creative community.

Sectie-C, Eindhoven, The Netherlands10
History and objectives
Sectie-C opened doors 10 years ago as a unique and vibrant
space for designers, authentic doers and independent thinkers
who seek possibilities instead of looking at limitations. They
made shared workshops, co-working spaces, studios, garden
premises, labs and more. The famous Dutch Design Week also
takes place here every October and attracts yearly around 25.000
visitors to the exhibitions, open studios and events.
Sectie-C team believes in the connection between creatives and
community, the feeling of being a “family” and having an open
democratic structure that supports experimentation, mutual
learning and collaborations. Sectie-C is an organic
collaboration platform of more than 250 creative entrepreneurs,
artists, photographers, designers, musicians, communicators,
and craftmakers. Many of inhabitants of the space are well
known beyond borders while at the same time contributing to
transforming Eindhoven into a creative city.

Operational and financial matters
Sectie-C is a non-profit organisation consisting of a foundation
with an association of renters who contribute to the association
in order to be represented at the owner of the buildings. The
foundation creates a vision to grow and develop the identity
of the space and to secure a legal structure and future
financial sustainability.

Financial Models for Development of Creative Clusters
Financial sustainability is one of the key issues in keeping
creative clusters active in a long period of time.. Below is the
summary of the business models for CCs establishment and
running.
10 Sectie-C website: https://www.sectie-c.com/
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•

State-subsidized. The first option is establishing a CC
with public money, coming from a local authority
(municipality, city council etc.), government agency
(one or several ministries), or European funding. This
approach could be stable only if the decision-making
authority has secured a long-term budget for the CC
development. In many countries due to changes in
political power, this option seems to be not that stable. In
some cases, the ownership is kept public, while the CC
is run by a non-profit organisation. Such a governance
structure is a bottom-up approach, which has proven a
better sustainability.

•

Self-financed. The second option is when a CC builds
up its business model, based primarily on self-financing
and self-generated revenues from variety of sources,
such as: membership, offering paid services (workshops,
information, mentoring, coaching, etc.) and rent of
spaces for creatives and artists. In this case, the rent is
lower than the one offered on the market, and this is
an important benefit for the artists, although it is hard
to negotiate with the property owners lower prices for
rent. Another benefit in renting co-space and places for
creativity is the flexibility-an artist can rent it for a few
months, and not for a whole year.

•

Diverse sources of financing and revenues. The third
option is a balanced combination between external
funding sources and self-generated revenues. Sources of
external financing differ – they could be: pubic money,
foundations (local, national, international), European
commission programs, or universities. Examples include,
among many: FutureLab in Eindhoven11, having 60%
public funding and 40% self-generated revenues, and
Creativehubs network12 which made a transition from
European funding to self-sustainable model. Belgium
government provides funding for innovation projects,
but requires partnership between university, researchers
and creators.

•

Corporate support

•

The fourth option is based on private investment schemes
as a way to elaborate a business model. Such investments
come from corporations, or individuals, in diverse forms
– e.g. coalition of business companies, an investors,

11 FutureLab website: https://futurelab-eindhoven.nl/
12 Creativehubs network website: http://creativehubs.net/
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having an equity in the future business. Corporate
support could come from commercial companies,
banks, insurance companies, real estate companies, or
construction companies – in cases when CC is connected
with renovation of a building (an example is Volkstrant
Building in Amsterdam13). In the cases of business
accelerators for creative ideas that act as commercial
entities, creative entrepreneurs pay a fee to the accelerator
for joining, and private individuals (angel investors and
others) hold an equity in the future growth of the startups.
Crowdfunding and crowdfinancing14 are becoming
popular methods worldwide for support of creative
industry projects, including also projects of creative
clusters. Examples of some of the well-known and widely
used on national level platforms are the following:

•

1.

BigIdea15, Ukraine: Allowing collection of funds for
ideas supporting systematic change and open society
in diverse fields such as: literature, music, research,
education, health care and research.

2.

CrowdCulture16, Sweden: Project creators can attract
funding from private investors, as well as from state
funds.

3.

Goteo17, Spain: A successful platform for starting and
implementing projects with social impact. Apart from
monetary contributions, it is possible to collaborate
through services, material resources, infrastructure
or by participating in specific micro tasks needed for
the development of projects. Goteo also has a unique
financing methodology carried out in two rounds
lasting 40 days each.

4.

Ulule18, France: founded in 2010 as the first platform
that can collect funding also offering a pre-sale of the
product/service.

13 Source: Volkstrand Building Research: https://www.volkshotel.nl/en/blog/
art-cult/volkskrant-building-research/
14 Note: Crowdfunding is based on donations, while crowdfinancing is an
investment by individuals who have a stake/share in the future company. The
first one is philanthropic-based, the second one –investment based.
15 BigIedea website: https://biggggidea.com/projects/
16 CrowdCulture website: https://crowdculture.se/en
17 Goteo website: http://en.goteo.org/
18 Ulule website: https://www.ulule.com/
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5.

Wemakeit19, Switzerland: The largest Swiss platform
for creative industries, supporting people to sell design
products, develop apps, publish coopery books, support
startup companies, as well as non-profit organisations
to develop their communities.

6.

Ulej20 and Talaka21, Belarus: the first crowdfunding
platforms in the country, allowing collecting funds for
good purposes.

There are also innovative business models for support of CCs,
based on collective ownership, buildings where the ownership
belongs to a “social housing agency”, accumulating profits to
reinvest in the property development.

Success Factors
Experts and CC managers, involved in this research, share
several key factors that determine the success of starting and
developing a creative cluster, as follows:
•

Observe what is already existing in the specific place
and built up on organisation, initiative or coalition that
already exist in the city/region.

•

Mind the uniqueness and the resources of the place,
understand the context in which the CC operates.

•

Set up a partnership framework. Take your time to
choose the right partners at the beginning and keep them
involved by setting up a “win-win” situation with mutual
benefits for all parties involved.

•

Secure am inspirational leader that does not only start the
CC, but also has a community orientation and is able to
build coalitions of partners around cluster’s development.

•

Secure diversity of likeminded people, involved in
the cluster, in terms of professional affiliations and
background; keep their belief in the collective impact and
their motivation to contribute to the cluster.

•

Create a “family feeling” and a safe internal environment
before connecting with external partners.

•

Balance the initial “startup passion” with the ability
and competences to manage the creative cluster further;
secure a CC leader that is also a good “connector”.

19 Wemarket website: https://wemakeit.com/?locale=en
20 Ulej website: https://ulej.by/
21 Talaka website: https://www.talaka.org/projects/filter?type=3
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•

Put in place a governance structure that “regulates the
freedom” and keep the passion in an organised way.

•

Make the organisational structure of the CC fluid and
open for constant change, do not over-structure.

•

Organise mixed events in order to bring together
companies and people from different sectors.

•

Offer mixed programming combining traditional art
forms with new media, digitalization, new technologies
in order to attract young audiences and users.

•

Keep all the time a collaborative mode in the CC as a
lively place of sharing and interactions, and trust with the
community.

•

Keep an ongoing contact with local communities and
engage them, make them feel the ownership on the CC
by diverse entertainment, educational and other activities
(e.f. restaurants, bars, parties, open stages, etc.)

•

Increase the transparency via involving media in
activities and results of the clusters-both conventional
and social media.

The political will and the long-term commitment of initial
funders, or investors, is of utmost importance for the success
of a CC. Government authorities should recognise CCIs as an
important area in the strategic cultural plans at national and
local level. The understanding that CCs are part of development
of creative industries, having also social goals, is of utmost
importance for decreasing the fear of creatives that creative
clusters can increase commercialization and decrease the public
funding.
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КРЕАТИВНИ КЛАСТЕРИ
ТИПОЛОГИЈА, ОДЛИКЕ, ФИНАНСИЈСКИ МОДЕЛИ И
ФАКТОРИ УСПЕХА

Сажетак
Глобална пандемија мења свет веома великом брзином и у
многим сферама – привредној, друштвеној, културној, дигиталној.
Ковид-19 је несумњиво негативно утицао на све секторе који
захтевају путовања и физичко присуство, укључујући ту многе
уметничке и културне догађаје и организације, као и секторе
који су комплементарни вредносном ланцу културе и креативних
индустрија. Упркос томе, глобална пандемија отворила је и неке
нове могућности за живот ближи заједници, већу потрошњу
локалних производа, реорганизацију живота тако да буде
отпорнији на промене, катализацију како пословних тако и
друштвених иновација, веће коришћење дигиталних и мрежних
алата, укључујући ту и додатно повећање културне партиципације
и демократизације уметности. У последњих неколико месеци
сведоци смо великог броја доказа да култура заиста доприноси
привредној и друштвеној виталности градова широм света. Циљ
овог рада је да идентификује суштину и кључне одлике „креативних
кластера” и да понуди типологију разних форми у којима они
постоје. Такође, рад сумира кључне пословне моделe и изворе
екстерне финансијске подршке развоју ових кластера. Најзад, у
раду се изводи закључак о кључним факторима успеха у њиховом
развоју. Истраживања за потребе овог рада вршена су у тромосечју
април-јун 2020, у сарадњи са Николозом Надирашвилијем и
Креативном Грузијом, у оквиру пројекта – „Осмишљавање екосистема Креативног кластера Грузије” под покровитељством
УНЕСКА и Европског савета. Истраживачке методе коришћене у
припреми овог рада су: канцеларијско истраживање документације
и публикација, мапирање и анализа различитих случајева и
циљаних дубинских интервјуа са професионалцима и менаџерима
који воде креативне кластере.
Кључне речи: креативни кластери, креативни центри, креативни
региони, урбана регенерација вођена културом
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UNDERSTANDING
PARTICIPATION AND
PARTICIPATORY
GOVERNANCE THROUGH
THE REPOSITORY OF MILENA
DRAGIĆEVIĆ ŠEŠIĆ’S WORK
Abstract: Participatory agenda in arts and culture represents a
cutting-edge issue in the discourse of cultural policy. It has been seen
as one which could fulfil the widening gap between the promise and
failure of cultural democracy and influence democratic deficiencies
that culture is facing. This paper focuses on clarification of the
term participation and participatory governance in culture from its
theoretical origin to its articulations and interpretations in the field of
culture specifically. Methodologically, the paper builds on the analysis
of literature and policy framework. In the literature analysis of the
diverse conceptualisations of the participation in the field of culture,
most specifically, participation in the sense of power devolution, the
paper explores the repository of work by Milena Dragićević-Šešić and
her contributions to the theoretical framework of the participation
discussion. These contributions unravel the legacies and understandings
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policy from the perspective of (post)transitional context and countries
in development.  
Key words: participation, participatory governance, cultural policy,
Southeast Europe

Introduction
The richness and diversity of Milena Dragićević-Šešić’s work
within the cultural policy and management research were
confirmed by the 2019 ENCATC Fellowship Award, the only
international public recognition and award for positive changes
in education, research, policy, and advocacy in the cultural
management and cultural policy fields. Working for decades as
a professor, teacher, trainer, and consultant as well as researcher
she obtained enormous theoretical and practical knowledge in
different disciplines and areas of arts and culture. Coming from
the semi-periphery country, Dragićević Šešić contributed to the
European and international educational and research community
with examples, stories and analyses from different countries in
development, from her region of Southeast Europe, over the
Caucasus, Central Asia, Arab States, to India and Cambodia.
Among many topics, she covered in many of her books, essays,
and speeches, one of them deals with the participation – a topic
that has become ubiquitous in academic and policy discourse in
the last several decades.
In its essence, participation is not a new concept - it is indivisible
with the democratization of culture and cultural institutions,
emphasizing the importance of the involvement of citizens
in cultural life, and is consistent with the cultural democracy
that promotes and affirms cultural diversity by diminishing
barriers between the high and low culture. At the same time,
the notion of participation spreads wide towards the various
levels and forms of participatory practices, such as participatory
arts, participatory culture, participatory policy and decision
making, participatory governance, stretching into specific and
contextual participation struggles in form of arts and cultural
activism that Dragićević-Šešić underlines for their relevance in
the “contribution to the development of new social paradigms,
raising critical awareness on nationalism, xenophobia, hatred
speech which permeated official cultural scene in 90’” in the
(post)transitional Southeast Europe1. These new paradigms have
been aided by a proliferation communication and technology
1 Dragićević Šešić, M. The role of culture in democratic transition: the rise of
civil cultural organisations in Serbia & Southeast Europe, in: Zbornik radova
Fakulteta dramskih umetnosti, No. 23 (2013), pp. 157–167.
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development which led to the cultural shift from consumers to
producers due to fast changes happening in all five stages of
culture cycles (creation, production, dissemination, exhibition/
reception/transmission
and
consumption/participation).
The understanding of cultural participation can no longer
be reduced to issues of supply and demand - the meaning of
cultural participation no longer signifies the practice of counting
number of tickets sold and range of the audience profiling and
stratification. The contemporary notion of cultural participation
is not a static numeric concept but a dynamic process through
which the citizens actively participate in artistic creation. Namely,
citizenstoday do not need the traditional bureaucratic structures
to pursue their interests, and they are looking for more direct
influence on various processes, creation, planning, production,
and especially in policy and decision-making process – voting in
political elections is not a sufficient mechanism for affirmation
of democratic cultural rights and citizenship.
In the context of cultural participation, cultural policy faces
significant structural and reform challenges. As Besch and
Minson stressed, the forms of community participation in
decision making vary “from central government initiatives
to the most hierarchical private organizations, from social
movements of the new Left to those of the new Right, and from
childrearing to parental intervention in the school community”2.
This inevitably draws the attention to the local levels as crucial
for citizen participation “where people can know each other’s
needs and have a real platform for discussions, while on the
level of the regional authorities or the state level it has to be done
through representatives who are rarely elected democratically”3.
The locality and the immediate relations between the context
and the citizens enable more appropriate connections for the
visibility of the subaltern voices, affirming the interculturality
and diversity as aspects of common identity. As DragićevićŠešić notes “the role of cultural policy in an intercultural context
should be to preserve and represent diversity, but even more to
arouse interest, curiosity and respect for the other, especially
minority cultures, to find a way to integrate their contributions
into local narratives, and to introduce them within a collective
cultural memory, as well as to incorporate their contemporary
cultural practices into everyday cultural programming so as
2 Besch, J. and Minson, J. Participatory Policy Making, Ethics, and the Arts, in:
Citizenship & Cultural Policy, (eds.) Meredyth, D. and Minson, J. (2001),
London, Thousand Oaks and New Delhi: Sage Publications, pp. 52-67.
3 Dragićević-Šešić, M. Participation and intercultural challenges - interview
with Milena Dragićević Šešić, in: Cultural Policies in Europe: a Participatory
Turn? (eds.) Dupin-Meynard, F. and Négrier (2020), Toulouse: Les éditions
de l’Attribut and Occitanie En Scène, pp. 200-214.
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to avoid relegating them to a folkloric, touristic (and often
exotic) cultural offering”4. Cultural diversity and intercultural
contributions to cultural development are directly linked to the
concepts of cultural sustainability and good governance, which
are crucial elements and aims of the participatory practices as it
will be more elaborated in the following chapters of this paper.

Historical Trajectories of 
Participation in Cultural Policy
Participation has a long tradition in different areas of society and it
operates across various geopolitical contexts and organizational
settings. Dragićević-Šešić5 notes that the participation concept,
as it is articulated today in its dominant form in the cultural
policy theory, stemmed from Western Europe. However, in order
to provide a more thorough understanding of the idea of citizens’
association to cultural policy, Dragićević-Šešić extends the
analysis to the perimeter outside the dominant Western European
circle. After elaborating the evolution of the big “push” for
more “democratic, participative policy-making” on European
scale evident in the switch from “’cultural democratization’
(coming from above) with cultural democracy (movement
from below)”, Dragićević-Šešić explains the differences in the
conceptualisation of the participation processes in diverse parts
of Europe, identifying participative policies as originating from
the expert circles (for example, in the UK), or being linked to the
“bottom-up leftist civil society movements to allow the voices
of citizens to not only be heard but also listened to focusing on
the European peripheries”6.
During the last century, the relation between State/public
authority and citizens has profoundly changed, and many areas
have developed critical reflection on dominant meanings of
participation practices. However, the methods of participation
depend on the political construction of countries, sectors,
disciplines, etc. In the abovementioned interview, DragićevićŠešić gave an overview of the historical trajectory of the
participative nature of cultural policies in Southeast Europe.
In that overview, the author unravelled lesser-known facts on
bottom-up manners of cultural policymaking since the 19th
century in the perpetually occupied territory of Slavic citizens
where “the only possibility to have a cultural policy was
participative, citizen-led bottom-up policy, creating its own
institutions and programs as a form of a cultural and political
4 Ibidem.
5 Ibidem.
6 Ibidem, p. 201.
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resistance”7. This is a legacy, a social imprint of people’s needs
and mobilisation for self-organisation that has persevered to
the present times. Dragićević-Šešić detects similarities in the
legacy of social engagement in participation from Southeast
Europe to that in Scandinavia and “the kulturkampf movement
that created a network of ‘people’s universities’ (Folkehøjskole,
Folkhögskola, Folkehøgskole, folkeuniversitet), fighting for the
use of national languages in education and for popular education
and culture as such”8. Active citizen’s approach to the cultural
policy is directly in line with the human rights and cultural rights
principles that imply “universal access to and participation in
culture for everyone, including in decision-making”9 that
represents one of the main dimensions of democratic cultural
policy. This higher degree of participation in policy decisionmaking has implication on the sense of ownership within the
culture and “contribute to strengthening civil society, including
community groups, NGOs and professional associations”,
while “principles of transparency, accountability and equal
representation”10 within the process should ensure the final
implementation of decisions.
Parallel to the right of freedom of expression, the United
Nation’s Universal declaration of Human Rights (1948), defined
the right to participate in the cultural life which obliged “the
part of governments (at national, regional and local levels) to
ensure that this right is upheld.”11. Placing participation in the
context of human rights shows that “rights-based approaches
to cultural policy”12 have been a key foundation across diverse
understanding and practices of democratic rules in Europe and
must be treated as a principle, especially in parts of Europe
where citizen’s participation has become an inseparable
component of cultural practices. The issue of right to participate
has been challenged by the COVID-19 pandemic crisis that has
accelerated and exposed the weaknesses and threats that decades
of rising populism and inequality have brought on in form of
declining participation, dissolution and general disinterest of
the society for tending for the common public interests that
7 Ibidem, p. 202.
8 Ibidem, p. 203.
9 Baltà Portolés, J. and Dragićević Šešić, M. Cultural rights and their
contribution to sustainable development: implications for cultural policy, in:
Cultural Policies for Sustainable Development, (eds.) Kangas, A., Duxbury,
N. and De Beukelaer, Ch. (2018), London and New York: Routledge, Taylor
& Francis Group, pp. 31-45.
10 Ibidem, p. 36.
11 UIS (2012) Measuring cultural participation, Montreal, Quebec: UNESCO
Institute for Statistics, p. 7.
12 Baltà Portolés, J. and Dragićević Šešić, M. (2018), op. cit, p. 35.
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were in the core of the Welfare State’s efforts to protect and
promote social well-beings of the citizens (i.e. heath system,
education, culture, social security). In the field of culture, this
claim is sustained with the data on cultural participation that
shows how a significant part of population “does not participate
in mainstream cultural activities such as going to the cinema
or reading books”13. Hence, it is not surprising that Council of
European Union, in many of its documents, has been emphasizing
“the importance of achieving a better and fairer distribution of
chance to participate in culture”14, which becomes ever more
pressing issue now in the times of “new normality”. But, with
the financial and economic crisis affecting many countries in last
decade and the looming economic downturns that will follow
the pandemic crisis, public interventions and policies are mostly
focus on other fields (economy, health, national security, etc.)
leaving the cultural life as well as participation in culture at the
margin of public interest.

From Participation to 
Participatory Governance
Over the past three decades, participatory governance in culture
has become highly topical in both academic and political debates
on the global scale. The shift from “government” to “governance”
is described as one of the most notable developments within
contemporary social science. In both scientific and practical
terms, it designates “a shift to societal decision-making processes
that involve a larger number of actors, not only governmental but
also from the private and non-profit sector.”15. The shift towards
governance can be interpreted in a variety of ways, “from social
actors wishing to be more involved in decisions, to governments
wishing to be less involved, to the influence of globalization and
the ways in which the rescaling of political and social actions is
taking place at the present time”16. The governance implies the
processes of decision-making that gather relevant actors, and it
obliges governments to build a dialogue with non-governmental
actors in order to include them in the decision-making process.
This approach requires from both side, governments as well as
13 Bollo, A. et al. (2012) A Report on Policies and Good Practices in the Public
Arts and in Cultural Institutions to Promote Better Access to and Wider
Participation in Culture, p. 5.
14 Ibidem, p. 5.
15 Andres, C. and Gattinger, M. Accounting for Culture: Thinking Through
Cultural Citizenship, in: Accounting for Culture: Thinking Through Cultural
Citizenship (eds.) Andrew, C. et al. (2005), Ottawa: The University of Ottawa
Press, pp. 1-9.
16 Ibidem, p. 1.
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civil society, to think strategically while developing the decisionmaking process with the aim of avoiding underestimation of this
demanding and complex relations. As Andrew and Gattinger
underline “building trust relations between participants is a
necessary stage, particularly in fluid, network-based decisionmaking structures and this can never be an automatic process”17.
Shift to governance, and in particular to participatory
governance, requires the “delicate balance of government
engagement without government domination”18; which poses
itself as one of the greatest challenges for the process of
both decentralisation and participatory governance. In these
processes, especially in the cultural field, governments should
“tread lightly recognizing that the major actors are those directly
involved in cultural activities”19. To this end, Dragićević-Šešić
and Čopić assert that “partnering with citizens and civil society
in public services provision has lately emerged as an innovative
approach to the delivery of public services”20. Authors explained
further that the Western society over 20th century has changed a
few models of public services in order to build “more efficient,
effective and responsive public sector”21. The main motive
behind these changes within the public sector and way how it
delivers its services to the citizens, Dragićević-Šešić and Čopić
detected in fiscal policy, public budget-cutting and growing of
public needs and expenditures. Those pressures motivated the
government to change the traditional model of public service
delivery, redefining relations not only between the State
and the market but also between the State and civil society.
Deconstruction of these boundaries between public, private
and civil sector became an imperative of contemporary society
since “engagement of different partners in the production and
delivery of public services allows for more prosperous, fair and
inclusive societies”22. Dragićević-Šešić wrote on the variants
of new models of partnerships between the public, private and
civil sectors back in 2006 claiming “that only ‘shared policies’
are legitimate ones in contemporary world”, and that the
involvement of researches in sense of providing argumentative
and empirically founded grounds for “complimentary
enrichment” and mutual bond with the actors involved in the
17 Ibidem, p. 2.
18 Ibidem.
19 Ibidem.
20 Čopič, V. and Dragićević Šešić, M. (2018) Challenges of public-civic
partnership in Cambodia’s cultural policy development, ENCATC Journal of
Cultural Management and Policy, 8 (1). Brussels: ENCATC, pp. 4-15, p. 8.
21 Ibidem.
22 Ibidem.
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policy cycles can “be beneficiary for the creation of new, more
democratic standards in policy making”23.
Different modes and shapes of partnerships can be found in
varied meanings and practices of participatory governance. In
the Brainstorming Report about participatory governance in the
context of cultural heritage, experts and practitioners stressed
that the term “governance” refers to government, authority and
organizational management. The concept “participatory” means
“activities in which people take part”24. So, the involvement of
participatory concept to the three mentioned aspects “implies that
government, authority and management should be shared with
people, with the citizens to whom the public cultural resources
belong”25. Therefore, the concept of participatory governance can
be defined as a sharing responsibilities in governance between
many stakeholders - who have “a stake in what happens”26, such
as local administrative, public institutions, private institutions,
NGOs, citizens initiatives, representatives of local communities,
artists, etc. or as Sani et al. articulated in the context of cultural
heritage it “is a process of releasing authority on the one side
and empowerment on the other, as well as the adoption of a
management model, which allows for decisions to be taken by
communities rather than individuals.”27.

Participatory Practice within th Cultural Policy
Arena – Examples from a Non-Western Perspective
In the context of the dominant version of globalisation in
form of neoliberal capitalism, “the combined effects of the
economic crisis, demographic or migratory factors and a
decline in resources, call for new development models driven
by greater democracy, strengthened citizen participation and
better governance based on more open, reactive and transparent
institutions”28. This constellation poses profound demands and
challenges in front of cultural policy. By understanding culture
23 Dragićević-Šešić, M. Shared Policies: The Future of Cultural Development
– New Models of Partnership Between the Public, Private and Civil Sectors,
in: Dynamics of communication: new ways and new actors, ed. Cvjetičanin,
B. (2006), Zagreb: Institute for International Relations, pp. 103–111.
24 Voices of Culture (2015) Brainstorming Report. Participatory Governance in
Cultural Heritage, Structured Dialogue between the European Commission
and the cultural sector, p. 2.
25 Ibidem.
26 Wilcox, D. (1994) Guide to Effective Participation, Brighton: Delta Press,
p. 5.
27 Sani, M. et al. (2015) Participatory Governance of Cultural Heritage, EENC
Report, p. 10.
28 Sani, M. (2016) Participatory governance of cultural heritage.
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beyond arts only, as a fundamental human right, a value system,
belief and tradition29, culture attains a role that is central to all
aspects of society from education to development, while the
discourse on cultural policy and cultural development gains
crucial gravity. How does cultural policy contribute to alternative
visions of democracy? How does cultural policy respond to the
urgency, density, diversity and demands of pressures “from
below”? What kind of democratic and participatory perspectives
of cultural development does cultural policy adopt?
All these tensions have had a more profound effect on the new
(post)transitional democracies encompassing the countries
of the former Yugoslav region. In this context, the work by
Dragićević-Šešić indicates several factors that implicate the
inclusion of participatory agenda in regional cultural policies.
The first one is the legacy of a self-management socialist system,
and the second is the internationalisation (that provided a vital
counterbalance to otherwise nationalistic and state-centric
politically driven cultural policy formation) which preceded the
third factor involving the process of Europenisation30. Opening
towards the international arena of cooperation and European
integration underscored and strengthened the position of civil
society actors and their role in the “endorsement of democracy
and democratic cultural policy-making”31. As explained by
Dragićević-Šešić and Nikolić32, the participatory shift in cultural
policy-making in the countries of the former Yugoslav region is
more than challenging on the overall, yet uneven in the actual
application and situation from one country to another. To this
end, the analysis presented in the paper “City cultural policies
and participative governance models” shows an indispensable
insight into the trends and tendencies of participatory agenda
of vulnerable democracies in the European South-eastern semiperiphery.
In parallel with the wider European and international trends in
the world of new governance approaches, the most important
actors for the development of participatory governance models
in Southeast European region, most notably in the countries
29 UNESCO (2003) Universal Declaration on Cultural Diversity. A vision, a
conceptual platform, a pool of ideas for implementation, a new paradigm.
Series on Cultural Diversity n° 1, Paper prepared for the World Summit on
Sustainable Development, Johannesburg, 2002.
30 Dragićević Šešić, M. and Nikolić, T. Kulturne politike i politike gradskih
identiteta, u: Modeli lokalnih kulturnih politika kao osnova za povećanje
participacije (2019), Beograd: Fakultet dramskih umetnosti, Zavod za
proučavanje kulturnog razvitka, str. 251-276.
31 Ibidem.
32 Ibidem.
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of former Yugoslavia, have been social movements and nongovernmental and non-profit associations testing new, flexible
forms of governance that effectively represent and respond
to public concerns. These instances have been elaborated in
a number of Dragićević-Šešić’s works, but here, we shall
refer to the text that was written by Dragićević-Šešić from
2013 on the role of culture in democratic transition and the
rise of civil cultural organisations in Serbia and Southeast
Europein which the author provides an analytical overview
of the process of the independent culture (or “culture of
dissident”) during the past twenty years in Southeast Europe.
In this analysis, Dragićević-Šešić critically captured the key
stages in the evolution, emancipation and strengthening of
the capacities, relevance and position of the non-institutional
actors that provided a counterbalance to the politically driven
and artistically inert institutional setting through continuous
struggles for modernisation and democratisation of the cultural
system. In the process, civil society organizations have been
inventing and experimenting with a range of new participatory
mechanisms, including efforts to affiliate citizens and experts in
new institutional formats.
The new institutional formats have been exemplified by the
creation of new spaces “constructed and shaped by a different
brand of social actors”33. This implies the rise of the political
and social relevance of the civil society and non-governmental
actors that, by questioning the legitimacy and accountability
of the state, open new organisational spaces taking over public
activities to “such a degree that some see them as reconfiguring
public sector”34 and affecting policies of the mainstream
institutions. Such developments correspond to articulations of
participatory governance as a reaction to the inability of the
traditional state and representative political apparatus to deal
with a range of contemporary social problems or curing all of
the democratic deficiencies that our political, economic, social
and ultimately cultural systems are experiencing. Consequently,
the cracks in the institutional frameworks of the traditional state
have become a fertile ground a “proliferation of new forms of
social and political association”35.
In practice, pressures for systemic modernisation and
modernisation in form of participatory governance have yielded
a number of independent cultural centres across the territory of
33 Fischer, F. (2006) Participatory Governance as Deliberative Empowerment.
The Cultural politics of Discursive Space, American Review of Public
Administration, Vol. 36, No. 1, pp.19-40, p. 20.
34 Ibidem.
35 Ibidem.
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former Yugoslavia. The quest for situating the efforts to upgrade
regressive cultural policy provisions in actual physical spaces
was, as Dragićević-Šešić notes, an attempt of the independent
scene in culture to obtain permanent working spaces and to
gather more coherent and systemic influence on the cultural
change that needed, and still needs to be, achieved. The pursuit
for cultural and systemic change through affirming participation
and inclusion as standard of democratic cultural policymaking is ultimately a path towards needed “shared policy”
that Dragićević-Šešić36 defines as “transparent (naturally and
publicly debated and agreed); proactive, fostering innovation,
stimulating non-existent areas; catalytic, initiating new
programmes, projects and ideas; cross-fertilizing, involving
different sectors, and ideas from artistic, scientific and other
fields; coordinated within government and different levels of
public policies; inclusive, for all marginal and minority groups”.
The notion of “shared policy” is put forward as a parameter
for evaluating the democratic levels of cultural policy, but also
for attaining the democratic standards in those cultural policy
contexts where those standards are low or instrumental. In the
line of the actual formation, implementation and evaluation,
“shared policy” represents “a model of cultural policy which
implies systemic measures and existence of long-term planning;
a mechanism for decision-making – detached from political
bodies; a public dialogue […]; all actors included (government,
parliament, professional organisations, creative industries,
media, public participation in the widest sense); publicly
known priorities and criteria of evaluation; transparency of the
whole model (from declared priorities to budget distribution);
evaluation as a starting and final point of operation”37.
Another example of the translation of the notion of “shared
policy” from conceptual to practical level is the public-civic
partnership which can show how complex and demanding the
process it is. Dragićević-Šešić and Čopić38 describe this type of
partnership not only as a way how the public sector has changed
over the years in Western culture in order to become more
effective in public service delivery but also as a tool for setting
public interests at the centre of cultural sector by developing
close connections with the non-governmental organizations
that take responsibilities and carry on cultural services and
activities with the purpose of safeguarding and meeting public
interest. The case of developing public-civic partnership as an
answer to completely eradicated public services in every area of
36 Dragićević-Šešić, M. (2006), op. cit, p. 108.
37 Ibidem.
38 Čopič, V. and Dragićević Šešić, M. (2018), op. cit, pp. 4-15.
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policy system, including culture, comes from Cambodia, a postgenocide country. After the destruction of the public sector during
the civil war, Khmer Rouge regime and foreign occupation, civil
society became a key provider of public services in Cambodia
while the public sector has been re-established as oversized
and incompetent administration. As in many other countries
where public-civic partnerships were established by a top-down
approach, in Cambodia, this new type of partnership, recognised
as a driver for further cultural development, was introduced
by technical assistance of UNESCO. Unlike public-private
partnership based on the competitive market logic, the idea
behind the public-civic partnership is cooperation among public
and civil actors while designing and providing public services
that enable fulfilment of citizens’ interests and needs. During the
implementation of public-civic partnership in the Cambodian
context, one of the first clear action was raising public awareness
about the importance of systemic change of policymaking and
cultural practices (from audience development to the culture of
memory) and educational needs within the whole cultural sector,
while hierarchically organized public sector was recognised as
one of the biggest risks for the sustainability of this partnership.
Another important risk for further development of publiccivic partnership in Cambodia, Dragićević-Šešić and Čopić
recognized in “the lack of sense of local ownership”39, i.e. the fact
that the dialogue and relations between public and civil sector
were initiated and supported by international organizations
and agencies. This top-down approach was critically reflected
in many countries where the development of the public-civic
partnership was instrumentalised by the neoliberal agenda of
supranational organizations instead of following interests and
needs of local communities. Therefore, in practices of publiccivic partnership, one of the crucial tasks is “the convergence
and redefinition of the roles of the main actors, from the state to
public institutions, civil society organizations and community
members”40 according to the local context that will allow for the
sustainability of the established partnership.
Such understanding and projections of future cultural
policy development indicate the times of development of an
experimental platform for the “post-representative” cultural
policy and institutions in the form of a “productive anticipation”,
39 Ibidem, p. 13.
40 Vidović, D. and Žuvela, A. Key terms and
participatory governance in culture, in: Do
Tendencies of Participatory Governance in
Croatia, ed. Vidović, D. (2018), Zagreb:
pp. 16-40.
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i.e. an actualisation of more equitable and balanced, or
sustainable future as a potential and a possibility41 (Rogoff and
Schneider 2008). This calls for deliberation on creating policy
and institutions that will, instead of being created “on” something
and “for” someone, be created, managed and governed “with”
those who the institutions stand for42. Participation, in that
case, “must acknowledge the fragile and unpredictable, yet
intense, insistent and affectively invested as opposed to the
conditioned, calculated and thereby ultimately indifferent”43.
To be able to imagine and anticipate is vital for the emergence
of a participatory, or as Dragićević-Šešić proposed, “shared”
cultural policy and new institutional culture that, instead of
reflecting what already exists, can open up new public spaces
where activities can take place that have not yet been firmly
defined and where the unavoidable paradoxes and the inherent
uncertainty can become a dynamic driving force.

Concluding Reflections
The turn to participation directs to the creation of more
democratic, inclusive and equal society. At the same time, the
notion of participation in our contemporary society becomes
new opium for people. Paradoxically, imperative to participate,
which originated in the neoliberal tendency, brings us many
practices which are not emancipatory and fulfilled. In many
cases, participation is used to justify public spending while
in many other the ideal of complex participatory practices
is not fulfilled since is used just as a starting point without
the involvement of requested time, resources, attention in the
process of citizens engagement44. The instrumentalization of
participatory practices appear when the distribution of power is
not implemented, and citizens are not involved in the process
of decision-making but are included in the presentation of the
decisions that have already been made in their name and with
the assumption of their legitimacy. In the context of democratic
deficits in contemporary society, the failure of participation
appears in cases when the process of citizens engagement
results with anti-democratic actions and raising of nationalism,
xenophobia, and intolerance. In that line, Dragićević-Šešić also
41 Rogoff, I. and Schneider, F. Productive Anticipation, in: Cultural Politics in
a Global Age, Uncertainty, Solidarity and Innovation, (eds.) Held, D. and
Moore, H. L. (2008), Oxford: Oneworld Publications, pp. 346-358.
42 Simon, N. (2010) The Participatory Museum.
43 Rogoff, (2012) in: Sørensen, A. S., Kortbek H. B. and Thobo Carlsen, M.
Participation. The new cultural policy and communication agenda, in:
Nordisk Kulturpolitisk Tidsskrift, Vol. 19, (2016), pp. 4-19.
44 Kisić, V. and Tomka, G. (2018) Citizen engagement & education. Learning
kit for heritage civil society organisations, The Hague: Europa Nostra.
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emphasized that “a ‘participative’ manner is not always the
guarantee of vision, development, or new horizons”45, and she
describes this statement with an example of citizens’ initiatives
which reversed from emancipatory actors to conservative and
nationalistic institutions (e.g. Matica Srpska or Srpska književna
zadruga). Other examples of the negative side of participation
that are based on anti-democratic tendencies, Dragićević-Šešić
finds in populist European policies that “are also showing the
extent to which it is easy to claim ‘citizen participation’ in the
decision-making process when power wants to reject everything
progressive, contemporary, European or universal”46 while
expressing negative emotions towards migrants, foreigners or
any minority groups.
The analysis presented in this paper suggests that participation
is everywhere. However, participation comes in all shapes
and sizes and it is necessary to emphasize a vital need to
acknowledge that participatory practices are more than just any
sort of engagement and partaking. Besides policy manipulation
and poor levels of participation, it is also important to emphasize
the critical notion of responsibility of citizens that has to be
placed centre-stage for understanding cultural citizenship and
its emancipatory relation and potential for the governance of
culture. Today, the centrality of sharing responsibility in cultural
policy, or in words of Dragićević-Šešić, a concept of “shared
policy” is still obscured. Participation is not easy to acquire,
from any side of the participatory equation. For this reason, the
“shared policy” and its coherent and adaptable mechanisms and
legal provisions should be formulated to productively activate
and enable a greater extent of participatory governance practices
in various cultural settings, most notably in times of widespread democratic crisis and lags in the democratic qualities of
the contemporary policy development. In this line, the work of
Dragićević-Šešić should be understood and used as conceptual
and argumentative guideposts towards achieving not only
better synergies between policy and research community but
for creating fairer, literally more humane and visionary cultural
policy of 21st century.

45 Dragićević-Šešić, M. (2020), op. cit, pp. 200-214.
46 Ibidem, p. 203.

290

ANA ŽUVELA i DEA VIDOVIĆ
REFERENCES:
Andres, C. and Gattinger, M. Accounting for Culture: Thinking
Through Cultural Citizenship, in: Accounting for Culture: Thinking
Through Cultural Citizenship, eds. Andrew, C. et al. (2005), Ottawa:
The University of Ottawa Press, pp. 1-9.
Baltà Portolés, J. and Dragićević Šešić, M. Cultural rights and their
contribution to sustainable development: implications for cultural
policy, in: Cultural Policies for Sustainable Development, eds.
Kangas, A., Duxbury, N. and De Beukelaer, Ch. (2018), London and
New York: Routledge, Taylor & Francis Group, pp. 31-45.
Besch, J. and Minson, J. Participatory Policy Making, Ethics, and the
Arts, in: Citizenship & Cultural Policy, eds. Meredyth, D. and Minson
J. (2001), London, Thousand Oaks and New Delhi: Sage Publications,
pp. 52-67.
Bollo, A. et al. (2012) A Report on Policies and Good Practices in the
Public Arts and in Cultural Institutions to Promote Better Access to
and Wider Participation in Culture.
Čopič, V. and Dragićević Šešić, M. (2018) Challenges of public-civic
partnership in Cambodia’s cultural policy development, ENCATC
Journal of Cultural Management and Policy 8 (1), Brussels:
ENCATC, pp. 4-15.
Dragićević-Šešić, M. Shared Policies: The Future of Cultural
Development – New Models of Partnership Between the Public,
Private and Civil Sectors, in: Dynamics of communication: new ways
and new actors, ed. Cvjetičanin, B. (2006), Zagreb: Institute for
International Relations, pp. 103–111.
Dragićević Šešić, M. The role of culture in democratic transition: the
rise of civil cultural organisations in Serbia & Southeast Europe, in:
Zbornik radova Fakulteta dramskih umetnosti, No. 23 (2013), pp.
157–167.
Dragićević Šešić, M. and Nikolić, T. Kulturne politike i politike
gradskih identiteta, u: Modeli lokalnih kulturnih politika kao osnova
za povećanje participacije, (2019), Beograd: Fakultet dramskih
umetnosti, Zavod za proučavanje kulturnog razvitka, str. 251-276.
Dragićević-Šešić, M. Participation and intercultural challenges –
interview with Milena Dragićević Sešić, in: Cultural Policies in
Europe: a Participatory Turn?, eds. Dupin-Meynard, F. and Négrier
(2020), Toulouse: Les éd itions de l’Attribut and Occitanie En Scène.
European Agenda for Culture. Work Plan for Culture 2011-2014.
Open Method of Coordination; Available at: http://ec.europa.eu/assets/
eac/culture/policy/strategic-framework/documents/omc-report-accessto-culture_en.pdf [accessed 30 May 2020].
Fischer, F. (2006) Participatory Governance as Deliberative
Empowerment. The Cultural politics of Discursive Space, American
Review of Public Administration, Vol. 36, No. 1, pp. 19-40.

291

ANA ŽUVELA i DEA VIDOVIĆ
Kisić, V. and Tomka, G. (2018) Citizen engagement & education.
Learning kit for heritage civil society organisations, The Hague:
Europa Nostra.
Rogoff, I. and Schneider, F. Productive Anticipation, in: Cultural
Politics in a Global Age. Uncertainty, Solidarity and Innovation, eds.
Held, D. and Moore, H. L. (2008), Oxford: Oneworld Publications,
pp. 346-358.
Sani, M. et al. (2015) Participatory Governance of Cultural Heritage.
EENC Report.
Available at http://www.interarts.net/descargas/interarts2541.pdf
[accessed 04 April 2020].
Sani, M. (2016) Participatory governance of cultural heritage.
Available at https://beta.visitestartit.com/en/web/observatorisocial/-/
la-gobernanza-participativa-del-patrimonio-cultural [accessed 04 April
2020].
Simon, N. (2010) The Participatory Museum.
Available at http://www.participatorymuseum.org/read/ [accessed 04
April 2020].
Sørensen, A. S., Kortbek H. B. and Thobo Carlsen, M. (2016)
Participation. The new cultural policy and communication agenda, in:
Nordisk Kulturpolitisk Tidsskrift, 1/2016, Vol. 19, pp. 4-19.
Available at https://www.idunn.no/nkt/2016/01 [accessed 29 May
2020].
UIS. (2012) Measuring cultural participation. Montreal, Quebec:
UNESCO Institute for Statistics.
UNESCO (2003) Universal Declaration on Cultural Diversity. A
vision, a conceptual platform, a pool of ideas for implementation, a
new paradigm. Series on Cultural Diversity n° 1, Paper prepared for
the World Summit on Sustainable Development, Johannesburg, 2002.
Available at http://unesdoc.unesco.org/images/0012/001271/127162e.
pdf [accessed 14 May 2020].
Vidović, D. and Žuvela, A. Key terms and concepts for understanding
participatory governance in culture, in: Do It Together. Practices and
Tendencies of Participatory Governance in Culture in the Republic of
Croatia, ed. Vidović, D. (2018), Zagreb: Kultura Nova Foundation,
pp. 16-40.
Voices of Culture (2015) Brainstorming Report. Participatory
Governance in Cultural Heritage, Structured Dialogue between the
European Commission and the cultural sector; Available at http://
www.goethe.de/mmo/priv/14903520-STANDARD.pdf [accessed 28
May 2020].
Wilcox, D. (1994) Guide to Effective Participation, Brighton: Delta
Press.

292

ANA ŽUVELA i DEA VIDOVIĆ
Ana Žuvela i Dea Vidović

Institut za razvoj i međunarodne odnose, Dubrovnik, Hrvatska;
Fondacija Kultura Nova, Zagreb, Hrvatska

SHVAĆANJE SUDJELOVANJA I SUDIONIČKOG
UPRAVLJANJA U KULTURI KROZ REPOZITORIJ
RADOVA MILENE DRAGIČEVIĆ ŠEŠIĆ
Sažetak
Sudjelovanje u umjetnosti i kulturi predstavlja jednu od ključnih tema
u suvremenim raspravama i diskursu kulturne politike. Smatra se da se
sudjelovanjem u procesima donošenja odluka mogu nadomjestiti duboki
procjepi između retorike i prakse kulture demokracije i uravnotežiti
demokratski deficiti u kulturi. Ovaj rad se fokusira na pojašnjavanje
sudjelovanja i sudioničkog upravljanja kroz teorijske artikulacije i
interpretacije tih pojmova u polju kulture. Rad se metodološki temelji
na analizi teorijske literature te analizi okvira kulturne politike. U
analizi različitih koncepcija sudjelovanja kao raspodjele moći, u radu
se istražuje repozitorij teorijskog doprinosa Milene Dragićević-Šešić u
raspravi o sudjelovanju u kulturi. Analiza doprinosa Dragićević-Šešić
razjašnjava naslijeđe i shvaćanje sudjelovanja i sudioničkog upravljanja
u kulturi i kulturnoj politici iz perspektive (post)tranzicijskoga konteksta
i zemalja u razvoju.
Ključne riječi: sudjelovanje, sudioničko upravljanjе, kulturna politika,
Jugoistočna Europa

Dan Perjovschi, Virus diary 2020, after lockdown,
marker on paper, 2020, courtesy the artist
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ФОТОГРАФИЈЕ 
СОНДЕРКОМАНДА КАО 
НЕПОСЛУШНИ АКТ ВИЂЕЊА
Сажетак: У делу „Слике упркос свему: четири фотографије из Ау
швица”, Диди-Хуберман (Georges Didi-Huberman) указује на раз
личите начине кроз које су четири фотографије о којима је реч
настале као противтежа или упркос нечему. Покушаћу да раздво
јим и објасним различите модалитете бивања упркос, каракте
ристичне за наведене фотографије. Оне су настале упркос, али и
на основу, незамисливости ситуације коју приказују (фотографија
као доказ), упркос забрани фотографија (препрека у продукцији)
и упркос репрезентабилности човека (препрека у рецепцији). Не
змисливост нас доводи у везу са појмовима доказа, истине, али и
моћи, репрезентабилности, забране и правила. На основу појмова
репрезентабилности и културног сећања, разматраћу могућност
да ове фотографије представљају оличење непослушног акта ви
ђења о ком говори Џудит Батлер (Judith Butler). Покушаћу да по
кажем да је настанак упркос, како би рекао Диди-Хуберман или
нeпослушно виђење, речима Џудит Батлер, читљиво више кроз
начин на који су слике настале него кроз оно што приказују.
Кључне речи: ратна фотографија, „Sonderkommando”, Аушвиц,
грозота, културно сећање
Био је потребан рат да нас науч и да смо одговорни
за све што смо видели, као и за све што смо урадили.
Мајкл Хер (Michael Herr), Dispatches
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Увод1
Током Другог светског рата, постојала је пракса да група
логораша – Јевреја обавља задатке спровођења других Је
вреја у гасне коморе, као и одлагања и спаљивања лешева
који су за њима остајали. Ова јединица се називала Sonder
kommando. Прва (од тринаест) је формирана 4. јула 1942.
године у Аушвицу и мењала је чланове сваких месец да
на (при чему је први задатак нове групе увек био да спали
остатке претходне, и тиме онемогући потенцијално сведо
чење). Овако описана пракса обједињује супротстављене и
најчешће искључиве улоге жртве и починиоца,2 на основу
чега жртве преузимају део терета кривице.3 Њихова улога је
била да управљају смрћу својих сународника. „Остајемо не
ми и окамењени пред пароксизмом перфидности и мржње:
Јевреји треба да бацају Јевреје у пећи, треба показати да су
Јевреји [...] трпећи сва понижења ишли тако далеко да се
сами уништавају.”4 Међутим, оно што је спољном свету ову
праксу учинило још теже замисливом, био је вео тајне који
ју је обавијао. Не само да је била тајна да Јевреји сами себе
воде у смрт или да су гасне коморе уопште у употреби, већ
су друге активности у логору остајале скривене. Овоме је,
наравно, допринела забрана фотографисања.

Забрана грозоте
Фотографије рата су нераскидиво повезане са појмом грозо
те. Појам грозоте (atrocity) можемо разумети као специфич
но визуелну инстанцу трауматичних догађаја. О каквој год
1 Рад је настао на пројекту број 179049: „Политике друштвеног памћења
и националног идентитета: регионални и европски контекст”, у оквиру
пројектног циклуса Министарства просвете, науке и технолошког раз
воја Републике Србије.
2 Daković, N. (2016) Filmski narativi Sonderkommanda: Šaulov sin ili o nara
ciji žrtve, učinioca, traume i smrti, Temida br. 19/3-4, Beograd, Viktimološko
društvo Srbije, str. 478. Починиоце на овом месту не треба изједначавати
са наредбодавцима. Наспрам њих, починиоци су они који извршавају,
а не они који дају наредбе. Међутим, дискутабилно је где се ова грани
ца налази. Наиме, најчешћа одбрана за злочине учињене током Другог
светског рата јесте управо да су они које бисмо одредили као наред
бодавце заправо били само починиоци или извршиоци наредби. Из тог
разлога, у раду је јасно разграничено да постоје жртве и починиоци, те
да постоје жртве које постају починиоци.
3 Levi, P. (1986) Survival in Auschwitz and the Reawakening: Two Memoirs,
New York: Summit Books, p. 157.
4 Didi-Huberman, G. (2008) Images in Spite of all: Four Photographs From
Auschwitz, Chicago and London: The University of Chicago Press, p. 4; ци
тат у преводу са француског преузет из: Daković, N. (2016), Filmski nara
tivi Sonderkommanda: Šaulov sin ili o naraciji žrtve, učinioca, traume i smrti,
Temida br. 19/3-4, Beograd, Viktimološko društvo Srbije, str. 479.
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да је трауми реч, уколико је одређујемо каo грозну, то чи
нимо на основу њеног изгледа, било замишљеног или реал
ног. Самим тим, визуелна репрезентација је нужан елемент
грозоте. Догађај може бити трауматичан, тежак, болан или
чак неподношљив, али ако је грозан, он је такав визуелно.
Грозота захтева виђење. Можемо чак рећи да одсуство сли
ке као потребног визуелног приказа и доказа грозоте, чини
исте непостојећим. Наравно, не можемо рећи да се одређени
догађај није одиграо уколико не постоји фотографија која
га приказује, већ да, уколико прихватимо да је у питању ви
зуелна инстанца трауме, фотогрфија или неки облик (доку
ментарне) визуелне репрезентације постаје неопходан.
Потребно је напоменути да појам који се на енглеском је
зику означава речју atrocity може бити преведен као грозо
та, али и као свирепост или зверство. Међутим, другачији
превод не би захватио оно што је специфично визуелно у
овом појму. Самим тим, остало би нејасно зашто је слика то
јест неки облик визуелне репрезентације неопходни аспе
кат датог појма. Грозота о којој говоримо није нужно после
дица свирепости, иако је у примерима ратне фотографије,
свирепост најчешће присутна.
Када говоримо о догађајима који су временски или простор
но удаљени, грозота најчешће бива репрезентована кроз фо
тографску слику, а улога фотографија у приказима грозота
се увек суочава са незамисливошћу ситуације коју презенту
је. Најчешће незамислива, она остаје изван могућности на
ше имагинације и мишљења. Из тог разлога, Џудит Батлер
тврди да, уколико не постоји фотографски доказ, не постоји
грозота.5 Фотографија је део идеје грозоте, она пружа чиње
нице чиме је нужан аспект истине о таквим догађајима.
Можемо, дакле, рећи да без фотографије не постоји истина
о ономе што се дешавало у Аушвицу, иако то не значи да се
сам догађај није одиграо. Истина, у овом случају зависи од
визуелне репрезентације и управо је она доведена у питање
одсуством визуелних докумената. Из тог разлога је у лого
ру постојала забрана фотографисања и из истог разлога је
Пољском покрету отпора био потребан фотографски доказ о
активностима Сондеркоманда. Незамисливо је било потреб
но учинити видљивим. О потреби за доказом грозота Ау
швица сведочи и Хана Арент (Hanna Arendt) која говори да
је поверовала у вести о масовним убиствима током Другог

5 Butler, J. (2009) Frames of War, London, New York: Verso, p. 69.
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светског рата тек након што је добила доказ.6 До тада, она су
за њу била незамислива и самим тим нереална.
Наравно, можемо рећи и да је фотографија, тиме што је део
идеје о њој, истовремено и део структуре и конституци
је грозоте, као и да је потпомаже и продужава. Она догађај
ставља пред нас, чини га присутним и наставља га, а као део
структуре, потребна је и ономе ко управља и издаје наредбе
то јест ономе ко контролише шта се чини. У складу са тим,
оно што је занимљиво и донекле парадоксално је чињени
ца да је забрану фотографисања, која се односила на људе
изван логора и на заробљенике, пратила богата продукција
фотографија које су настајале у локалној фоторадионици и
чиниле „званичне” фотографије Аушвица.7 Њих није смело
да ствара неовлашћено особље. Преузимање власти над фо
тографијом је био одраз моћи. Разлог је тај што фотографи
ја, иако настаје из нечег тако малог као што је ролна филма,
има огромну могућност репродукције коју је готово немогу
ће зауставити. Она догађаје шири временски и просторно.
Њима надаље можемо да приступимо увек и од било куда,
док год имамо фотографију која их репрезентује. Нацисти,
дакле, јесу желели да документују свој успон ка власти, али
су продуковали фотографије које би биле уграђене у окви
ре репрезентабилности које су сами стварали, понављали и
потврђивали. Они су регулисали визуелно поље, чиме су све
тако настале фотографије биле део уграђеног извештавања
(или архивирања) о рату.8

Репрезентабилност и истина
Фотографије које приказују грозоту су најчешће слике рата,
мучења, криза, несрећа и медицинске фотографије. Дакле,
слике чији нам садржај изгледа грозно. Суочени са таквим
призорима, најчешће не размишљамо о форми слике – не
размишљамо о одабиру кадра, угла или перспективи, ко
личини светла или бојама. Разлог одсуства оваквих проми
шљања је тај што овакве фотографије доживљавамо као до
кументарне и самим тим нераскидиво повезане са истином.

6 Преузето из: Krstić, P. Aušvic: skandal za mišljenje ili skandal mišljenja, u:
Holokaust i filozofija, priredili Lošonc, M. i Krstić, P. (2018) Beograd: Insti
tut za filozofiju i društvenu teoriju, str. 219, 220.
7 Steyerl, H. Documentarism as Politics of Truth, May 2003., 11. March 2019,
http://eipcp.net/transversal/1003/steyerl2/en; Didi-Huberman, G. (2008)
Images in Spite of all: Four Photographs From Auschwitz, Chicago and Lon
don: The University of Chicago Press, p. 24.
8 Упоредити: Butler, J. (2009) Frames of War, London, New York: Verso,
р. 64.

332

МАРИЈА ВЕЛИНОВ
Појам документаран изједначујемо са чињеничким доказом
или оним што доказује на основу чињеница.
Међутим, фотографија или филм као документарне слике
нису чињенице стварности, већ њене слике или привид. Оне
су продукт симулације и знакова који даје ефекат реалности.
У питању је физички пренос објекта из континуума реално
сти у фиксиране услове слике.9 Самим тим, они не могу да
буду документи који доказују на основу чињеница, већ оно
у шта верујемо као документ.10 Слике су увек субјективне
творевине естетског рада или режије и чак и када наизглед
јесу безличне и објективне, оне увек интерпретирају. Иако
могу бити документарне по својој техници, која се разли
кује од продукције фикције по томе што реалност, бића и
ствари узима у њиховом изворном и затеченом стању, оне
нису у потпуности ослобођене ограничења које један кадар
већ садржи у себи. Ово можемо одредити као етички про
блем продукције документарних фотографија (и фотогра
фија грозота).
Са друге стране, доживљај документарности као аутентич
ног, веродостојног и истинитог преношења чињеница битно
је одређен односом спрам чињеница у нашој психолошкој
стварности која је ограничена животом и културом.11 Доку
ментарност је уметност режије која је у складу са културом
и сећањем којих је део. Рецепција утиче на могућности про
дукције, јер није могуће било шта доживети као реално.
Дакле, интерпретација стварности у документаризму се по
казује као суштински етички проблем,12 који се тиче како
продукције, тако и рецепције документарних фотографија.
Интерпретација је, даље, битно повезана са манипулаци
јом.13 Не само да је могуће фабриковати наизглед докумен
тарне, а заправо фиктивне сцене, већ је сваки одабир кадра
у одређеном виду манипулација. Аутор фотографије ствара
да би изазвао етичку реакцију и промишљање које би могло
да доведе до промене. Документ који се пред нас ставља је

9 Krauss, R. (1984) A Note on Photography and the Simulacral, October Vol.
31, Massachusetts: The MIT Press, рp. 49-68.
10 Dragojević, Ž. Filmska dokumentarnost, u: Film i video, priredio Knežević,
M. (1997), Beograd: Festival Jugoslovenskog dokumentarnog i kratkometra
žnog filma, str. 87.
11 Исто, стр. 95.
12 Dragićević-Šešić, M. Dokumentarizam i etika, u: Film i video, priredio Kne
žević, M. (1997), Beograd: Festival Jugoslovenskog doumentarnog i kratko
metražnog filma, str. 101.
13 Исто.
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упакован у наратив који има своју сврху: мисли и реагуј.14
Фотографије, дакле, нису истина, већ стратегије као одраз
моћи коју документ има над истином. Задатак фотографа
се, овако посматрано, парадоксално испоствља пре као те
жња да управљају и мењају живот него да бележе. Нарав
но, на овом месту се не мисли да је намера фотографа да
управљају животима, већ да они фотографишући нужно
улазе у такав однос спрам онога што се одређује као ствар
ност или као истина. Одређујући ободе кадра, они утичу на
перцепцију и мишљење које од ње зависи.
Грозота је, дакле, зависна од фотографије која је, са своје
стране, зависна како од ограничења продукције, тако и од
могућности рецепције или тачније она је двоструко одре
ђена интерпретацијом стварности. Узимајући, даље, у об
зир однос интерпретације и манипулације, основно етичко
питање постаје питање управљања другим.
Другачије речено, стварати документе подразумева да смо
део „политика истине” које документаризам подразумева.
Политике истине, трагом Мишела Фукоа (Michel Foucault),
одређујемо као сет правила која утврђују продукцију истине
и раздвајање истинитих од лажних тврдњи. Истина је увек
политички регулисана и њена продукција, надаље, пружа
могућност управљања (собом и другима). Као неопходни
доказ (истине), фотографија (као и други медији и докумен
ти), представља део продукције истине и моћи или власти
коју она пружа. Артикулација, продукција и рецепција фо
тографија је обележена односима моћи и друштвеним кон
венцијама, док је са друге стране, истовремено, њена улога
управо да покаже оно неочекивано унутар тих односа – да
искаже незамисливо, неизрециво, непознато или чак мон
струозно и на тај начин створи могућност за промену.15 Ову
улогу фотографија може да обавља само ако искорачи из
унапред задатих система, ако дела насупрот политике исти
не чији је доказ. Потребно је да оваква фотографија буде
неполитична, слободна, непокорна или непослушна.
Свака фотографија, дакле, подразумева један кадар, ограни
чење онога што може бити приказано. У својој књизи Frames
of War,16 Џудит Батлер појам кадра (или рама, оквира – frame
на енглеском) изједначује са ограничењима и наметнутим
14 Bošković, D. Dokumentarni film na televiziji, u: Film i video, priredio Kne
žević, M. (1997), Beograd: Festival Jugoslovenskog dokumentarnog i krat
kometražnog filma, str. 109.
15 Steyerl, H. Documentarism as Politics of Truth, May 2003., 11. March 2019,
http://eipcp.net/transversal/1003/steyerl2/en
16 Butler, J. (2009) Frames of War, London, New York: Verso.
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интерпретацијама (или идеологијама) које се у оквиру ка
дрирања подразумевају. Репрезентабилност, Џудит Батлер
представља као појам који означава могуће репрезентације
које су ограничене и унапред одређене.17 Ограничени смо
оним у чијој смо власти, и, била то држава, неки вид окупа
тора или наша сопствена култура, ми немамо могућност да
сликамо било шта, нити на било који начин. Свака фотогра
фија, укључивањем у кадар, искључује све остало. Струк
тура таквог укључивања – искључивања, заједно са разли
читим техничким одлукама, даје могућности онога што је
приказиво или репрезентабилно. Те могућности су, према
мишљењу Џудит Батлер уско ограничене, а посебно су од
ређене када је у питању ратна фотографија. Медији образују
нашу слику о рату. Контролисати медије или начин прено
шења и ширења информација, значи контролу над оним што
је перципирано као реалност, као оно што јесте, оно што
постоји. Задати могуће оквире фотографија значи контро
лисати интерпретацију догађаја На тај начин слика се обра
зује из унапред одређене интерпретације.18 Улазимо у круг
продукције репрезентација које су унапред зацртане као је
дине могуће, које су једине репрезентабилне.19 Ослобађање
од тих ограничења се, по Батлер, може извршити укључи
вањем самог оквира у фотографију. То је оно што Батлер
назива непослушни акт виђења (a disobedient act of seeing).
Дакле, разлика између дозвољених и забрањених фотогра
фије је била у томе да ли су део система у ком је Аушвиц
могао да буде приказан, а део система никако нису могле
да буду фотографије које нису створили они који контро
лишу такав фотографски наратив. Они нису били носиоци
„истине”, били су без (њене) моћи. У складу са тим, данас је
готово засигурно да су веома ретке фотографије које су то
ком Другог светског рата створиле жртве. Познато је да по
стоје фотографије које је направио Мендел Гросман (Mendel
Grossman), 20 Хајдекерове (Heydecker) фотографије21 и чети
ри фотографије из Аушвица (мада нису занемариви ни црте
жи Оливера Стона (Oliver Stone) који такође приказују рад
Sondercommandо-а).

17 Исто, стр. 73.
18 Исто, стр. 72.
19 Исто, стр. 73.
20 Grossman, M. (1977) With a Camera in the Ghetto, New York: Schocken
Books.
21 Heydecker, J. J. (1991) The Warsaw Ghetto: A Photographic Record 19411944, London and New York: I. B. Tauris Ltd.
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Четири незамисливе фотографије из Аушвица
Четири фотографије о којима је реч настају у августу 1944.
године22 тако што су неки од чланова Сондеркоманда, име
нованих покретом отпора из Аушвица,23 у сарадњи са Пољ
ским покретом отпора, прокријумчарили једну ролну фил
ма, направили наведене фотографије и прокријумчарили
филм ван логора у туби пасте за зубе. Као што је наведно
у поруци која је послата уз филм, циљ је био да се пруже
докази о праксама које су се одвијале у логору и да се исти
шаљу даље.24
Прве две фотографије настале у Аушвицу приказују сце
ну спаљивања лешева који након гасне коморе нису стали
у крематоријум (слике 1 и 2). Исте имају приметан црни
оквир, за који Диди-Хуберман верује да представља уну
трашњост гасне коморе из које су фотографије сликане.

Слике 1 и 225 Didi-Huberman, G. (2008) Images in Spite of all: Four
Photographs From Auschwitz, Chicago and London: The University
of Chicago Press, p. 12, 13.

Данас се често може наићи на кроповане верзије слика које
јаснијим чине сликану сцену, али истовремено дају илузи
ју нехајности са којом сликамо изложени пред догађајем и
22 Неки извори настанак фотографија смештају у октобар 1944. године и
повезују их са дванаестом јединицом која је извршила неуспелу побуну
и покушала да побегне из логора.
23 Hirsch, M. Surviving Images: Holocaust Photographs and the Work of Post
memory, in: Visual Culture and the Holocaust, ed. Zelizer, B. (2001), Lon
don: The Athlone Press, p. 217.
24 Didi-Huberman, G. (2008) Images in Spite of all: Four Photographs From
Auschwitz, Chicago and London: The University of Chicago Press, p. 16, 17.
25 Исто, стр. 12, 13.
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скривају опасност са којом се фотограф сусрео да би напра
вио слике. Као такве, оне би могле да се изједначе са фото
графијама које су већ уграђене у оквире репрезентабилности
рата то јест деловале би „дозвољено” и иако би приказивале
дотада незамисливо, изгубиле би могућност да покажу да су
настале упркос нечему, да су забрањене или тајне. Из њих
не бисмо могли да ишчитамо да приказују нешто што не би
требало да постоји, да су такорећи настале упркос „истини”.
Биле би део система коме се супротстављају и које својим
постојањем чине видиљивим и подложним критици. Прису
ство оквира пружа доказ да је фотографија настала упркос
и на тај начин потврђује да постоји подела на дозвољено
и забрањено, да постоји систем репрезентабилности који
ове фотографије крше. Или, речима Џудит Батлер, укључи
вањем оквира који дели видљиво од невидљивог, ове фото
графије представљају непослушни акт виђења,26 оне чине
видљивим оквир реалности која је наметнута.
Потребно је напоменути да је могуће проблематизовати
тврдњу да ове фотографије крше забрану, јер због локаци
је фотографа, сама гасна комора ипак остаје скривена и на
фотографију се преноси само као неодређени црни оквир.
Управо из тог разлога, неопходно је ове четири фотографије
посматрати кроз начин на који приказују суочење са забра
нама самог фотографа, а не као приказ забрањеног садржаја.
Трећа фотографија приказује жене које се скидају мислећи
да их воде на туширање, док су заправо на путу ка гасној
комори (слика 3). Такође је сликана из даљине, а по углу под
којим је фотоапарат и нејасности фотографије можемо да
закључимо да је фотограф држао фотоапарат на неуобичајен
начин, највероватније поред кука (да би га учинио непри
метним), док је слику направио у ходу. Четврта фотографи
ја (слика 4) представља покушај сликања исте или сличне
сцене, али због угла фотоапарата приказује само околну
природу.
Трећа фотографија је такође претрпела разне „исправке” и
данас имамо како кроповану, тако и знатно дорађену фото
графију (укључујући и подизање груди жена на слици).27
Четвртом фотографијом се, насупрот, мало ко бавио, иако
иста представља најјаснији доказ опасности са којом се фо
тограф суочавао и његове немогућности да испуни свој за
датак до краја. Не само да сцену није могао да изоштри и
26 Упоредити: Butler, J. (2009) Frames of War, London, New York: Verso,
p. 72
27 Didi-Huberman, G. (2008) Images in Spite of all: Four Photographs From
Auschwitz, Chicago and London: The University of Chicago Press, p. 36.
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да јој се приближи, он није могао ни да је укључи у кадар.
Потпуно онемогућен оним споља, у фотографију је укљу
чио управо само оно изван, оно што у техници укључења
– искључења не улази у оквире кадра. Можемо рећи да је у
питању изокренута фотографија, али не због угла слике,28
већ због њеног садржаја. Тиме што је у њу укључено оно
што је планирано да буде искључено, она на најбољи могу
ћи начин у себе укључује свој оквир. Јер оквир слике је увек
њена спољашњост, оно са чим је у вези, али што у њој није
видљиво.

Слике 3 и 429 Didi-Huberman, G. (2008) Images in Spite of all: Four
Photographs From Auschwitz, Chicago and London: The University
of Chicago Press, p. 14, 15.

Дакле, није важно само шта фотографије приказују, већ и на
чин на који то раде. Организација кадра организује нашу пер
цепцију и мишљење. Оквир структурише нашу перцепцију
реалности.30 Перспектива (унутар) кадра је део интерпрета
ције рата који репрезентује. Оне саме су интерпретација и
28 Иако Диди-Хуберман обе фотографије представља под другачијим
углом за који верује да је био најреалистичнија могућност настанка фо
тографије – обе фотографије су за 90 степени окренуте на леву страну
због чега делује јасније да су сликане у ходу и скривено.
29 Didi-Huberman, G. (2008) Images in Spite of all: Four Photographs From
Auschwitz, Chicago and London: The University of Chicago Press, p. 14, 15.
30 Butler, J. (2009) Frames of War, London, New York: Verso, p. 71.
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уколико не укључују у себе свој оквир, свој начин настанка,
служе само као потврда наметнуте „истине” и „реалности”
и самим тим представљају средство доминације, а не осло
бођења. Уколико пак, пружају могућност да тематизујемо
и критички се односимо према забранама и ограничењима
слике, омогућују нам, не само да гледамо, већ и видимо шта
је све уграђено у слике, чиме оне постају непослушни акт
виђења о ком говори Батлер.31 Тиме не укључујемо у сли
ку нешто што је нужно изван ње (иако се то у последњем
примеру на одређени начин јесте десило). Није могуће да
избегнемо структуру укључивања – искључивања коју фо
тографија, технички гледано, захтева. Чак иако укључи оно
што је првобитно било (планирано као) спољашње, нешто
увек остаје изван и чини границу кадра. Акт о ком Батлер
говори треба пре разумети као да унутар фотографије чи
нимо видљивим оно што је у њу већ било укључено, оно
што ју је одредило, али нам је остајало скривено.32 Такав
акт не доводи у питање само медије и могућности прено
шења информација, већ у питање доводи оно што се до тада
одређивало као „реалност”.
Да је управо фотографија место могућности испољавања
ове непослушнсти, потврђује чињеница да, парадоксално,
иако унапред одређена и увек већ интерпретирана и огра
ничена наметнутим кадром, фотографија је слепа за поде
ле. За њу не постоји разлика по релевантности. Она чува и
наизглед неважно.33 Можемо претпоставити да чува и своје
услове настанка, али су исти најчешће скривени, због чега
је пример четири фотографије из Аушвица тако важан. Он
представља успешно укључивање ограничења у слику и јед
ноставно читање граница могућности кадрова који су пред
нама. Ове четири фотографије, на најрепрезентнији начин,
у себи садрже сопствени рам. Настале из немогућности, оне
те немогућности садрже у себи. Ми видимо унутрашњост
гасне коморе у којој се фотограф крије, осећамо да не може
да стане и слика жене које жели да нам прикаже, видимо
идеологију ћутања о праксама у Аушвицу у деловима сваког
кадра. Можда случајно, фотограф преноси више од сцена
које приказује. Из његових фотографија, ми читамо ограни
чења са којима се сусреће. Његово виђење је истински акт
непослушности.

31 Исто, стр. 72.
32 Исто, стр. 75.
33 Ruchatz, J. The Photograph as Externalization and Trace, in: Cultural Me
mory Studies, eds. Erll, A. and Nünning, A. (2008), Berlin, New York: Walter
de Gruyter, p. 370.
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Све четири фотографије, укључујући немогућности, неја
сности, границе и оквире, нуде и могућност искупљења за
чланове јединице. Оне их враћају ближе месту жртве, месту
онога који се крије, који бежи и који је у опасности. Оне их
искључују из улоге починиоца и чине их покретом отпора.

Бивање упркос
Потребу за фотографијама створила је неизрецивост и неза
мисливост са којом су се чланови јединица сусретали. Без
сведока, било међу собом, било изван Сондеркоманда, али
и без могућности да неко заузме ову улогу, у изолацији од
спољног света, других затвореника, али и агресора који ни
је желео да буде имплициран за „њихове злочине”, затворе
ници су потенцијално могли само да пробају да обавесте о
ономе што се дешавало. Међутим, ко би могао да појми и
прихвати такву истину? Она је била незамислива. Чак и када
би добили прилику да кажу, то не би било довољно. Неза
мисливост онога о чему би причали је захтевала да се оно
са чиме су се сусрели покаже, да се учини видљивим. Вели
чина и могућност злочина у Аушвицу почивала је управо на
онемогућавању говора о истим управо кроз онемогућавање
замишљања онога што се одвијало. Де-имагинација би мо
гла бити одређена као пракса на којој је Аушвиц почивао.
Онемогућити замисливост је била основа свих активности у
логору. Чак и ако би постојала могућност будућих сведоче
ња, одсуство доказа чини грозоту „неистинитом” и „немогу
ћом”. Замисливост подразумева визуелну репрезентацију и
одсуство исте онемогућава имагинацију, јер, за разлику од
наратива, фотографије су фиксирани и непромењиви иска
зи.34 Самим тим, говор о оваквим догађајима остаје празан.
Јер ко би веровао или ко би могао да замисли оно о чему
је реч. Видимо колико је, из тих разлога, (било) важно кон
тролисати фотографију током рата. Самим тим, управо је
акт виђења био неопходни доказ за (за)мисливост Аушвица.
Ухватити део реалности коју нико није сматрао могућом и
дати јој форму, то је био задатак фотографа Сондеркоман
да.35 Можемо рећи, пратећи Диди-Хубермана, да четири фо
тографије из Аушвица постоје упркос томе што приказују
незамисливо, али потребно је напоменути и да оне истовре
мено управо због тога и настају. Оне су створене да би за
узеле празно место имагинације која је била саставни део
мишљења о Аушвицу.

34 Butler, J. (2009) Frames of War, London, New York: Verso, p. 71.
35 Didi-Huberman, G. (2008) Images in Spite of all: Four Photographs From
Auschwitz, Chicago and London: The University of Chicago Press.
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Окарактерисан као незамислив, неизрецив и немислив, овај
логор измиче нашем сећању. Након што су, пре ослобођења,
докази пракси у логору уништени, сцене које фотографије
приказују постају још мање замисливе. Ове четири фото
графије су сада траг не-места.36 Уништење места је био по
кушај остављања пракси уништења унутар логора у стању
незамисливости, без трагова и без сећања.
Већ из наслова књиге Диди-Хубермана,37 видимо да четири
фотографије из Аушвица одређује као слике које су настале
упркос свему. На првом месту, оне су настале упркос забра
ни фотографисања и упркос стражарима који су ову забрану
наметали. Затим, на основу тога, оне настају и упркос до
звољеној репрезентабилности онога што приказују, али, у
складу са тим, оне настају и упркос нама самима. Четири
фотографије настају у Аушвицу упркос физичким ограни
чењима, али и упркос нашој реалности, нашој култури и,
можемо рећи, нашем (пост)сећању. И након што су виђене,
оне остају искључене, и даље незамисливе и непојмљиве.
Оне су на периферији и чине оквир могућих репрезентација
Холокауста.
Мариане Хирш је творац појма постсећање који дефини
ше као реакцију друге генерације на трауме прве.38 Оно се
изграђује на понављању медијализованих сцена репрезен
тације које изграђују знање и сећање на Холокауст. У пи
тању су сцене које циркулишу и изнова се појављују у фил
мовима, књигама, уџбеницима и творе културу сећања на
трауматичну прошлост.
У складу са тим је и теза Мориса Албваша који тврди да је
сећање у основи увек колективно или друштвено,39 и, самим
тим, нужно зависно од преношења и размене знања. Сле
ди да је оно у великој мери зависно од медија које користи
мо и/или који су нам доступни.40 Комуникација кроз медије
ствара заједничку слику прошлости која представља основу

36 Упоредити: Исто, стр. 20-22.
37 Исто.
38 Hirsch, M. Surviving Images: Holocaust Photographs and the Work of
Postmemory, in: Visual Culture and the Holocaust, ed. Zelizer, B. (2001),
London: The Athlone Press, p. 218.
39 Albvaš, M. Kolektivno i istorijsko pamćenje, u: Kolektivno sećanje i poli
tike pamćenja, priredili Sladeček, M., Vasiljević, J. i Petrović Trifunović,
T. (2015), Beograd: Zavod za udžbenike, Institut za filozofiju i društvenu
teoriju, str. 29-60.
40 Ruchatz, J. The Photograph as Externalization and Trace, in: Cultural Me
mory Studies, eds. Erll, A. and Nünning, A. (2008), Berlin, New York: Walter
de Gruyter, p. 367.
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(пост)сећања.41 Она нас ретроспективно чини сведоцима
који нису добили, већ су усвојили ову улогу. Фотографија
представља један од медија о којима је реч, али она је медиј
који најјасније ствара везу постсећања. Као индекси, фото
графије указују на прошлост којој сведоче.42 Оне су мате
ријализовано сећање. Међутим, међу четири основне фото
графије које испуњавају ову улогу у погледу Аушвица,43 не
проналазимо ни једну од четири фотографије приказане у
овом раду. Видимо различите фотографије улаза у Аушвиц,
али нас његова немисливост оставља пред капијама. Да ли
можемо рећи да је искључење случајно?
Репрезентабилност о којој говори Батлер, Сонтаг одређује
као „[и]деологије [које] стварају уобичајене идеје од значаја
и покрећу предвидљиве мисли и осећања.”44 Уместо појма
колективног сећања, Сонтаг користи појам колективне ин
струкције. Наиме, ако су нам неке фотографије препозна
тљиве, оне су део онога о чему друштво бира да мисли.45
Можемо рећи да овакво сећање није колективно, већ култур
но сећање „које у специфичним оквирима друштвене интер
акције усмерава радње и искуства, и кроз генерације чува
понављане праксе и уводи појединце у њих.”46 Карактери
стика културног сећања је, дакле, да нас обавезује и ограни
чава. Оно одређује границе важног и неважног, централног
и периферног (у односу спрам продукције, репрезентације
и репродукције слике).47 Које фотографије правимо, али и
које гледамо, је наметнуто кроз сложену мрежу сећања на
ше културе. Дакле, културно сећање је бар део граница ре
презентабилности. Оформљеност културног сећања ствара
стабилност и преносивост,48 а знање које се на тај начин
преноси подразумева формативни аспект који образује и

41 Assmann, J. Communicative and Cultural Memory, in: Cultural Memory
Studies eds. Erll, A. and Nünning, A. (2008), Berlin, New York: Walter de
Gruyter, pp. 119-118.
42 Hirsch, M. Surviving Images: Holocaust Photographs and the Work of
Postmemory, in: Visual Culture and the Holocaust, ed. Zelizer, B. (2001),
London: The Athlone Press, p. 224.
43 Исто, стр. 226.
44 Sontag, S. (2003) Regarding the Pain of Others, London: Penguin Books,
p. 77.
45 Исто, стр. 76.
46 Asman, J. Kolektivno sećanje i kuturni identitet, u: Kolektivno sećanje i po
litike pamćenja, priredili Sladeček, M., Vasiljević, J. i Petrović Trifunović, T.
(2015), Beograd: Zavod za udžbenike, Institut za filozofiju i društvenu teoriju,
str. 62.
47 Исто, стр. 67.
48 Исто, стр. 66.
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нормативни аспект који управља нашим поступцима.49 Фо
тографија се, дакле, везује за дискурс који се бави иденти
тетом, а не за дискурс који се бави естетиком.50 Није могуће
сликати било шта и остати исти.
У складу са тим, можемо рећи да су четири фотографије из
Аушвица оно о чему друштво бира да не мисли или бар оно
о чему не бира да мисли. До те мере непојмљиви призори и
даље делују нереално и самим тим нису репрезентабилни
унутар изграђене културе сећања. Повезане са идентитетом,
они остају граница или оквир могућности човечанства да
створи слику о себи, о ономе шта човек може да уради. На
тај начин оне представљају антрополошки проблем. Излазе
изван граница онога што одређујемо као људскост и уносе
нешто ново на поље мишљења. Можемо рећи да су ове чети
ри фотографије чланови Сондеркоманда направили упркос
самима себи. Са једне стране, они их стварају иако на њима
себе приказују као починиоце и кривце, али и иако пока
зују да оно што је дотада сматрано човеком није све. Јер и
ово је човек. „Попут пирамида или Акропоља, и Аушвиц
је знак човека. Слика човека је, одсад, неодвојива од гасне
коморе[...]”51Ове фотографије укључују грозоту у поље де
финиције човека и његове перцептивне реалности која садр
жи већ формирану и препознатљиву слику човека.52 Четири
фотографије из Аушвица проблематизују границу човека и
не-човека и доводе у питање слику о нама самима, а тиме и
нашу утврђену, учвршћену и преносиву културу и наш иден
титет. Оне нам не говоре шта човек јесте, али остављају траг
који пружа доказ да је „људскост” доведена у питање.53 Че
тири фотографије из Аушвица нас чине непрепознатљивим
нама самима. Сада када је Аушвиц неодвојив од онога што
јесмо, структурисање слике и дефиниције о човеку постаје
проблематично. Ми (људи) нисмо само потенцијалне жртве,
ми смо и потенцијални починиоци. Фотографије Сондер
команда као групе људи која стоји на граници жртве и по
чиниоца чини ову мисао још јаснијом, препознатљивијом и
блискијом. Управо је то разлог одсуства истих из онога што
карактришемо као културно сећање. Оне му се на најјаснији
начин противе.
49 Исто, стр. 67.
50 Krauss, R. (1984) A Note on Photography and the Simulacral, October Vol.
31, Massachusetts: The MIT Press, pp. 49-68.
51 Батај (Bataille), преузето из: Didi-Huberman, G. (2008) Images in Spite of
all: Four Photographs From Auschwitz, Chicago and London: The Univer
sity of Chicago Press, p. 28.
52 Butler, J. (2009) Frames of War, London, New York: Verso, p. 64.
53 Исто, стр. 78.
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Закључак
Тематизовање оквира и видљивости има, дакле, критичку
улогу унутар визуелне културе. Видети рам који нас засле
пљује и чини јасну границу репрезентабилног; доживети да
медијум који копира стварност изневери наша очекивања о
видљивом и реалном, али и о нама самима, у томе лежи нај
већа моћ фотографије. Она има могућност да нам показује
шта све јесте и шта све јесмо, а на примеру фотографија из
Аушвица видимо да има и могућност заузимања одређене
мета-позиције и показивања шта све она јесте. Њена снага
у фотографијама из Аушвица извире из оних аспеката слике
које бисмо уобичајено назвали грешкама – из немогућности
хватања доброг и јасног кадра. Пренети продукцију у ин
терпретацију и рецепцију је други начин да опишемо укљу
чивање оквира у слику. Ми добијамо слику у којој видимо
како сцену, тако и аутора и околности настанка фотографије.
Кроз испреплетане односе незамисливости, забране, репре
зентабилности, истине и моћи, ове четири фотографије пру
жају више од онога што је сам фотограф намеравао. Упркос
труду да прикаже боље, он је приказао више.
Узимајући у обзир то да се границе приказивог и репрезен
табилног унутар културе изједначавају са границама иден
титета, изневеравање очекиваног приказа нас самих или дехуманизујућа пракса чини саставни део овако описаног кри
тичког односа спрам фотографија (грозоте). Проблематиза
цију нас самих унутар слике (коју о себи имамо) можемо
одредити као етику непослушног фотографа.
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SONDERKOMMANDO PHOTOGRAPHS AS A
DISOBEDIENT ACT OF SEEING
Abstract
In his book Images in Spite of All: Four Photographs from Auschwitz,
Didi-Huberman indicates that the four photographs in question were
taken as a counterweight or in spite of something. They show the
activities of the Sonderkommando, whose task was to escort other Jews
into gas chambers, as well as to dispose and burn the corpses that were
left behind. In the dual role of the victim and the perpetrator, members
of this unit, in spite of the ban and the danger they were in, had
created four photographs showing their own activities inside the camp.
Throughout the work, different modes of being in spite of characteristic
of the aforementioned photographs are separated and explained with
regard to whether they relate to the need for, production or reception
of photographs. They were created in spite of, but also based on, the
inconceivability of the situation they portray (photographs as evidence),
in spite of the prohibition of photographs (obstacle in production)
and in spite of the representational framework or representability of
humans obstacle in reception. Inconceivability brings us to the notions
of evidence, truth, but also power, representability, prohibition and
rules. Based on the representability of the photographs and the notion
of cultural memory, we considered the possibilities of the photographs
representing Judith Butler’s disobedient act of seeing. It will be
shown that an emergence in spite of as Didi-Huberman would say, or
a disobedient act of seeing in Judith Butler’s words, is readable more
through the way the images are made, than through what they depict.
Unlike the usual “allowed” war photographs, they are specific proofs of
the prohibition against which they are made.
Key words: war photography, Sonderkommando, Auschwitz, atrocity,
cultural memory
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ПРЕТКИЊЕ И НАСЛЕДНИЦЕ 
У ПРОЗИ МАРИЈАНЕ ЧАНАК
Сажетак: У раду се анализира збирка прича Праматере новосад
ске ауторке Маријане Чанак из угла теоријских приступа који ис
тражују питања рода, родних улога, вишеструкости и промен
љивости идентитета, еманципације, односа ’приватно-јавно’ и
’центар-(полу)периферија’, али и деконструкцију патријархата
и феномен дискриминације жена у свим сферама друштва. Ових
шеснаест прича посредују женски гласови из прошлости, којима
ауторка приповеда женску историју преткиња и наследнице, која
сопствено животно искуство прелама кроз гласове мајке, баба и
других жена присутних у њеном животу. Ауторка пише о женама
и женама, са свешћу да се другачије аутентични женски гласо
ви не би ни чули. Заточене у маргинализованости, скрајнуте и са
кривене од шире публике, награда и уважавања, ауторке исписују
историју женске другости, женских идентитета и судбина. Жен
ски гласови причају о прошлости, историји породица и поднебља
тако тихо и ненаметљиво да их не бисмо ни чули да није чврсте
воље ауторке да врати снагу и мудрост женским гласовима који
су вековима потискивани и омаловажавани.
Кључне речи: гинокритика, идентитет, патријархат, женска
историја, женско искуство, женско писмо

Ако се пође од претпоставке да „за разлику од мушких ау
тора, списатељице доживљавају ’стрепњу од ауторства’
(anxiety of authorship), изазвану чињеницом да их чин пи
сања ставља изван друштвено дефинисаних оквира жен
ског понашања и идентитета, па самим тим доводи у пита
ње њихову женственост и сам њихов идентитет”1, женско
1 Гордић Петковић, В. (2011) Род и књижевност, Увод у родне теорије, ур.
Милојевић, И. и Марков, С., Нови Сад: Центар за родне студије АЦИМ
СИ, Mediterran publishing, стр. 400.
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стваралаштво/ женско писмо/ женска књижевност анали
зираће се на сасвим другачији начин. Феминистичка књи
жевна критика познаје два правца, две „школе” – француску
феминистичку теорију и англоамеричку књижевну критику.
Ова прва проучава појам полне разлике, док се „амерички
критичкотеоријски модел заснива на појму рода као дру
штвеној конструкцији полности и започиње новим откри
вањем традиције, новим ишчитавањем текстова које пишу
жене, те анализом стереотипа, мизогиније и сексизма у ка
рактеризацији женских ликова у књижевности – да би се на
ставила испитивањем женског искуства, женског стварања
и свеженског доприноса традицији уметничке и ангажоване
књижевности.”2 У оквиру овог правца, „у фокусу пажње су
новоотворене теме женског ауторства и стваралаштва, или
нови приступи познатим и признатим делима књижевног
канона, који испитују стереотипне представе жена или њи
хову заступљеност и положај у тим текстовима.”3
Након истраживања у библиотеци Британског музеја, Вир
џинија Вулф указује на „невидљивост жене у култури и
науци”4; ова ауторка открива да се место жене у историји
предочава поједностављеним и неретко увредљивим пара
лелама и поређењима, и да су „њена невидљивост и марги
нализованост крајње консеквенце симплификованог патри
јархалног дефинисања женског идентитета као вредносне
супротности мушком”5.
„Женску књижевност обележила је, тематски и значењски,
специфичност женског искуства: хендикепиране несисте
матичним образовањем и ограничене патријархалним при
оритетима, жене имају мање могућности за креативни ан
гажман и професионални развој. Но, све тешкоће које обе
лежавају положај жена доприносе да књижевни текстови
које жене пишу поседују заједничке одлике које се могу си
стематизовати – заједничке теме, симболе, изражајна сред
ства. То, међутим, не значи да постоји универзална „женска
имагинација” која овакву књижевност ствара: ову идеју те
оретичарка Илејн Шоволтер одлучно одбацује, указујући да
се самосвест жене писца кроз књижевно дело исказује на
начин примерен времену и месту – историјском тренутку
и културној средини који формирају њене ставове и мишље
ња... Једна од могућности освешћења родних представа у
којој се на подстицајан начин комбинују језик, идентитет,
2 Исто, стр. 398.
3 Исто.
4 Исто.
5 Исто.
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култура и сексуалност остварује се кроз анализу књижевних
дела које су писале жене. У бирању књижевног текста који
ће најбоље показати механизме родних односа и рад родних
стереотипа неопходни су ризик и обазривост”6.
Илејн Шоволтер крајем 70-их година двадесетог века упу
ћује на две врсте феминистичке критике: на феминистичку
критику у ужем смислу (feminist critique) и на гинокритику
(gynocritics/gynocriticism): „Феминистичка критика се бави
идеолошким претпоставкама књижевних појава, и њу жен
ски субјекат занима првенствено као конзумент књижевно
сти коју пишу мушкарци; гинокритика акценат изучавања
ставља на жену као писца, и у средишту пажње ове врсте
критике је историја женске књижевности, феномен женске
креативности и језичка сензибилизација женског”7. Гино
критика представља мултидисциплинарну науку усмерену
на жене, која у свом раду користи и методологију других
наука које чине корпус женских студија, попут лингвистике,
социологије, психологије, историје, антропологије. „Гино
критика полази од консензуса о ’женској поткултури’, одно
сно од идеје да се женско у традицији културе и знања увек
развија на маргини, упоредо са главним током мушког ства
ралаштва, које се маркира – лажно или недовољно аргумен
товано – као универзално. Категорија рода се у гинокритици
користи за истраживање историјских и друштвених услова,
као и друштвених процеса важних у настајању књижевних
текстова које су писале жене”8. Гинокритика је, тако, „сва
ко емпиријско истраживање које доприноси реконструис а
њу женске књижевне традиције на основу категорије рода”,
а та традиција је „књижевно наслеђе, скривено и затам
њено, недовољно изучено и тиме учињено невидљивим”9.
Женски књижевни канон може се истраживати у складу са
специфичностима женске позиције, околностима у којима
дело настаје, али и у контексту књижевног утицаја који су
деловали на ауторке.
Из свега овог произилази питање: колико слободе ауторке
имају у свом стваралаштву, и која је цена те слободе? Да
ли слободи жена све списатељице теже једнако и на исти
начин? Да ли свака списатељица слободу има као свеоп
шту вредност? Пишући о различитим женским судбинама,
6 Гордић Петковић, В. Умемо ли да читамо род? Конструкција рода и
идентитета у анализи књижевног дела, у: Друштвено-хуманистички
огледи/Eseuri socio-umaniste, ур. Спариосу, Л. (2013), Нови Сад: Фило
зофски факултет, стр. 87.
7 Гордић Петковић, В. (2011), нав. дело, стр. 401.
8 Исто.
9 Исто, стр. 402.
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обраћајући се женама и стварајући културу сећања жена,
свака од њих на неки начин пише о слободи и о њеном осва
јању. Иако не постоји универзални архетип жене, постоји
универзално женско искуство, и мноштво идентитета које
свака жена у себи носи.
Говоримо ли о идентитетима жена, онда морамо у обзир
узети вишеструкост њихових идентитета, изградњу, али и
њихову променљивост. Различити су узроци променљиво
сти идентитета, од којих су род, образовање, професија, по
родично стање, поднебље, завичајна припадност само неки
од њих. Фактори променљивости идентитета су веома раз
личити, али и специфични: „У феминистичким теоријама
идентитет је данас једна од кључних тема, јер је феминизам
полазио од успостављања категорије ’Жена’ и/или жене што
је водило не само до разматрања идентитета Жена/жене, већ
и до разматрања категорије идентитета уопште. Управо из
тих разлога, идентитет је данас и место напетости и спорова
у феминистичким теоријама – покушаји успостављања ка
тегорије жена и преиспитивање идентитета доводили су до
теоријских и политичких размимоилажења”.10
Тачке спорења и/или преиспитивања у вези са идентитетом
јесу његова променљивост насупрот датости, али и његова
вишеструкост. Свака особа у себи носи вишеструке иденти
тете (попут вере, расе, етничког порекла, класе, старости,
пола и рода...), али се услед друштвених промена, личних
интересовања и избора, различитих околности и протока
времена, елементи идентитета мењају.
„Родни идентитет је део личног идентитета који се односи
на социјалну и личну перцепцију појединца о припадању
односно неприпадању властитом биолошком полу. Данас
можемо говорити о лепези родних идентитета која се нај
чешће именује формулом LGBTTIQ – кровни назив за ле
збејке, геј, бисексуалне, трансродне, интерсексуалне и quee r
(квир) особе. На индивидуалном плану родни идентитет је
независан од тога који пол је на рођењу уписан поједин
ки/појединцу, иако се већи део популације идентификује
са биолошким полом. Хетеросексуалне особе су већински
део популације, али LGBTTIQ особе не траже нека посебна
права за себе већ само иста права која имају и хетеросек
суалне особе. Социјализација је битна за изградњу родног
идентитета бар у истој мери у којој на његово формирање
утичу личне жеље, стремљења и склоности личности. На
10 Духачек, Д. (2011) Род и идентитет, Увод у родне теорије, ур. Мило
јевић, И. и Марков, С., Нови Сад: Центар за родне студије АЦИМСИ,
Mediterran publishing, стр. 359.
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друштвеном плану на родне идентитете утичу економске,
политичке, културне, субкултурне, расне, полне прилике”11.
Различити су теоријски приступи којим се преиспитују пи
тања рода, родних улога, појма и значаја вишеструкости и
променљивости идентитета, еманципације, односа ’приват
но-јавно’ и ’центар-(полу)периферија’, али и деконструк
цију патријархата и појам дискриминације према женама у
свим сферама друштва. Жене су еманципацијом, али и до
стигнућима феминистичких политика и својом сопственом
борбом дошле до тога да су освојиле различита поља дело
вања, попут права на образовање и права гласа (да бирају и
буду биране), као и различита поља моћи и одлучивања и
то је неспорна чињеница. Феминистички приступ идентите
ту подразумева анализу друштвених чинилаца који су ути
цали на то да идентитет жена данас буде такав какав јесте.
Од тога како су са нама поступали док смо биле девојчице,
како нас је друштво обликовало да будемо жене, на који на
чин нас је то исто друштво спречавало (или мотивисало) да
искористимо своје потенцијале. Такође, у формирању иден
титета улогу имају чиниоци који могу имати утицаја на сва
ку индивидуу, попут вере, расе, етничког порекла, класе,
старости, пола и рода, али и порекла.
„Гинокритика је научни приступ чији је предмет књижев
ност коју су писале жене, а циљ утврђивање заједничких од
лика те литературе и реконструкција женске традиције”12.
Жене аутори нису само заточене у својој маргинализовано
сти, нису само скрајнуте и сакривене од шире публике, на
града и уважавања, већ оне својим женским писмом пишу
историју женске „другости”, женских идентитета и судбина
које деле. Читатељке ће написано разумети, готово сасвим
сигурно, другачије него што ће то учинити мушкарци чита
оци. Оне ће се саживети са јунакињама чије приче записују
списатељице.
„Јесу ли жене успјеле успоставити свој ’културни канон’,
или нешто што би се могло звати ’женском културом’? Ка
ко жене данас себе доживљавају, како себе виде, с којим се
другим женским фигурама масовно идентифицирају, које су
њихове женске културне иконе, што промичу, што помичу
и коме се обраћају? Коме, уосталом, ја сама шаљем своје
књижевне поруке? Тко су моје потенцијалне читатељице,
11 Јарић, В. и Радовић, Н. (2011) Речник родне равноправности, Београд:
Управа за родну равноправност, стр. 153.
12 Дојчиновић Нешић, Б. (1996) Гинокритика: истраживање женске књи
жевне традиције, Женске студије бр. 5/6, Београд: Центар за женске
студије.
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или моји читатељи? Чини се да у сувременој култури жене
своје културне вриједности још увијек граде на само-коло
низирајућим претпоставкама”13.
Збирка прича Праматере новосадске ауторке Маријане Ча
нак14 садржи шеснаест приповедних целина које су испри
чане женским гласовима из прошлости. Ова списатељица,
можда би боље (и правилније) било рећи – приповедачица,
посредује женску историју, историју и судбину барем јед
ним делом сваке од нас. Може се поставити питање зашто
пише о женама и зашто пише женама, а одговор би могао
да гласи: а зашто да не? Другачије се аутентични женски
гласови неће ни чути.
Језик ове збирке је другачији, нијансирано архаич
 ан због
гласова из прошлости, гласова жена махом неуких, неписме
них, из руралних крајева, довољно старогласан да нам ство
ри слику старице брижнице која бди и својом судбином и
животним изборима креира и усмерава живот и одлуке сво
јих наследница. На моменте је и суров, као што беху и иску
ства жена које ткају своје приче кроз приповедање Маријане
Чанак: неретко чудновати описи, несвакидашњи детаљи и
нестварна запажања само доприносе да свака од читатељки
види слике домова, препозна мирис супе, уплаши се бати
на и осети бол јунакиња ових прича. То је свеженски бол,
то су свеженска искуства и судбине које делимо у својим
женским судбинама, заоставштинама и наслеђима.
Свако људско биће заснива се, између осталог, на записима
својих предака и преткиња. Да није било њих, не би било
нас и колико год се трудили (трудиле) да нам животи буду
другачији, јединствени и креир ани нашим личним, индиви
дуалним изборима, унутар себе, ипак, носимо идентитете
оних који су дошли пре нас. Да није било њихових иску
става и наша би била другачија. Док читамо сваку поједи
начну причу у збирци Праматере спознају се трагови запо
стављене женске историје, увек занемарене и невидљиве.
Женска историја – као и женско писмо коме и сама ауторка
припада – представља једну сасвим нову историју – исто
рију виђену женским очима и доживљену од стране жена.
Женска опажања, њихове судбине и улога најчешће остају
13 Угрешић, Д. (2012) Женски књижевни канон, Сарајевске свеске, бр. 3738, стр. 221-226.
14 Маријана Чанак (1982, Суботица), двострука добитница награде Ла
за К. Лазаревић за најбољу необјављену приповетку на српском јези
ку, своју прву књигу, збирку прича Улични продавци улица, објавила је
2002. Новинарка је Портала о инвалидности. Објављује у часописима и
порталима Србије и региона.
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маргинализоване и управо због тога је важно сасвим новим
приступом и начином учинити да се чује и њихов глас. Ова
ква књижевна дела, овакве књижевне јунакиње представља
ју спону између књижевности и историје, чињеница и фик
ције, и тиме уобличавају писање женске историје. Женска
историја, или женска страна историје, увек је у званичној
историји потпуно занемарена и скрајнута; међутим, жен
ским сведочанствима ствара се изузетно важна и вредна ба
за података другачијег виђења света, друштвених прилика и
догађаја којима су жене сведочиле или у њима учествовале.
Бележећи женска сведочанства, чувајући их и памтећи их,
указује се посебна пажња женама различитим по годинама,
образовању, националној или завичајној припадности, по
реклу, језицима које говоре, и даје им се на значају. Своја
различита животна искуства и доживљаје оног чему су све
дочиле или у чему су учествовале вероватно никада нису
ни биле у прилици да испричају. Стога, у патријархалном
друштву какво је наше, женска страна историје и књижевне
јунакиње које проговарају гласом ауторке која о њима пише
наша су шанса да се изборимо за свој простор и освојимо
додатну слободу: „антрополошким и социолошким истра
живањима утврђено је да је матријархат, као друштвена
структура моћи аналогна патријархату никада није посто
јао. Оно што јесте видљиво у савременим токовима образо
вања који треба да су засновани на родној равноправности
јесте недостатак узора, примера за углед за девојчице”15.
Насупрот овоме, женски гласови из прозе Маријане Чанак
говоре о прошлости, историји породица и поднебља, тихо и
ненаметљиво, толико нечујно да, кад не би било чврсте во
ље ауторке да се они чују, њих не би ни било. Књигом Пра
матере ауторка враћа снагу и мудрост женским гласовима
из прошлости, вековима и традицијом патријархата ућутки
ваним и омаловажаваним.
У првој причи из збирке, која носи наслов „Пртљаг, у фином
ткању”, главни мотив је торба која је не само успомена на
баку, него и резервоар вековног женског наслеђа једне по
родице, поднебља и лозе по женској линији. У тој се торби
крије идентитет главне јунакиње, пажљиво ткан од прве до
последње приче ове збирке. Торба носи наслеђе, женско ис
куство, сузе и крв, мудрост и тајне рецепте, савете за живот,
заштиту кад треба, простор када недостаје и место коме се
вратиш када изгубиш себе. Торба открива свеженско иску
ство жена заштитница преткиња, жена безимених, што су их
15 Духачек, Д. (2014) Студије рода – од Декларације о правима жене и
грађанке до другога пола, Београд: Центар за студије рода и политике,
Факултет политичких наука, Универзитет у Београду, стр. 253.
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само по мужевљевом имену памтили и знали: „Мајка јој се
потрошила на рађање и одгој стоке – како би другачије кућу
одржала топлом? Од ње није остало ништа, чак јој се ни име
не зна. Укућани су је звали Стара, а комшије Нака. Прича се
да је то скраћено од Наранча. У пределу где ће јој се ћерка
иселити по кратком поступку, Наранча је, без сумње, аустро
угарско име за краву”16.
Иако се породична стабла и родослови махом бележе и пам
те по мушким члановима, јер у прошлости „бележио се да
тум кад се отели крава (по надлежном свецу макар), али не и
када се роди женско (ненадлежно) дете”17, ипак је фотогра
фија прве унуке „завршила на почасном месту у бабиној тр
пезарији, одмах поред урамљеног портрета Јосипа Броза”18;
тако нас ауторка уводи у свет женских ликова који, иако се
чини да мрзе себе, ћерке и унуке зато што су жене, заправо
мрзе судбине које ће их задесити. Оне знају да је женско
искуство универзално, верно себи и тешко поколебљиво: у
сваком времену патња, омаловажавање, ниподаштавање и
злостављање јесте оно што жене проживљавају а преткиње
све девојчице и девојке које одгајају само припремају на ис
куства која их чекају, неретко их и саме понижавајући и зло
стављајући. С друге стране, живе за бољи живот својих на
следница, свесне колико ће им образовање и запослење дати
могућност веће самосталности и слободе: „Вала ћеш ићи на
факултет, макар ја ’леба не јела!19 – говорила је пред моју
матуру и још једном се њена добра, претећа жеља показала
истинитом. Обе смо отишле од куће. Ја на факултет, а она…
много даље. Тамо где хлеб није брига. – Нико те не воли као
мама! Нити куне као она; из најбоље намере”20.
Промену у статусу жена треба посматрати кроз процес еман
ципације – изласка из сфере приватног у сферу јавног, што
је основни предуслов у стицању образовања и освешћивања
њихове другости. Излажењем из утврђених патријархалних
модела подређености, прелажењем уцртаних граница на ре
лацији приватно-јавно и изласком из свих правила која им
друштво намеће или их подразумева, жене остварују побе
ду, како своју личну тако и победу сваке жене која се на то
одважила.
Иако се насиље као мотив провлачи готово кроз све при
че Праматера, оно је најзаступљеније у причама „Душан
16 Чанак, М. (2019) Праматере, Нови Сад: Зенит, стр. 90
17 Исто, стр. 48.
18 Исто, стр. 12.
19 Сви курзиви у цитатима из збирке Праматере су ауторкини.
20 Исто, стр. 24.
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силни” и „Врана, бела и одбегла”. На различитим нивоима
преиспитује се тема родно заснованог насиља, једнако уте
мељено, експлицитно или имплицитно исказано и свепри
сутно. Ове две приче су доказ да оно, чак и прикривено, не
ма утемељење у само једној животној доби, околностима,
болести, нечијој нарави или слично, него у – другости. Жена
је у патријархату увек друга, подређена, мора бити понизна
и трпети сваку врсту насиља и понижења. У првој причи,
Чанак пише о беспомоћности старице која у својој болести
довољно пати, али и трпи зверско насиље од стране свог
мужа, уосталом, као и целог живота. „Ударао ју је док јој
нос не поплави, не обазирући се на њена запомагања. С два
прста би могао да јој здроби тај танушни лакат. Целу да је
свеже у чвор, тако стањену и дугачку. – Немој ме, Душане!
– понављала је до изнемоглости. Да је докрајчи једним удар
цем своје месарске шаке, па да му више не запишава посте
љу. – Ајме, Душане, немој! Ајме мени! Како је она губила
разум, тако је он губио стрпљење. Био је киван на живот”21.
То „Пусти ме, Душане”, „Мани се, Душане”, „Немој, Ду
шане” одјекује не само овом причом, него и целом књигом,
женском историјом и писмом, тера сузе на очи, мрштење и
зазор. С друге стране, у причи „Врана, бела и одбегла” при
казан је развој жене од жртве до победнице – победнице над
насилником, над животом, али и над самом собом. Мотив
фотографије на којој јунакиња ове приче има четири-пет го
дина, а њен тадашњи муж има фиксацију да жели баш ту
девојчицу, чисту, послушну и невину, прва је сцена у којој
се упознајемо са животом ове жене:
– Ту девојчицу сам ја видео у теби још прве вечери када
смо се упознали. Испод те твоје мрачне маске, курвањске
сукње и свих тих слојева шминке… тамо је само једна
девојчица жељна љубави. Ту девојчицу хоћу! Њу хоћу да
ослободим. И због ње сам остао. Знаш колико си ми била
одбојна када смо се упознали. (...)
– Ослободићу је, макар те то убило! – говорио је. – Куч
ку треба тући, курву унаказити, а девојчицу пустити да
живи. Ту девојчицу волим!
Да ли је то била узвраћена љубав? Тешко је рећи. Он је во
лео девојчицу, ја њега и тако смо се јурили у том љубав
ном троуглу, свако са својим неодговореним питањем као са
тољагом изнад главе.

21 Исто, стр. 98.
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(...) Сећам се како ме је терао да престанем да пушим, за
то што је његов духовни учитељ алергичан на дуван; да се
угојим, јер женско не сме да је ћошкасто; да носим бело,
из чисте обести.”22
Тражећу у њој девојчицу, враћајући је тиме у детињство,
враћао је сећањима која јој нису била драга, од којих је же
лела да побегне као што је желела да са нестрпљењем по
бегне и од детињства, ни не слутећи да јој неће бити боље,
да ће је женска судбина увек сачекати: судбина да трпи и
буде понизна, да буде женствена, нежна и беспоговорно по
слушна, као девојчица са фотографије, све што није желела
да буде.
„– Лепа си кад си понизна – говорио ми је и тада је мени
бивало мука. Нит’ сам одговарала, нит’ сам повраћала. –
Не волим кад си тужна, али то те смекша. Проженстве
ниш се. И то плакање те некако прочисти. Оде его, оде
и кучка.
Ма, јасно: кучке су бесне, а жене тужне. Увек се колебам
између та два стања, не рекох ли већ. Још као девојчицу
научили су ме да о свему ћутим.”23
Тражећи у њој девојчицу са фотографије, правећи је, слама
јући је и убијајући је лагано, предано и посвећено уништа
вао јој је не само изглед, него и комплетно биће, сваки њен
идентитет и постојање. А све у име љубави: „Дозволила сам
му да ми почупа нокте (...) Скратио ми је косу и продужио
сукње. Док ме је шишао први пут, плакала сам као да ми
реже прсте; временом сам се навикла и све мање је болело.
Вратио ми је природну боју које сам се једва сећала. – Блат
нокоса…”24. Спознају да треба и мора другачије, јунакиња
ове приче проживела је на најтежи начин, преживевши све
облике насиља и злостављања: „као силовање у којем се тру
дим да уживам, јер сам одабрала да живим са починиоцем,
јер сам му предала сва права на своје тело, јер сам као жена
дужна да пружам задовољства и да производим храну.”25
И збиља, је ли то сврха жена са којом се оне мире? У ситу
ацији патријархалног модела понашања и унапред јасно за
цртаних улога по којем је жена понизна и дужна да задово
љава потребе свог мушкарца и борави у кући – да. Приватна
сфера, намењена женама у патријархалним друштвима, као
једну од најизраженијих одлика има управо то. Стога, не
22 Исто, стр. 114.
23 Исто, стр. 119.
24 Исто, стр. 120.
25 Исто, стр. 121.

356

МАЈА СЕДЛАРЕВИЋ
чуди инсистирање ауторке да у овој причи овако нагласи с
једне стране насиље које трпи, а са друге потребу јунакиње
да исприча, да се оправда зашто је морала да оде.
Малтретирања, која је главна јунакиња дуго трпела, супрот
стављала се, али недовољно, подилазила им надајући се да
ће престати, изградила су је у жену која је решила и успела
да оде. Скупа са фотографијом девојчице.
Скупа са насиљем, и ставом мушких ликова у овој збирци
прича да су жене ту да задовоље, иде и теза да је жена хи
стерична (Ако нема мушко да јој кроти хистерију на доња
врата26), да само тражи удобност, да је захтевна и размаже
на, а требало би само да буде понизна. „Жене траже удоб
ност – говорио је проповедачким тоном. – Док ти ниси до
шла, ништа ми није требало! Сад одједном, треба све! Топла
вода, грејање, рерна… Без свега тога ја могу сам! А са женом
не можеш без луксуза! Паметни људи су израчунали: јефти
није је плаћати курву, него држати жену у кући!”27; „Хоћеш
да ти буде лепо са мном? Само једно треба да урадиш. Да
будеш понизна! Кад си понизна, онда могу да те волим”28.
Жене, јунакиње ове збирке, готово су све – заштитнице. Би
ло да се ради о пректињама: А пратићу те, докле год си жи
ва и сутри дан до подне!29, или о наследницама: „Само сам
дубље и тврдокорније ћутала о свему – да не нервирам мај
ку више него што је неопходно”30. Када се ради о здрављу,
животу и судбини њихових наследница или наследника, не
бирају средства, иду до краја и резолутне су у својим одлу
кама, заштитнички и у потпуности решено наступају: „Онда
је мирно села и поновила још једном свој захтев. – Ја одавде
не мичем док ми не дате упут за Београд!”31 Увек у свакој
прилици оне бдију, чувају и надгледају, чак и после смрти:
„Када је направио баби нову преслицу, вратио се кући у пра
ви час да је са њом сахрани. Она преде вуну од облака и
гледа га задовољно, с нескривеним поносом”32.
Женски гласови говоре нам из прошлости, али из садашњо
сти и будућности, из главних јунакиња и нас самих, препри
чавајући и приповедајући женску историју и женску судби
ну уткану у идентитет сваке од нас, јер: „Иако је већ одавно
26 Исто, стр. 130.
27 Исто, стр. 141.
28 Исто, стр. 153.
29 Исто, стр. 17.
30 Исто, стр. 39.
31 Исто, стр. 59.
32 Исто, стр. 51.
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нема, понекад ми се јави из мене саме. Само отворим уста
и она изађе – као да никад није ни одлазила! Језиво, како се
све окреће и понавља. Прво сам ја изашла из ње, а годинама
касније, она из мене. Обе непозване. – Ти си део мене! – го
ворила је. – Не знаш ти шта је то. Разумећеш кад будеш
имала своје. Тек тада, не пре!”33. Колико год наслеђивале од
својих преткиња идентитете, искуства, осећаје, традицију,
вредности, ипак су наследнице, барем донекле, верне себи
и самостално изграђују сопствене идентитете, тврдоглаво и
самостално: „Из плача сам прешла у говор, одатле сам уско
чила у ћутање, из ћутања у записивање, где сам још увек”34.
Жене су кроз историју, патријархалним системом вредно
сти, обичајних права и традицијом навикнуте на насиље
које трпе, али и на које су навикнуте и припремају своје на
следнице. У овој збирци, насиље је једно од најзаступљени
јих и најсвеобухватније описаних мотива. Насиље је збир
искустава на која мајке припремају своје ћерке: “Поред свих
дарова које је имао, показало се да мој драги удара боље
шамаре него моја мајка некад. Без имало недоречености!
Јесам ли говорила о понирању и узношењу? Понекад се јед
ноставно треба приземљити – ни испод, ни изнад, него се
баш саставити са земљом. У том случају, шамар је као вр
ста асистенције, зар не? – Могао бих да те задавим и да не
трепнем!”35
Исто тако, од рођења и најранијег детињства третиране су
и учене на своју другост, да су мање вредне и треба да буду
понизне и трпе увреде целог живота: „– Једну унуку имам.
– Једну упишуљу? – тако се некад са симпатијом и нипода
штавањем говорило за женску децу, што из милоште, што
против урока, што из разочарања – све зависно од степена
затуцаности заједнице”36. Исто тако, јунакиње ових прича
родитељи, посебно очеви, понижавају и малтретирају, сма
трајући да су ту да их служе и да им то рођењем и полом
припада. Патријархални систем вредности и сублимирана
патријархална традиција у којој је жена увек и свугде под
ређена мушкарцу уткани су како у женску историју, тако и
у приповедање о женском искуству и женским судбинама:
„– Додај дер! – показао је на лонче воде које му је било на
дохват руке. Али требало је испружити, сагнути, можда чак

33 Исто, стр. 19.
34 Исто, стр. 37.
35 Исто, стр. 44.
36 Исто, стр. 86.
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и одићи позадину са троношца. Лакше је било подвикнути,
па да га дворе и служе”37.
Када жена, у овом случају ћерка, одлучи да се супротстави
оваквом начину понашања, то је херојски чин који показује
њен преображај из жртве у победницу која почиње да са
мостално доноси одлуке о свом животу и даљој судбини:
„– На! – рекла је одсечно, тутнувши му лонче у шаке, а онда
ушла у кућу да спакује себе и дете. Сутрадан је без поздрава
отишла из родног места и није се више освртала”38.
Финим ткањем речи, смењивањем архаичног говора и мо
дерног сленга, како којој од јунакиња прича и „приличи”,
Чанак излистава женске ликове са којима можемо да се
идентификујемо, или да у њима препознамо неке од жена
које нас окружују. Свака у себи носи жеље, хтења, плано
ве, али и – страхове. У причи „Страхови предграђа”, причи
о „цурбаби” („назив за девојку која је презрела за удају и
пород”39) коју је „одабрао” и „спасао”, како је сам мислио,
њен партнер који јој је понудио да живи код њега, јунакиња
прво уочава да нема жена претходница које би је дочекале,
упутиле, анализирале, али вероватно и сачувале: „Није било
ниједне бабе да ми се обрадује (обе су одавно умрле), чак ни
мајке која жељно ишчекује тај час да постане свекрва. Цур
бабе обично имају ту срећу да измакну свекрвиној злоби,
али зато у наслеђе често добијају сву пакост бивших жена
или туђу ћерку коју увелико сврби пубертет”40.
Осим тога, упознајући се са новим, брачним животом, упо
знавала се са новим, како ауторка каже, луксузним страхо
вима. „Једино о чему жена треба да брине је: како да му
удовољи, увек и на сваком месту. И да се плаши ако јој то не
успева. С разлогом, јер то је приземан страх – чувар опстан
ка! Плашим се да га не узнемиравам својим тричаријама.
Зато оћутим кад год могу и знам да нема тога о чему не мо
же да се ћути. Плашим се да га не пробудим, слабо подноси
светлост. Зато се изјутра облачим у мрклом мраку и сад већ
непогрешиво бирам одећу по текстури, као да сам рођена
слепа. Плашим се да не правим буку, преосетљив је на зву
ке. Зато ходам меко, али још увек не умем да прођем кроз
затворена врата. Тишина је важан састојак добре кухиње.
Шерпе не смеју да се сударе, нити да се просипа храна. Кра
ставац треба ситније сећи, лук и мркву на крупно – никада
рендати! Супа се једе кад поприми собну температуру. Увек
37 Исто, стр. 95.
38 Исто.
39 Исто, стр. 112.
40 Исто.
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са бибером, ма колико да нам шкоди, Плашим се кад касни
на ручак, а некад касни сатима. Да му се није шта десило?
Плашим се да позовем и проверим. Ако касни, сигурно има
разлог који је важнији од мене и доћи ће кад дођем на ред”41.
Из сваке од ових речи избија зебња, неизвесност и – страх;
на сваком кораку, у свему и све је у животу ове јунакиње –
страх: егзистенцијални страх, страх за живот, страх од бати
на, страх уместо ваздуха, страх уместо љубави и спокојног
живота, страх који не би требало ни именовати, ни дефини
сати. Ауторка овом причом призива саосећање читатељки
(да ли и читалаца?), подсећа колико је танка граница између
највећих очекивања и најцрњих слутњи, указује на беспо
моћност свакодневице којој се само најхрабрије одупру. Ка
ко је традиција налагала, женама некад није било дозвољено
да саме бирају са ким ће ступити у брак: „Имала је две ве
лике љубави, а удала се из туђег рачуна који је водила трећа
сестра”42. С друге стране, њихова искуства су била не преви
ше богата, али сасвим довољна за различите претпоставке о
природи љубави и патње: „Питала сам Месец гледајући га
голим оком да ли је истина да плаћена љубав заиста мање
кошта од оне друге и зашто нам недостају окови кад их се
ослободимо”43.
Вековна тежња и борба жена најпре за писменост, па за
образовање и право на избор, одлучивање о свом здрављу и
телу, право да жене бирају и буду биране само су тековина
нашег заједничког занемареног, скрајнутог и вечно нипода
штаваног женског идентитета. На другачији начин ово је у
својој збирци, гласовима своје јунакиње и њених преткиња
испричала ауторка Маријана Чанак.
Мотив змије који се не једном јавља, али у последњој причи
„Плешући са змијом” доминира, за разлику од традиционал
ног приказа змије као зле коби, смрти, несреће и страха, ов
де приказује и опозит свему томе – солидарност и сестрин
ство: „Она која нас је избавила из тираније раја, не тражећи
заузврат да јој се клањамо. Исцелитељка”44.
Штити и свети се када треба, подстиче на бег и промену,
даје снагу жени посестрими и рађа у њој бунтовницу, мо
жда тиме најављујући будућа дела Маријане Чанак о жена
ма којима своја искуства остављамо као аманет, талисман

41 Исто, стр. 113.
42 Исто, стр. 91.
43 Исто, стр. 143.
44 Исто, стр. 144.
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и заоставштину за (другачији) живот: „Све те прошлости и
даље су у мени, живе и страх се рва са жудњом”45.
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IN MARIJANA ČANAK’S FOREMOTHERS
Abstract
Using the term “gynocriticism”, coined by Elaine Showalter fifty
years ago, and other critical practices which explore the creativity of
women, the paper sets out to explore continuity of women’s narratives
about experience, change, happiness and misfortune represented in the
second book of stories by Marijana Čanak. Her collection of stories,
titled Pramatere easily translated as “Foremothers”, delves deep
into the lives of several generations of women who fight against the
shortcomings of their respective lives, and struggle to keep the legacy
of their grandmothers and mothers alive. Marijana Čanak focuses on
the aims gynocriticism has defined as the most important, such as the
objective to change the male-oriented literary heritage and to focus
on the lives of women who have been silenced, marginalized and
neglected.
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ГОВОРЉИВЕ СТВАРИ
УМЕТНИЧКО ДЕЛО И 
ЕСТЕТИЗОВАНИ ПРЕДМЕТИ
Сажетак: Једно од данас најутицајнијих одређења појма умет
ничког дела долази од америчког филозофа и уметничког крити
чара Артура Дантоа. По Дантоу, да би био уметничко дело, неки
артефакт мора (1) говорити о нечему, односно бити о нечему и
(2) отеловити значење тога о чему је. Критику овог одређења дао
је, поред осталих, Ноел Керол, наводећи примере предмета које
не схватамо као уметничка дела, а задовољавају услове Данто
овог одређења. У овом огледу се нуди један могући одговор на ову
критику. Он се састоји у томе да се предмети из Керолових при
мера (и други њима слични предмети) схвате као естетизовани,
тј. специфично уобличени тако да делимично изазивају естетску
реакцију. Узимајући у обзир такво уобличавање, читаво подручје
човекових производа се указује као континуум унутар кога поједи
ни предмети носе „више” или „мање” естетског квалитета.
Кључне речи: уметничко дело, естетизовани
естетски квалитет, естетска реакција

предмети,

Међу најзначајнијим позицијама новије филозофије умет
ности је и она коју је од шездесетих година прошлога века
изграђивао амерички филозоф и уметнички критичар Артур
Данто (Arthur Coleman Danto, 1924–2013). Његови главни
доприноси савременим филозофским дискусијама су увође
ње појма света уметности, реформулисање хегеловске тезе
о крају (историје) уметности и покушај да се понуди једно
ново, по садржају есенцијалистичко одређење појма умет
ничког дела. У овом огледу ћу најпре скицирати то одређе
ње, потом размотрити један од приговора који су му били
упућени, и на крају тестирати један одговор на ту критику.
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При томе ћу указати и на неке друге могуће правце пробле
матизовања Дантоовог одређења појма уметничког дела.
Када се сусрећемо са питањем о суштини уметничког де
ла у основној, нерефлектованој форми: Шта је уметничко
дело?, можда нисмо ни свесни да то питање дозвољава по
стављање различитих акцената. Оно може да задобије он
толошки смисао – када хоћемо да питамо којој регији реал
ности припадају уметничка дела, да ли су то материјални,
идеални или апстрактни предмети, општи концепти, ти
пови, процеси – или нека њихова комбинација; у историји
мишљења о уметности биле су опробане све ове варијанте.
Или, акценат питања може да буде епистемолошки – када
питамо који услови морају да буду задовољени да бисмо не
ки предмет схватили као уметничко дело. Такође је у игри
могућност да то питање преведемо на терен опште теорије
уметности – рецимо у питање о томе која су својства или
релације дистинктивна обележја уметничких дела. Узмимо
као пример одређење уметничког дела као интенционалног
естетског предмета.1 У регији реалности коју чине естетски
предмети, сугерише ово одређење, уметничка дела се издва
јају по томе што су створена (или сачињена) као естетски
предмети, са намером да изазову естетску реакцију, а поред
њих у регији естетских предмета постоји и оно што уобича
јено називамо „природно лепим”, односно нешто што изази
ва естетску реакцију, али без учешћа било какве интенције
(осим уколико не претпоставимо Творца и његову склоност
ка лепоти, али та претпоставка би нас одвела у нека потпуно
другачија мисаона подручја).
Естетска реакција није само средишњи члан релације ко
ја повезује естетски субјекат са естетским предметом; она
је и њен конститутивни члан. Естетски субјекат и естетски
предмет се као такви конституишу тек у узајамној повеза
ности, омогућавајући један другога. Реалност естетског
предмета зависи од естетског субјекта за којег је предмет
реалан, и обратно. То значи, уколико одредимо уметничко
дело као једну врсту естетског предмета, да бисмо у даљем
разјашњавању његове природе морали да узмемо у обзир
и творца (аутора) и посматрача (реципијента) тог предме
та, као и њихова искуства са њим, како бисмо обухватили
обе варијанте могућег положаја естетског субјекта. Већ и
то је довољно за увид како чак и најједноставнија артику
лација питања о уметничком делу импликује многа друга
питања, на која испрва вероватно нисмо ни помишљали, а
1 Видети: Женет, Ж. (1996) Уметничко дело, Иманентност и трансцен
дентност, Нови Сад: Светови, стр. 8.
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чији се круг и даље може проширивати – на пример, разма
трањем социјално-историјских услова под којима се уопште
остварују могућности односа естетског субјекта и естетског
предмета. Имајући то на уму, анализа досадашњих одређе
ња појма уметничког дела такође мора да уважи проширени
проблемски контекст.
Као отежавајућу околност додаћу то да је искуство са умет
ничким делом увек искуство са јединственим, непоновљи
вим предметом, те су уопштавања сазнања о делу изузет
но тешка. То што нпр. Године учења Вилхелма Мајстера,
Портрет уметника у младости и Чаробни брег деле више
карактеристика на основу којих припадају жанру билдунгсромана, не чини лакшим наш задатак када хоћемо да их упо
знамо. Стварно познавање било ког од њих претпоставља
непосредно искуство, читање управо тог дела. Не можемо
рећи да познајемо Манов (Mann) роман, уколико смо читали
само Гетеов (Goethe) и Џојсов (Joyce). У подручју уметно
сти, из емпиријских увида изведене генерализације на осно
ву којих се предвиђају карактеристике нових примерака
дате врсте предмета, напросто нису могуће.
То не значи да разматрајући уметност баш нигде нећемо
наћи заједничке тачке и дељене особине, али не смемо да
им преувеличамо значај. Јер, иако приликом описивања, ту
мачења и процењивања вредности уметничког дела (што
су три традиционална задатка уметничке критике) можемо
да се позовемо на неке опште карактеристике које су зајед
ничке већем броју дела, на пример на стилске и жанровске
конвенције, утврђени симболизам фигуративног језика, или
технике савладавања материјала, ипак ће успех сваког та
квог подухвата зависити пре свега од нашег мање или више
вештог суочавања са индивидуалним вредностима дела ко
јем се обраћамо. Зато свако одређење појма уметничког дела
треба да буде тестирано на конкретним уметничким делима.
У томе је сарадња уметничке критике не само потребна, већ
и неопходна.

I
Питању о суштини уметничког дела, Артур Данто је присту
пио постављајући следећу проблемску ситуацију: уколико
се два дата предмета, од којих је само један уметничко дело,
не разликују ни по једном својству које се може опазити – по
чему се онда разликују? Тривијално јасно је да одговор на
то питање гласи: по неком својству које се не може опазити.2
2 Danto, A. C. (1981) The Transfiguration of the Commonplace, Cambridge,
MA: Harvard University Press, p. XII
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По нечему што се не може видети, чути, нити додирнути.
Проблем је сада у томе што такав одговор импликује ни
мало тривијалан став који се дистанцира од читавог, или у
најмању руку од доминантног тока филозофског мишљења
о уметности и уметничком делу, где се уметничко дело до
следно схватало као естетско, односно, у античком смислу
израза aisthesis, као оно што је окренуто нашим чулима,
оно што можемо да видимо, чујемо или додирнемо, и у по
љу тог естетског је схватана „суштина” тог дела. Дантоово
питање и одговор на њега воде управо супротном закључ
ку, да оно специфично уметничко у уметничком делу није
естетског карактера.
Пре него што се запитамо на чему се онда, по Дантоу, бли
же заснива разликовање предмета који јесу уметничка дела
од оних који то нису, било би потребно да се уверимо у ре
алност њиховог чулног не-разликовања. Постоје ли уопште
парови предмета какве претпоставља Дантоово питање?
Питање није да ли су ти парови могући – јер, како је то фор
мулисао у свом истраживању метафизике уметности Питер
Ламарк (Lamarque), „за свако дато дело у овом свету, могућ
је свет у коме постоји структурно изоморфан предмет (или
тип) који није то уметничко дело, или уопште није дело”.3
Питање је да ли такви парови реално постоје у нашем иску
ству уметности, да ли се у том искуству заиста може про
наћи ситуација коју у свом мисаоном експерименту претпо
ставља Артур Данто. За свој аргумент о не-разликовању, он
је у различитим приликама понудио неколико необичних и
духовитих илустрација. Изложићу неке од њих.
Прва, формулисана у другачијем проблемском контексту,
али употребљива и у овом, тиче се двеју имагинарних књи
га о борбама на пацифичком острву Иво Џима током Другог
светског рата. Текст тих двеју књига је, по претпоставци,
идентичан до последњег слова, али је једна од њих написана
после рата, а друга у 19. веку; прва је документарног карак
тера, а друга је – фикција, фантастични роман о, читав један
век, далекој будућности, о светском сукобу, новим оружји
ма и суровим борбама на удаљеном острву, дакле: језичко
уметничко дело.4 Могуће је да је ову необичну илустрацију
Данто формулисао имајући у виду као узор приповетку Х.
Л. Борхеса (Borges) „Пјер Менар, писац Дон Кихота”, коју
и сам наводи једном приликом.5 У њој је реч о писцу који
пише текст потпуно истоветан Сервантесовом (Cervantes)
3 Lamarque, P. (2010) Work & Object, Oxford: Oxford University Press, p. 67.
4 Danto, A. C. (1962) Narrative sentences, History and Theory 2/2, p. 172ff.
5 Danto, A. C. (1973) Artworks and Real Things, Theoria 39/1–3, p. 15.
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ремек-делу, али га пише неколико векова касније. Менар
[Menard] није плагијатор, он не преписује, већ поново пише
приповест о Дон Кихоту и његовим тужно-смешним вите
шким подухватима. И премда пише потпуно истим речима
и користи иста стилска средства као Сервантес, историјски
условљено значење тих речи и фигура више није исто, те
смисао целине дела такође не може остати непромењен.
Мноштво чинилаца који припадају контекстуалним услови
ма оправдавају Пјера Менара и његов роман. Два уметничка
дела у основи имају исти текст.
Другу Дантоову илустрацију чини једна замишљена изло
жба на којој су изложена платна исте величине са наслика
ним визуелно идентичним црвеним квадратима.6 Оно што
их разликује на први поглед су њихови наслови – из чега
се потом могу изводити и разлике у жанру, стилу, истори
ји, ауторској интенцији и другим карактеристикама. Та
ко би се платно под насловом Црвени столњак као мртва
природа, разликовало од Црвеног трга као урбаног пејса
жа, а оба дела, као фигуративна, од Црвеног квадрата као
дела геометријске апстракције (треба обратити пажњу и на
то да наслови последња два дела на енглеском језику гласе
исто: Red Square). Недовршено Ђорђонеово (Giorgione) де
ло (уметник је поставио основни тон, и потом заборавио на
слику) очигледно има дужу и другачију историју од слике
под насловом Кјеркегорово расположење, и тако даље. Је
дини проблем задаје дело без наслова, али оно се припису
је младом и још увек неискусном уметнику.7 Свако од ових
уметничких дела има сопствени идентитет, упркос томе што
потпуно једнако изгледају, тј. чулно се не разликују. И по
ново је њихово разликовање на не-чулној равни условљено
контекстуалним факторима.
Проблем са свим овим и сличним илустрацијама је то што
су оне фиктивне, што припадају сфери могућих, али нере
ализованих ситуација. Када би био подржан само њима,
Дантоов аргумент о не-разликовању би у најбољем случају
указивао на неке логичке недоследности наших интуиц
 ија и
језичких навика, начина на који мислимо и говоримо о умет
ности и уметничком делу, али вероватно не би био довољан
као импулс за извођење новог одређења појма уметничког
дела.
Но, сама уметничка пракса је у свом динамичном разво
ју током 20. века успела да изгради одговарајућу реалну
6 Danto, A. C. (1981) The Transfiguration of the Commonplace, рp. 1–3.
7 Али стратегија младог уметника можда уопште није наивна; можда он,
изостављајући наслов, жели да сачува значења дела отвореним.
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ситуацију: била је постављена једна изложба која се у пот
пуности уклапала у Дантоов аргумент, и самим тим је по
стала његова најважнија илустрација и предмет бројних
разматрања филозофа и историчара уметности. У питању је
изложба коју је у пролеће 1964. у једној њујоршкој галерији
поставио Енди Ворхол (Warhol), тада још увек на почетку
будуће блиставе каријере. У ком погледу је тај догађај важан
за развијање аргумента о не-разликовању и одређење појма
уметничког дела?
На тој изложби је Ворхол поставио серије објеката начиње
них од шперплоче (кутије на чијим су страницама техником
сито-штампе били одштампани мотиви из света масовне по
трошње, робне марке и логотипи), визуелно (скоро) иден
тичних кутијама у које су паковани различити индустријски
производи. Иако је на изложби било серија кутија са више
различитих одштампаних мотива, Дантоова пажња се из не
ког разлога усмерила ка Кутијама Брило (у паковању из ве
летрговина се налазило средство за рибање посуђа, челич
на жица са детерџентом), и то њиховој варијанти са белом
позадином (постоји и жута варијанта). Разуме се, било би
исто и да су уместо ових кутија биле одабране имитације
паковања Келогових кукурузних пахуљица или Дел Монте
овог компота од брескве;8 могуће је да је Дантоов избор био
свесно или несвесно мотивисан графичком атрактивношћу
„модела”, који спада међу узорне примере индустријског
дизајна свога доба. Додаћу податак да је аутор оригинал
ног дизајна кутија „Брило” и сам био школовани уметник
– следбеник Полоковог (Pollock) акционог сликарства, ко
ји није имао много успеха на уметничком тржишту, па се
окренуо дизајну.
Коначно је Дантоов аргумент о не-разликовању могао да се
ослободи фиктивних илустрација. Ворхолова уметничка де
ла заиста постављена у галеријском простору се нису визу
елно разликовала од обичних кутија у магацину неког трго
винског предузећа. У њима се, могао би неко иронично да
примети, испунила стара миметичка амбиција уметности,
постигнута је потпуна сличност са стварношћу. Али ако ме
ђу њима није било визуелне разлике, на основу чега су се ти
предмети, кутије „Брило” и Кутије Брило, обичне ствари и
уметничка дела, стварност и њен мимесис – заиста разли
ковали? То је нужно морало бити нешто не-визуелног, шта
више, не-перцептабилног карактера, и Данто је, неколико
8 Ворхол је на изложби-инсталацији поставио имитације кутија пет попу
ларних производа: били су то Брило средство за прање посуђа, Дел Мон
теов компот од брескве, Хајнцов кечап, Мотов сок од јабуке и Келогове
кукурузне пахуљице.
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година после Ворхолове изложбе, формулисао одговор, а
са њиме понудио и једно ново и при томе, како је веровао,
есенцијалистичко одређење појма уметничког дела.9
По Дантоу, да би био уметничко дело, неки артефакт мора
да испуни два услова. Први је да говори о нечему, у смислу
да се односи на нешто реално, да нешто тематизује. Бити
о нечему (aboutness) је одлика уметничког дела која га ди
ференцира од света обичних ствари. Насликана јабука или
свећњак тематизују као апсолутни минимум, праву јабуку
или свећњак, али права јабука ништа не тематизује, свећњак
ни о чему не говори. Сад, о свету обичних ствари говоре и
други човекови производи, који се разликују од уметничких
дела – на пример, филозофске расправе, извештаји у штам
пи, свакодневна конверзација. Да би даље диференцирао
уметничка дела, Данто је морао да дода још један критери
јум. Уметничко дело, дакле, говори о нечему и, друго, оте
ловљује то о чему је.10 Тиме је уважена околност да је за јед
но уметничко дело свакако релевантан његов садржај, ње
гова симболичка носивост, али је такође релевантна форма,
начин на који је тај садржај дат у конкретном материјалном
медију.
Иако не испушта из вида материјални аспекат његовог по
стојања, Дантоово одређење појма уметничког дела снажно
пребацује нагласак на семантичке аспекте. Поређења ради,
сличан закључак су, припадајући другачијим филозофским
традицијама, из другачијих претпоставки и другачијим ми
саоним токовима, у другој половини 20. века формулисале
и аналитичка естетика Џозефа Мерџолиса11 (Margolis) и фи
лозофска херменеутика Ханса-Георга Гадамера (Gadamer).12
Први заступа тезу да уметничко дело није материјални, већ
у материјалном отеловљени социјални предмет кога одређу
је наша комуникативна пракса. За Гадамера је уметничко де
ло херменеутички предмет који се конституише у увек дру
гачијем „стапању хоризоната” са историјски ситуираним
субјектом, а само то конституисање схвата се као моменат
историје деловања дела. Све три позиције, Мерџолисова,
Гадамерова и Дантоова, на тај начин повлашћују значењску

9 „Моја намера је била есенцијалистичка: да пронађем дефиницију уметно
сти истиниту увек и свуда”; Danto, A. C. (1998) The End of Art: A Philosophi
cal Defense, History and Theory 37/4, p. 129.
10 Исто, стp. 130.
11 Margolis, J. (1977) The Ontological Peculiarity of Works of Art, The Journal
for Aesthetics and Art Criticism 36/1, рp. 45–50.
12 Gadamer, H. G. (1993) Ästhetik und Hermeneutik, Ästhetik und Poetik I
(Kunst als Aussage), Gesammelte Werke Bd. 8, Tübingen: Mohr Sieb eck, p. 3f.
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страну уметничког дела, његов социјално-историјски кон
текст и поступке интерпретације.
Разлика између Кутија Брило и кутија „Брило”, уметничког
дела и обичне ствари, онда се садржи у томе што прве „гово
ре” а друге „ћуте”. На страну сада то што кутије „Брило” ни
су баш тако ћутљиве као што се чини на први поглед,13 што
ће касније признати и сам Данто – запитајмо се о предло
женом одређењу и његовом теоријском статусу. Оно што се
одмах примећује, јесте да је то одређење подесно за приступ
уметничким праксама које су, током последњих стотину го
дина, уздрмале, ако не и обеснажиле до тада доминирајуће
представе о уметности и уметничком делу. Не само Кутије
Брило, него и друге појаве модерне и савремене уметности,
од апстракције и кубизма до концептуализма и перформан
са, од дадаистичких провокација до ишчезавања сваке ста
билности у уметности хепенинга, могу да буду обухваћене
Дантоовим одређењем. Појаве ранијих уметничких епоха
такође, уз неке ограде на које ћу се касније осврнути. Значи
ли то да је Данто успео да пружи адекватно појмовно одре
ђење уметничког дела, а тиме и да укаже на оно суштинско
уметничко у самој Уметности (са великим У), без обзира
на разлике које могу постојати међу уметничким врстама,
историјским епохама и индивидуалним приступима умет
ника? Да ли је Уметност најзад решила проблем који одувек
поставља мишљењу, да ли је, како то Данто мисли на начин
који неодољиво подсећа на Хегела (Hegel), Уметност нашла
одговарајућу спознају о самој себи, имајући саму себе за
медиј те спознаје, и окончавајући том спознајом сопствену
историју? После Кутија Брило, уметност улази у своје по
стисторијско постојање.

II
Један начин оспоравања Дантоовог одређења појма умет
ничког дела понудио је естетичар Ноел Керол (Carroll),14
наводећи примере артефаката који нису уметничка дела, иа
ко задовољавају оба услова која је поставио Данто. То су
аутомобил обликован тако да сугерише брзину коју пости
же, и мач обликован тако да застраши непријатеља. Оба ова
13 Кутије „Брило” су обликоване тако да сугеришу двоструку пожељност
поседовања предмета који се налазе у кутији: јасне, чисте линије указују на
чистоћу или будући сјај посуђа, а примењени колорит (плава, црвена, бе
ла – боје америчке заставе) треба да изазове патриотске асоцијације. Прави
производ за праву америчку породицу!
14 Carroll, N. Danto’s new defin ition of art and the problem of art theories, in:
Arthur Danto and his critics, Second edition, ed. Rollins, M. (2012) Oxford:
Wiley-Blackwell, p. 147.
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употребна предмета говоре о нечему, и отеловљују то о чему
говоре: „брз сам”, вели аутомобил својим обликом, „опасан
сам”, каже мач. Али уколико је тако, онда Данто својим од
ређењем није дао довољне услове за разликовање уметнич
ких дела и обичних ствари. У својој критици, Керол даље
износи мишљење да је Данто доспео у проблеме зато што
је оставио по страни сопствену (ранију) концепцију света
уметности, која даје подеснију основу за образложење раз
лике уметничког дела и обичне ствари, тако што упућује
на историјски условљене (тј. само под неким историјским
условима замисливе) поступке предлагања неког предме
та за статус уметничког дела и потврђивања тога статуса –
што је круг питања којима се бави институционална теорија
уметности, чији је главни заговорник Џорџ Дики (Dickie).
Такво одређење биће релативистичко и перспективистичко,
и зависиће од механизама и схватања односа социјалне и
дискурзивне моћи.
Керол, према томе, не оспорава сам аргумент о чулном неразликовању предмета, него дискриминативне критеријуме
за уметничко дело које је из аргумента извео Данто. Опре
деливши се за покушај есенцијалистичког одређења које
би важило „увек и свуда”, Данто се супротставио сопстве
ној концепцији света уметности која не дозвољава никакав
надисторијски есенцијализам.
У одговору, објављеном на крају књиге Данто и његови
критичари, Артур Данто се не изјашњава директно о овим
Кероловим примерима. Оно што каже о целини Кероло
вог критичког приступа, може се сажети на следеће:15 Дан
то сматра да прихватање тезе о суштинском крају историје
уметности имунизује његов есенцијализам, а да се сама та
теза оправдава преко појма света уметности; то занимљи
во питање које упућује на могућност особеног помирења
есенцијализма и историзма у Дантоовој филозофији умет
ности, и то постављањем једне крајње историјске тачке, зах
тева ширу дискусију, коју ћу овде моћи само да скицирам у
најсажетијим обрисима.
Уколико се држимо идеје о свету уметности чији је најва
жнији чинилац одређена теорија уметности, онда би Дан
тоова есенцијалистичка теорија припадала једном свету
уметности (те не би нужно била важећа за свако време и за
све светове уметности). Прихватање идеје о свету уметно
сти искључује, чини се, могућност формулисања било којих
увек и свуда важећих ставова о ентитетима тог света / тих
светова. Но, може се аргументисати и овако: кроз целу своју
15 Danto, A. C. Replies to essays, in: Arthur Danto and his critics, pp. 300–302.
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историју, уметност је трагала за начином да себи постави
капитално питање о својој природи и да на њега одговори.
Када је то учинила, када је одговорила на питање о себи,
уметност се разрешила историјског императива и саме исто
рије. Али епистемолошка ваљаност датог одговора (који је
једнак Дантоовом есенцијалистичком одређењу) протеже се
не само на постисторијску, будућу уметничку праксу и ње
не резултате (уметничка дела), већ и унатраг, у прошлост,
у подручје историје уметничких пракси и резултата. То би
значило да Дантоово одређење појма уметничког дела за
право поседује метаисторијски статус и тиме је његова тео
рија независна од било којег историјски формираног света
уметности. Дилема није једноставна, али би њено решење
било од значаја не само за разумевање Дантоове позиције,
већ и за схватање уметности уопште.
Но, вратимо се Кероловој критици. Како се, независно од
тога што то Данто није учинио, може одговорити на при
мере „говорљивих” предмета као што су брзи аутомобил и
застрашујући мач? Чини ми се да тај одговор такорећи леб
ди пред очима, а да га Данто није формулисао можда зато
што води за његову позицију још сложенијим консеквенца
ма. Наиме, аутомобил специфично обликован тако да суге
рише своју брзину, заправо је – и то управо сразмерно тој
специфичној обликованости – естетизовани употребни
предмет, као и мач специфично обликован тако да застра
ши непријатеља. Ови предмети, разуме се, „говоре” само
унутар историјски изграђеног симболичког система и само
онима који користе или разумеју тај систем. Аутомобил и
мач нису уметничка дела, иако у извесном степену имају
неке карактеристике уметничких дела, и то, по Дантоовом
критеријуму, суштинске карактеристике.
Данас нас у највећој мери окружују управо такви артефакти,
произведене ствари које су додатно специфично уобличене,
које увек имају, као основну, неку употребну функцију, али
су поврх тога естетизоване, или, како се то сада уобичајено
говори, дизајниране. Заиста, све око нас, од одеће и наме
штаја до рачунарских програма и школског часа, дизајни
рано је тако да поред функционалних испуњава и одређене
естетске услове. Столица на којој седим пишући овај текст
обликована је тако да буде што боље усклађена са ергоном
ским начелима, али приликом обликовања нису занемарени
ни аспекти који се тичу визуелног утиска: дакле, естетски
аспекти. Тастатура коју користим има, опет у складу са ер
гономским начелима, тастере благо нагнуте на страну; али
њене ивице се одликују елегантним кривинама тамо где би
чисто функционално задовољавао и прави угао. На столу је
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лампа у облику неког цвета; потребну количину светла би
дала и гола сијалица; али лампа је лепша. И друге ствари у
соби у којој се налазим су додатно специфично обликоване
тако да, поред осталог, изазивају и естетске реакције.
Ми живимо у једном високо естетизованом свету, и већина
наших производа носи неки, већи или мањи, траг естетског.
Друго је питање то што такво естетско није слободно, већ је
подређено тржишној логици и диктату пролазне моде, што
нема ону постојаност и трајност својствену уметности, већ
се застрашујућом брзином мења, застарева и замењује дру
гим, у медијски високо засићеном амбијенту. У сваком слу
чају, живимо у једном континууму естетског, унутар којега
су неки предмети (које називамо уметничким делима) есте
тизовани више и трајније него неки други предмети (којима
лепимо етикету „обичних” ствари).
Ако је тако, онда између уметничког дела и обичне ства
ри не постоји суштинска, него само градуелна разлика. Али
то такође значи, посматрано сада из другог угла, да Дан
тоово есенцијалистичко одређење није пружило довољне
услове за одређење специфичности уметничког дела. Онда
би подеснији критеријум за разликовање уметничког дела
и обичне ствари била, у историји мишљења о уметности
добро позната, теза о употребљивости предмета, где би се
уметничким делом сматрао артефакт који нема примарно
употребну функцију – али и то би опет, с обзиром на идеју
о континууму естетског и додатном специфичном обликова
њу, могло бити схваћено само у градуелном а не у есенци
јалном смислу. Уколико су Дантоови критеријуми говора о
и отеловљености значења имали улогу да укажу на кључну,
чак: онтолошку разлику између уметничког дела и обичне
ствари, онда могућност примене тих критеријума на обичне
ствари брише и саму ову разлику.
Идеја о континууму естетизованих предмета, заснована на
реалном искуству у свету и животу савременог човека, по
казује да Дантоово одређење појма уметничког дела, иако
успева да обухвати појаве нових уметничких пракси, са ко
јима теже излазе на крај традиционалне филозофске теорије
о уметности и уметничком делу, ипак не формулише довољ
не услове, тј. оне чија задовољеност допушта да неки пред
мет сматрамо уметничким делом. Може бити спорно чак и
то да ли су услови које он наводи уопште нужни, односно
да ли у њих могу да се уклопе све постојеће уметничке по
јаве, или има и таквих које његово одређење не обухвата.
Наиме, Дантоово одређење појма уметничког дела је по
своме смислу једна варијанта (нео)репрезентационе теори
је уметности, и њој се могу супротставити сви приговори
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који су се уобичајено постављали теор ијама тога типа (нпр.
постојање не-представљачке уметности као што је инстру
ментална музика, арабеска и слично).16 Али и више од тога!
Неко веома традиционално дело са примарно миметичким
амбицијама код Дантоа не би добро прошло, јер не говори
много тога, нити намерава да каже, задовољавајући се по
стизањем чулне, перцептабилне сличности са својим пред
метом („узором”). О чему говори Диреров (Dürer) Зец? О
чему Веронезеови (Veronese) пејсажи? Зар за разумевање
природе тих дела не би пре могла да се употреби Аристоте
лова мисао о двоструком уживању у мимезису?
Рецимо да један добро изведени портрет говори (облику
је одређене сугестије), поред осталог и о (иначе невидљи
вом) карактеру портретисане особе, о њеним (невидљивим)
страстима, страховима и надама; али, говори ли, аналогно
томе, мртва природа о приказаном цвећу и воћу, или, у не
ком пренесеном смислу, о лепоти света, или о уметниковом
умећу (о чему такође говори и онај портрет)? Уметничко де
ло је увек једном својом страном рефлексивно, у смислу да
„говори о” себи као уметничком делу, о свом аутору, своме
добу, својој ситуацији. Али оно се не може редуковати на
ту, несумњиво постојећу, рефлексивну страну, јер онда би
било могуће – како понекад заиста чине концептуалисти –
искуство уметничког дела заменити искуством са његовом
документацијом.
Аргумент о не-разликовању поседује још једну потенцијал
но критичну тачку: он је постављен тако као да ми већ зна
мо да је од два предмета пред нама само један уметничко
дело. Али како то знамо, ако још нисмо стекли критеријум
за разликовање уметничког дела и обичне ствари? Одговор
да је то по претпоставци није довољан, јер неко би могао да
инсистира на томе да претпостављена ситуација није реал
но остварива, да остаје у домену фикције. Управо зато су
Ворхолове Кутије Брило биле од изузетно крупног значаја
за Дантоов аргумент. Онај ко би сада желео да оспори ње
гову тезу, морао би некако да покаже да Кутије Брило нису
и не могу бити уметничка дела; али то опет претпоставља
знање о томе шта јесте, а шта није уметничко дело, и који то
критеријум Ворхол није испунио.

16 Данто, по образовању филозоф и ликовни уметник, неизбежно наводи
примере махом из ликовних уметности. Отуда примедбе о жанровској ли
митираности његове филозофије уметности, видети нпр. Bahlmann, K. and
Feige, M. D. (2014) Arthur C. Dantos Kunstphilosophie. Eine kritische Bestand
saufnahme, Zeitschrift für Kulturphilosophie 8/2, p. 146.
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Ставимо ли, као Данто, акценат на семантички аспекат,
не само што ћемо у други план померити перцептабилне,
естетске аспекте уметничког дела, него ћемо међу говорима
о делу повластити онај глас који припада уметничкој крити
ци. Она треба, унутар континуума естетског, суочавајући се
са стварним, увек појединачним уметничким феноменима,
да каже нешто сувисло о њима, и да укаже на степен у коме
поседују више оног уметничког од других предмета. Уко
лико заиста уметничко дело говори о нечему, тај неми глас
треба да прочисти и појача уметничка критика. Уметничко
дело би, према тој сугестији, могло да буде схваћено као ин
терпретабилни предмет. Али интерпретабилни предмет је
и параграф неког закона, и рендгенски снимак, и реч пропо
ведника. На путу од естетског ка интерпретабилном пред
мету, уметничко дело као да је изгубило ознаке своје специ
фичности и тако нас приморало да се вратимо на почетак и
поново питамо о његовој суштини: Шта је уметничко дело?
Једно не смемо да изгубимо из вида – иста је формулација
питања, али је контекст измењен, па оно сада значи: шта је
уметничко дело, поред тога што је интерпретабилни пред
мет? Чини ми се, и том примедбом ћу окончати ова разма
трања, да овде треба посегнути за решењем које ће пону
дити један вишедимензионални појам, и које ће укључити
као конститутивне аспекте дела – начин његове материјалне
реализације, као и однос према целини историјски форми
ране позадине која уопште омогућује одређене реализације
и интерпретације дела. Јасно је да је за проповед и правни
документ ирелевантно питање о материјалном медију-но
сиоцу, док за уметничко дело то питање и те како поседу
је значај, и то указује на једну димензију траженог појма.
Друга би се односила на неизбежни, увек претходећи оквир
традиције који допушта или не допушта одређене интерпре
тације у одређеном историјском и културном контексту, што
је од важности за проповед, законски параграф и уметнич
ко дело, али не и за рендгенски снимак. Сугестија да је по
јам уметничког дела вишедимензионални појам чије језгро
је интерпретабилност дела, у сваком случају би требало да
буде тестирана на заиста датим уметничким феноменима.
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TALKABLE THINGS
THE WORK OF ART AND THE AESTHETIZED OBJECTS

Abstract
One of today’s most influential definitions of the concept of the work of
art comes from the American philosopher and art critic Arthur Danto.
Danto says, in order to be a work of art, an artefact must (1) be about
something and (2) embody its meaning. Many authors have criticized
this definition, one of those being Noël Carroll, who gives examples of
objects that are not works of art but meet the requirements of Danto’s
definition. One possible answer to this criticism is offered in this essay.
It offers an understanding of the objects from Carroll’s examples (and
similar objects) as aesthetized, i.e. specifically shaped to partially cause
an aesthetic reaction. Taking this into account, the entire area of human
productivity is shown as a continuum within which some objects carry
“more” or “less” aesthetic quality.
Key words: work of art, aesthetized objects, aesthetic reaction, aes
thetic quality
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DOES CULTURAL
PARTICIPATION MAKE US
HAPPIER?
FAVORITE LEISURE ACTIVITIES AND
HAPPINESS IN A REPRESENTATIVE
SAMPLE OF THE SERBIAN
POPULATION
Abstract: Research on the contribution of leisure activities in general
and specifically cultural participation to personal wellbeing represents
a relatively new and promising line of research. Results, however, are
mixed - partly due to various definitions and measures of key variables, as
well as their complexity and many confounding variables. This research
was conducted on a sample representative for the general population of
Serbia (N=1521). As potential predictors of wellbeing, we investigated
a number of socio-demographic variables (gender, age, education
level, employment status, financial status), subjective health status, and
a list of leisure activities selected based on past research from leisure
and cultural participation paradigms. A principal component analysis
revealed six latent dimensions of leisure activities that were labeled as:
1) cultural participation (in a strict sense), 2) movies & entertainment,
3) folk & family, 4) outdoor activities, 5) sport, 6) e-books & e-news.
A stepwise linear regression showed that subjective happiness was best
predicted by a higher subjective health status, higher financial status,
and higher education level, while from the domain of leisure activities,
significant positive predictors were ‘folk & family’, ‘outdoor activities’,
and ‘cultural participation’ components. Results are discussed in
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light of the complexity of examined phenomena, as well as practical
implications for policy decision making.
Key words: Cultural Participation; Consumption; Happiness;
Wellbeing; Leisure

Introduction1
Despite a long-lasting tradition of theoretical debates on the
meaning of happiness, until several decades ago empirical
research was mostly focused on material wellbeing. The
expectation was that higher income leads to greater happiness
– results, however, show this is not necessarily the case2.
According to the recently developed consumption model,
people derive more satisfaction from the so called ‘experiential
consumption’ compared to material purchases, which is further
explained in that experiential consumption and preferences for
some specific activities enhance social relations and, moreover,
form an important part of a person’s identity3. In line with that,
empirical data from the leisure paradigm show that the quality
of leisure activities contributes to general satisfaction with self
and life, and personal wellbeing4. But what about the specific
role of cultural participation in making people happy?
A general assumption is that cultural participation has favorable
effects on a person’s development, especially impacting
introspection, emotions, experience of one’s own identity,
others, and environment5. Still, there is scarce empirical data to
1 This study is a part of the research project “Cultural participation of general
population in Serbia”, Center for Study in Cultural Development, 2019.
2 Easterlin, R. A. Does economic growth improve the human lot? Some
empirical evidence, in: Nations and households in economic growth: essays
in honor of Moses Abramovitz, eds. David, P. A. and Reder, M. W. (1974),
New York and London: Academic Press; Filimon, N. (2018) The impact of
culture and leisure on the happiness of Spanish people, Social Observatory
of “la Caixa”, 04, pp. 28–38; Helliwell, J. F., Layard, R., Sachs, J. D. and
De Neve, J. E. (Eds.) (2020) World Happiness Report 2020, New York:
Sustainable Development Solutions Network. https://worldhappiness.report/
3 Gilovich, T., Kumar, A. and Jampol, L. (2015) A wonderful life: Experiential
consumption and the pursuit of happiness. Journal of Consumer Psychology,
25(1), pp. 152–165.
4 Mannell, R. C. and Kleiber, D. A. (1997) A social psychology of Leisure,
State College, PA: Venture Publishing; Newman, D. B., Tay, L. and Diener,
E. (2014) Leisure and subjective well-being. A model of psychological
mechanisms as mediating factors, Journal of Happiness Studies 15,
pp. 555-578.
5 Ivić, I. and Marjanović, A. (1986) Traditional games and children of today,
Belgrade OMEP Traditional Games Project, OMEP World Organisation
for Early Chilhood Education in collaboration with Yugoslav National
committee of OMEP, Institute of Psyhology, University of Belgrade;
Marjanović-Shane, А., Ferholt, B., Miyazaki, K., Nilsson, M., Rainio, A. P.,
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support claims on the specific contribution of culture and arts to
personal wellbeing6, although more and more research is being
conducted on this subject in recent years 7.
Results from the Italian population showed that variables
related to cultural participation are amongst the best predictors
of personal wellbeing – just after health-related variables, and
even outperforming some socio-demographic variables (e.g.
job, age, income, education)8. Empirical data from the UK and
Spain also confirm the positive effect of cultural (and sport)
participation on satisfaction with life and general feeling of
happiness9, and another study demonstrated that a specific artrelated activity (i.e. higher motivation for listening to music)
predicted subjective wellbeing10. In contrast, a study from
British Columbia showed that arts-related predictors had a
very small impact on the quality of life11, while another study
from the UK (United Kingdom Household Longitudinal Study)
revealed that some culture-related activities, such as heritage
and active-creative leisure activities, were positively related to
life satisfaction, but this was not the case for participation in
popular entertainment, theatre, and museum/galleries.12 To add
to the complexity of the problem, some recent studies revealed
Hakkarainen, P., Pesic, M. and Beljanski-Ristic, Lj. (2011) Playworlds - An
Art of Development, pp. 3–32.
6 Galloway, S. (2006) Cultural Participation and Individual Quality of Life:
A Review of Research Findings, Applied Research in Quality of Life, 1,
pp. 323–342.
7 Including interest of European Commission, see report on Cultural Statistics
2019; https://ec.europa.eu/eurostat/documents/3217494/10177894/KS-0119-712-EN-N.pdf/915f828b-daae-1cca-ba54-a87e90d6b68b
8 Grossi, E., Sacco, P. L., Tavano Blessi, G. and Cerutti, R. (2011) The impact
of culture on the individual subjective well-being of the Italian population:
An exploratory study, Applied Research in Quality of Life, 6(4), pp. 387–
410; Grossi, E., Tavano Blessi, G., Sacco, P. L. and Buscema, M. (2012) The
Interaction Between Culture, Health and Psychological Well-Being: Data
Mining from the Italian Culture and Well-Being Project, J Happiness Stud
13, pp. 129–148.
9 Filimon, N. (2018) The impact of culture and leisure on the happiness of
Spanish people, Social Observatory of “la Caixa” 04, 28–38; Wheatley,
D. and Bickerton, C. (2017) Subjective well-being and engagement in arts,
culture and sport, Journal of Cultural Economics, 41, pp. 23–45.
10 Morinville, A., Miranda, D. and Gaudreau, P. (2013) Music Listening
Motivation Is Associated With Global Happiness in Canadian Late
Adolescents. Psychology of Aesthetics, Creativity and the Arts, 7(4),
pp. 384–390.
11 Michalos, A. C. (2005) Arts and the quality of life: An exploratory study,
Social Indicators Research, 71, pp. 11–59.
12 Brown, J. L., MacDonald, R. and Mitchell, R. (2015) Are People Who
Participate in Cultural Activities More Satisfied with Life? Social Indicators
Research, 122, pp. 135–146.
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a positive (and authors even claim causal) relationship between
cultural attendance, cultural participation, and wellbeing, but
also emphasized the moderating role of some personality traits
such as neuroticism and extraversion13.
In fact, empirical studies on the relation between cultural
participation and personal wellbeing represent a relatively new
line of research – and also a complex one, particularly given
the complexity of wellbeing per se (its different definitions and
measures) and many factors that impact it. What contributes to
personal wellbeing is a decades-old research problem during
which time wellbeing was understood sometimes through more
cognitive parameters (e.g. how people rate satisfaction with life
or some specific life domains), and sometimes through more
emotional aspects (e.g. how people felt during the last week(s)).
One specific approach places special focus on the phenomenon
of subjective happiness as a personal state which is presumed
to be relatively stable in time and relatively independent on
external factors (e.g. while some people may feel unhappy
despite favorable material goods, others may feel very happy
despite unfavorable life conditions). This understanding of
personal happiness should allow for comparisons across local
communities and cultures, and the instrument constructed to
measure subjective happiness is also very easy to use (contains
only four items and has been translated to several languages14).
However, while subjective happiness was examined in Serbia15,
as were leisure activities (especially in youth16), and cultural
participation17, these constructs were not examined jointly so far.
13 Węziak-Białowolska, D., Białowolski, P. and Sacco, P. L. (2019) Involvement
with the arts and participation in cultural events—Does personality moderate
impact on well-being? Evidence from the U.K. Household Panel Survey,
Psychology of Aesthetics, Creativity, and the Arts, 13(3), pp. 348–358.
14 Lyubomirsky, S. and Lepper, H. S. (1999) A measure of subjective happiness:
Preliminary reliability and construct validation, Social Indicators Research,
46, pp. 137–155.
15 Jovanović, V. (2014) Psychometric Evaluation of a Serbian Version of the
Subjective Happiness Scale, Social Indicators Research: An International
and Interdisciplinary Journal for Quality-of-Life Measurement, 119(2),
pp. 1095-1104.
16 Pešić, J., Videnović, M. and Plut, D. (2012) Leisure and positive development
of youth: The time use analysis. Psihološka istraživanja 15(2), pp. 153-168;
Pešić, J. and Videnović, M. (2017) Leisure from the youth perspective: A
qualitative analysis of high school students’ time diary, Zbornik Instituta za
pedagoska istrazivanja 49 (2), pp. 314-330; Stepanović, I., Videnović, M.
and Plut, D. (2009) Obrasci ponašanja mladih tokom slobodnog vremena,
Sociologija, 51(3), str. 247-261.
17 Cvetičanin, P. (2007) Kulturne potrebe, navike i ukus građana Srbije i
Makedonije, Niš: Odbor za građansku inicijativu; Cvetičanin, P. i Milankov,
M. (2011) Kulturne prakse građana Srbije: preliminarni rezultati, Beograd:
Zavod za proučavanje kulturnog razvitka.
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Additionally, the concept of cultural participation is also
a complex one, usually incorporating activities of cultural
production (engaging in art or a creative hobby) and two types
of cultural consumption: public cultural consumption (visiting
cultural institutions or events) and private cultural consumption
(reception of cultural content at home)18. Moreover, studies
on cultural participation usually make a distinction between
cultural habits (what people do) and cultural needs or interests
(what people like to do even though they might not necessarily
do that from various reasons). While the former seems to relate
more directly to behavior, the later might be more appropriate
to avoid the confounding effect of obstacles (e.g. poor cultural
offer, lack of time, illness, etc.).
In this study, conducted on a representative national sample in the
Republic of Serbia (persons aged 16 and older), we explored the
contribution of favorite leisure activities to subjective happiness,
while also taking into account some socio-demographic
variables (e.g. gender, age, education level, employment status,
financial parameters) and personal health status, as these
variables were previously shown to impact personal wellbeing.
We were specifically interested in exploring the role of cultural
participation in predicting subjective happiness.
Our main aims were:
1.

To explore the patterns of favorite leisure activities across
the general population. Starting from the list of leisure
activities, we aimed to extract latent dimensions, i.e.
examine whether some general patterns of favorite leisure
activities exist.

2.

To examine the contribution of extracted patterns of
favorite leisure activities to subjective happiness, along
with the contribution of socio-demographic variables.

Method
Variables and their operationalization
1.

The list of leisure activities was defined based on past
research in the cultural participation paradigm, and also
from the leisure paradigm19. Since we were specifically
interested in cultural participation, we selected those
activities that represent cultural production and the
two types of cultural consumption. We also included

18 Morrone, A. (2006) Guidelines for Measuring Cultural Participation,
Montreal: UNESCO Institute for Statistics; Cvetičanin, P. cited manuscript.
19 Cvetičanin, P; Pešić & Videnović; Stepanović, Videnović & Plut; cited
manuscripts
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some typical activities from the leisure research, such
as spending time on the Internet, in nature, walking,
socializing, sport, etc. (Table 1). It is also important to
emphasize that we did not ask participants what they
actually do in their leisure time, but about their preferred
leisure activities (i.e. “What do you like to do in your
leisure time? Please rate each activity on a scale from 1
(I don’t like at all) to 5 (I like it very much)”). This was
to avoid interference of obstacles, such as if a participant
was not able to do a certain activity due to some external
(e.g. cultural offer) and/or temporary reason (e.g. being
busy). Thus, we were focused more on cultural needs/
interests than on cultural habits.
2.

Socio-demographic variables:
•

Gender

•

Age

•

Education level (less than elementary school,
elementary school, high school, college/university,
postgraduate)

•

Employment status (employed, unemployed, high
school students, university students, retired, others)

•

Financial status (monthly personal and household
income, the amount of money that a person is capable
to spend for cultural participation per month)

3.

Personal health status (“How would you rate your general
health condition?”) measured by a 5-point Likert scale
(1=very bad, 5=very good)

4.

Wellbeing – we decided to investigate subjective
happiness20 in order to focus on the subjective experience
of one’s inner state rather than on cognitive components
of happiness (e.g. how satisfied one is with the quality
of life or some specific domains, where many external
parameters interrelate). The instrument that measures
subjective happiness had already been translated and
used in a Serbian sample, showing good psychometric
properties21. It consists of four items that participants
rated on a 7-point Likert scale, evaluating how happy they
were in general, as well as compared to other people.

20 Lyubomirsky, S., & Lepper, H. S., cited manuscript.
21 Jovanović, V. cited manuscript.
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Procedure and sample
Data analyzed in this paper represent a part of a larger field
study conducted in October-November 2019 on a representative
sample (N=1521) of the general population (16 years of age and
older) in Serbia stratified by regions (Belgrade 22.7%; Vojvodina
22.1%, Šumadija and Western Serbia 27.2%, Southern and
Eastern Serbia 23.0%). Fifty interviewers visited selected homes
and offered participants to self-complete the questionnaire or
provided assistance in case a participant was not capable to read/
write the answers22.

Results
First, we will present the descriptive statistics for each variable,
also commenting on preliminary analyses of relations between
potential predictors and subjective happiness (e.g. to simplify
the further analysis, we merged some categories). Then, we
will present the results of the regression model for predicting
subjective happiness.
Gender and age. The sample included 46% of males. Youngest
participants were 16 years old and the oldest were 80 (average
age M = 41.5), with the distribution in line with the official
statistics from the Republic of Serbia23. There were no
differences between males (M=5.02, SD=1.20) and females
(M=5.08, SD=1.17) in subjective happiness (t(1509) = 1.12, p =
.27), while age and subjective happiness were lowly negatively
correlated (r= -.145, p<.001). Unlike in past research (Batz &
Tay, 2018), the interaction between gender and age in predicting
subjective wellbeing was not significant.
Education level. The majority of participants (52.5%) had
completed a high school, while 9.2% had completed an
elementary school or less, and 38.3% completed various kinds of
colleges or university studies (college 11.0%, university studies
21.0%, MA 5.9%, PhD 0.4%). Due to the uneven distribution
across education level categories, as well as preliminary results
regarding subjective happiness, for the purpose of further
analysis we will use merged categories (those which did not
differ in subjective happiness levels: (1) elementary school &
less; (2) high school; (3) college, university & postgraduate
education. The three merged categories significantly differ from
each other on subjective happiness (F(2,1508)=19.82, p<.001)
22 More about the procedure and sample in: Mrđa, S. i Milankov, M. (2020)
Kulturna participacija građana Srbije, Beograd: Zavod za proučavanje
kulturnog razvitka.
23 https://www.stat.gov.rs/sr-Latn/vizuelizacija/interaktivni-grafikoni/mapa
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revealing that more highly educated participants rated their
subjective happiness higher.
Employment status. The sample included employed (61.9%),
unemployed participants (13.4%), university students (7.5%),
high school students (2.0%), retired people (12.0%) and the
category of “others” which included disabled people, housewives
and other inactive roles (3.2% in total). To simplify further
analysis, we will use two merged categories of employment
status in line with the results of ANOVA which showed that (1)
employed and high school/university students rated subjective
happiness higher compared to (2) unemployed, retired, and
“others” (F(4,1500)=13.30, p<.001).
Income and expenditure. We asked participants about their total
monthly household income, personal income, and the amount
of money they are capable to spend for cultural participation
(amount for CP). As expected, all these measures are highly
positively correlated with r = .52 for household and personal
income, r = .49 for the amount for CP and household income,
and r = .42 for CP and personal income (Spearman coefficients,
p < .001 for all correlations). To avoid interactions with other
variables (such as employment status, age, etc.), in further
analysis we will only use the amount for CP. Moreover, for the
purpose of further analysis, we categorized this variable into
three categories: ‘less than 1000 RSD’ (21.2%), ‘1000-3000
RSD’ (47.5%), and ‘more than 3000’ (31.3%), which differ
on subjective happiness in a way that those capable to spend
a higher amount of money on cultural participation rated their
subjective happiness as higher (F(2,1353)=31.05, p<.001).
Subjective estimation of personal health condition. Overall,
participants in the sample evaluated their health as good
Mean=3.96, SD=0.87 on a 5-point Likert scale. This variable is
moderately correlated with subjective happiness (r=.34, p=.01).
Favorite leisure activities. Looking into leisure activities
separately, the least popular are listening to jazz and classical
music as well as practicing any kind of art, but also reading
e-books (each with a mean score below the average for the whole
scale). On the other hand, the highest number of participants
reported spending their leisure time in social and outdoor
activities, while of cultural consumption activities watching
movies was the most common.
To address our first aim, we conducted a Principal component
analysis with Oblimin rotation, which revealed 6 components
explaining a total of 62.01% of variance (percentage of explained
variance per component is given in Table 1).
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Descriptive Statistics

Mean
3.69
3.90
3.41

SD
1.07
0.96
1.07

Components (item loadings)
1
2
3
4
0.76
0.55
0.60
0.83

5
6
going to theater
going to cinema
going to museum or
gallery
tour of cultural and 3.59 1.04 0.70
historical monuments
and archeological
sites
listening to classical 2.88 1.16 0.78
music
listening to jazz
2.83 1.16 0.76
music
listening to rock
3.41 1.24 0.64
music
listening to folk
3.43 1.13
0.66
music
internet surfing
3.90 1.08
0.76
social networks
3.53 1.25
0.78
reading e-books
2.86 1.22
-0.71
reading e-news
3.24 1.19
-0.81
watching TV
3.77 1.03
0.69
watching movies
4.24 0.81
0.48
reading books
3.77 1.09 0.74
reading news
3.55 1.03
0.52
-0.50
engaging in some
2.99 1.24 0.58
artistic activity
(painting, singing,
dancing…)
clubbing
3.04 1.25
0.71
going to restaurant, 3.92 1.00
0.70
coffee bar
family gathering
4.00 0.92
0.72
(birthdays,
celebrations,
weddings…)
going to sport events 3.38 1.29
0.85
(e.g. football or
basketball matches)
visiting a friend for 4.31 0.74
0.43
-0.59
chat
going for a walk
4.23 0.86
-0.89
staying in nature /
4.04 1.02
-0.79
hiking
playing sports
3.46 1.20
0.85
Percentage of
27.04 11.64 7.65 5.77 5.65 4.27
explained variance
%
%
%
%
%
%
Table 1. Favorite leisure activities and their latent structure; Note.
Favorite leisure activities were rated on 5-point Likert scale;
Loadings lower than 0.40 omitted.
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Component 1 was labeled ‘cultural participation’ as it is best
described by the selected list of activities related to cultural
participation in a strict sense; component 2 ‘movies and
entertainment’, component 3 ‘folk and family’, component 4
‘(no) outdoor activities’, component 5 ‘sport’, component 6
‘(no) e-books & e-news”. For the purpose of further examination
of the contribution of various styles/preferred leisure activities,
we calculated average scores for the groups of items with
highest loadings on each component. For three items with a
similar loading on more than one component, the decision was
made based on the higher loading and item content, while the
loading on the other component was interpreted as a secondary
loading (e.g. going to cinema loaded to ‘cultural participation’
component in line with the theoretical meaning of the concept
of cultural participation, but the same item had a higher loading
to the component described by entertaining activities such as
watching movies in general, on TV, online etc.).
Subjective happiness. Overall, participants reported high levels
of subjective happiness, Mean=5.03, SD=1.18, for a 7-point
Likert scale, which is in line with previous results on a student
sample in Serbia24 and somewhat higher than the score reported
in the World happiness report25.

Regression analysis
Due to the multicollinearity of predictors, we employed a stepwise
linear regression with the following predictors: subjective
estimation of health condition, gender, age, employment status,
education level, the amount for CP, and the six components of
leisure activities, while subjective happiness was the criterion
variable.
After six steps, the best model explained 15.8% of variance,
showing a positive contribution of subjective estimation of
health condition, amount for CP (if one can spend more than
3.000 RSD compared to lower categories), education level (those
with elementary school or less rated lower subjective happiness
compared to those with higher education), while from the
domain of leisure activities, significant positive predictors were
‘folk & family’, ‘outdoor activities’, and ‘cultural participation’
components (see Table 2).

24 Jovanović, V. cited manuscript.
25 Helliwell, J. F., Layard, R., Sachs, J. D. and De Neve, J. E. (eds.) (2020)
World Happiness Report 2020, New York: Sustainable Development
Solutions Network. https://worldhappiness.report/
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Model (6th step)
B
SE
Beta t
Sig.
Model R Model R2
(Constant)
1.77 0.29
6.21 0.00 0.40
0.16
Health status
0.41 0.04 0.30 11.53 0.00
Outdoor activities
0.15 0.05 0.09 3.05 0.00
Amount for CP (more than 0.23 0.07 0.09 3.39 0.00
3.000 RSD)
Folk & family
0.16 0.05 0.10 3.65 0.00
Cultural participation
0.12 0.04 0.08 2.71 0.01
Education (elementary or -0.24 0.11 -0.06 -2.15 0.03
less)
Table 2. Regression model for the list of predictors of subjective
happiness for the sixth step of the stepwise linear regression

Discussion and conclusion

Generally speaking, what makes us happy is a matter of our
subjective experience, while how we spend our leisure time
is a matter of our interests and possibilities. Are these two
phenomena mutually related so that happiness can be predicted
by our favorite leisure activities? And what is the role of cultural
participation in these interrelations?
The results of this study were obtained on the sample
representative for the general population of the Republic of
Serbia older than 15 years of age (gender and age distributions
fit official statistics for Serbia). While this kind of sample allows
for analyses within specific socio-demographic groups, in this
paper we were focused on general patterns of leisure activities
and their possible contribution to wellbeing, beside the effect of
classical socio-demographic variables.
Amongst listed leisure activities, the most popular ways to spend
leisure time are social and outdoor activities, while movies are
the most popular among cultural consumption activities. This is
pretty much in line with past research in the Serbian population
(where a question on favorite leisure activities was open-ended)
when more than 60% of participants reported watching TV,
socializing with friends, reading books, walking, resting, and
playing sport.26 Going to cinema was amongst the highest rated
activities both in past research and our study, but a closer look
into latent dimensions showed that interest in movies belongs
with entertainment (together with internet surfing, clubbing, and
visiting coffee shops and restaurants) more than with cultural
consumption in a stricter sense, which is better described by an
interest for theater, classical and jazz music, museums, galleries,
monuments, and archeological sites. Apart from these two
dimensions (cultural participation and movies & entertainment),
26 Cvetičanin, P. (2007) Kulturne potrebe, navike i ukus građana Srbije i
Makedonije, Niš: Odbor za građansku inicijativu.
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we also revealed four other latent dimensions of favorite leisure
activities: folk & family (TV, folk music, family gathering),
outdoor activities (walking and nature), sport (watching and
practicing), and e-reading (books and news). To address the main
aim of this study, we further examined whether these dimensions
contribute to personal wellbeing/subjective happiness.
Following past research in this paradigm, as potential predictors
of wellbeing, we selected socio-demographic variables, as well
as health status which is expected to contribute to wellbeing
more than other predictors –indeed, our results confirmed that
expectation as this variable had the highest contribution to
prediction. The best model predicting subjective happiness also
includes outdoor activities, high (compared to lower) financial
status, folk & family, cultural participation in a strict sense, and
a negative contribution of elementary education level (compared
to high education). From the list of socio-demographic variables,
the best predictors were, therefore, a higher financial status, but
also a higher education level.
It is important to mention that in case of complex and subtle
variables such as subjective happiness, even small percentages
of explained variance (such as those obtained in the present
study) are significant and should be taken into account in
policy decision making. In other words, besides the obvious
(and expected) role of health and wealth, it is also important
to invest in education, and even more so in promoting leisure
activities that make us happier: socializing with family, but also
cultural participation. These results are in line with past research
which showed that a sense of connection with other people,
especially family, but also friends and social networks, makes
people happier27. Moreover, cultural participation often includes
socializing, thus further contributing to happiness28. From the
policy point of view, it is worthwhile to mention that for over
a decade various cultural programs have been implemented in
order to help people feel better, such as projects in the framework
of “Arts on Prescription” for people experiencing mental health
problems and social isolation29 or the “Happy museum” project
for a broader audience30. Speaking of importance of cultural
participation for policy decision making, it is worth mentioning
the empirical data which show a positive correlation between
27 Barker, C. J. and Martin, B. (2011) Participation: the happiness connection,
Journal of Public Deliberation, 7(1), pp. 1-16.
28 Fujiwara, D. and MacKerro, G. (2015) Cultural activities, art forms and
wellbeing, Manchester: Arts Council England.
29 Bungay, H. and Clift, S. (2010) Arts on Prescription: A review of practice in
the UK, Perspectives in Public Health, 130(6), pp. 277-281
30 See project page: https://happymuseumproject.org/
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cultural participation and socially desirable engagement. To
illustrate, an analysis from four longitudinal studies showed
that young people who participated more in cultural activities,
had a better academic achievement, as well as a higher level
of voluntarism and socially desirable activities in general. This
was true for the group of high, but even more so for the group of
students with a low socioeconomic status31.
Speaking about limitations of this study, an important note is
that we were primarily interested in general patterns of favorite
leisure activities and their contribution to subjective happiness.
While it is also expected that the results would be specific for
certain groups (e.g. male vs. female, young vs. old people, etc.),
these analyses fall out of the scope of this paper, and should be
examined in more detail in future publications. Besides, we did
not examine cultural habits (what people do) but needs or interests
(what they like to do), leaving the direct effect of art-related
activities on happiness an open question. Another limitation of
our study is that we did not include other psychological (or more
specifically personality) variables, which have been found to be
moderators in all these paradigms (i.e. wellbeing, leisure, and
cultural participation) – and moreover, empirical results indicate
that the effect of cultural participation on life satisfaction and life
constrains depends on personality traits, namely neuroticism and
extraversion32. In addition, research also shows that profound
aesthetic experience is related to personality trait openness to
experience33. Personality effects have also been revealed in
the experiential consumption paradigm suggesting that sociodemographic data are not sufficient to predict preferences for
one experiential activity over another 34. Finally, it is important
to emphasize that all these data (both from our own and the past
studies that we referred to) had been collected before a global
COVID-19 pandemic impacted the way we interact with our
social and physical environment. For future studies, it would be
interesting to examine the specific contribution of digital art and
cultural participation to subjective happiness, and, moreover,
how people perceive the role of art and culture in uncertain
31 Catterall, Ј. S., Dumais, S. A. and Hampden-Thompson, G. (2012) The arts
and achievement in at-risk youth: Findings from four longitudinal studies,
Washington: National Endowment for the Arts.
32 Węziak-Białowolska, D., Białowolski, P. and Sacco, P. L. (2019) Involvement
with the arts and participation in cultural events—Does personality moderate
impact on well-being? Evidence from the U.K. Household Panel Survey,
Psychology of Aesthetics, Creativity, and the Arts, 13(3), pp. 348–358.
33 Silvia, P. J., Fayn, K., Nusbaum, E. C. and Beaty, R. E. (2015) Psychology of
Aesthetics, Creativity, and the Arts, 9(4), pp. 376–384.
34 Mehmetoglu, M. (2012) Personality effects on experiential consumption,
Personality and Individual Differences, 52, pp. 94–99.
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changing environments as a possible tool for supporting their
health and wealth.
Given the complexity of both the concepts of ‘cultural
participation’ and ‘subjective happiness’ on the one hand and
their interrelations including on the other hand many possible
external and internal moderators on the other hand – the
accumulation of empirical data provides the necessary support
to a better theoretical understanding of these phenomena as well
as informed policy decision making. Studies done on large and
representative samples are particularly useful, as their results are
highly generalizable.
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ДА ЛИ НАС КУЛТУРНА ПАРТИЦИПАЦИЈА
ЧИНИ СРЕЋНИЈИМ?
ОМИЉЕНЕ АКТИВНОСТИ У СЛОБОДНО ВРЕМЕ И СРЕЋА
НА РЕПРЕЗЕНТАТИВНОМ УЗОРКУ ГРАЂАНА СРБИЈЕ

Сажетак
Истраживања о доприносу активности у слободно време,
а посебно о доприносу културне партиципације личном
благостању и доживљају среће представљају релативно нову
линију истраживања. Иако има доста налаза о позитивној вези
између личног благостања и културне партиципације, резултати
нису у потпуности конзистентни, што се бар делимично може
објаснити различитим теоријским схватањима ових сложених
појмова (културна партиципација, лично благостање и срећа),
као и њиховим различитим операционализацијама, примењеним
истраживачким техникама и узорцима. Ово истраживање
спроведено је на репрезентативном узорку грађана Србије
старијих од 15 година (N=1521, 46% мушкараца, просечан
узраст 41.5). Теренско прикупљање података реализовано је у
октобру и новембру 2019. године. Као потенцијални предиктори
субјективног доживљаја среће укључени су: 1. социо-демографске
варијабле (пол, старост, степен образовања, радни статус,
финансијски статус), 2. субјективна процена здравственог стања, и
3. листа активности сачињена на основу претходних истраживања
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у домену слободног времена и културне партиципације (која је
одређена тако да обухвата културну продукцију, приватну и јавну
културну потрошњу, а испитаници су оцењивали у којој мери им
је омиљена свака од наведених активности). Анализом главних
компоненти издвојено је шест латентних димензија активности
у слободно време: 1) културна партиципација у ужем смислу, 2)
филмови и забава, 3) народњаци и породица, 4) активности на
отвореном, 5) спорт и 6) е-књиге и е-новине. На нивоу целог узорка
субјективни доживљај среће је био висок, просечна оцена 5.03,
на 7-степеној Ликертовој скали. Резултати линеарне регресије
издвојили су најбоље предикторе субјективног доживљаја среће.
Срећнији су људи који позитивније оцењују своје здравствено
стање, имају виши финансијски статус, али и они који су више
образовани. Позитивнијем доживљају среће такође позитивно
доприносе три обрасца омиљених активности у слободно време:
народњаци и породица, активности на отвореном и културна
партиципација. Резултати су дискутовани у светлу комплексности
испитиваних феномена, а посебно су истакнуте могућности за
наредна истраживања, као и практичне импликације за доносиоце
одлука о у области културне политике.
Кључне речи: културна партиципација, потрошња, срећа,
благостање, слободно време

393

ОСВРТИ

Dan Perjovschi, Art you can buy,
marker on paper, 2014, courtesy the artist

МАЈА Ј. ЗАРИЋ
Министарство културе и информисања 
Републике Србије, Београд
        DOI 10.5937/kultura2069397Z
        УДК 316.776:004(497.11)
                32.019.5(497.11)
316.776:[616.98:578.834(497.11)”2020”
прегледни рад

УЛОГА КРИТИЧКОГ 
МИШЉЕЊА У ДИГИТАЛНОЈ
МЕДИЈСКОЈ КУЛТУРИ И 
ЈАЧАЊУ ДИГИТАЛНОГ 
ИМУНИТЕТА
Сажетак: Проглашење ванредног стања у Србији узроковано
светском пандемијом КОВИД-19 вирусом, довела је до највеће
светске кризе од Другог светског рата. Увођењем мера каран
тина током пролећа 2020. године, дигитална трансформација у
многим друштвима је убрзана, а значај медијске и информационе
писмености у новонасталим околностима јасно је истакнут. На
чини информисања и медијске навике грађана су се мењале, уведен
је рад од куће, онлајн настава, а електронска куповина осликава
ла је нову реалност. Дигитални простор постајао је презасићен
информативним, образовним, комерцијалним садржајима и многе
институције културе и уметности учиниле су доступним диги
тализоване своје архиве, фундусе, вредности, баштину. Интерак
ција у јавном, дигиталном простору, бивала је све интензивнија,
а критичко мишљење афирмисало се као неопходност за јачање
дигиталног „имунитета” сваког појединца, али и друштва. Са
појавом пандемије паралелно је дошло до појаве инфодемије, која
је пред грађане ставила задатак за интензивним критичким пре
испитивањем нове дигиталне медијске културе, самог појма ме
дија, пратеће регулативе и медијске политике генерално. У овом
раду представљене су стратешке активности Министарства
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културе и информисања, на плану развоја и унапређења медијске и
информационе писмености на националном и међународном плану,
као и сарадње са релевантним телима Европске уније и УНЕСКОом (UNESCO).
Кључне речи: медијска и информациона писменост, критич
ко мишљење, аудиовизуелна политика, умрежавање, заговарање,
Европска унија, УНЕСКО

Mедијска и информациона писменост има суштинску уло
гу у оснаживању грађана, њихових вештина и знања која
им омогућавају да се у новом, конвергентном, медијском и
информационом окружењу, креативно изразе и квалитетно
информишу, да разумеју информације, ко их креир а и за
што их шири, да лако претражују и функционално користе
образовне, културне и комерцијалне садржаје. Различитим
медијским садржајима можемо приступати: путем традици
оналних медија, у форми услуга на захтев, веб портала, дру
штвених мрежа, платформи за дељење видеа и апликација.
Нова дигитална медијска култура подразумева интеракти
ван приступ и омогућава ангажованост грађана, те тако по
држава активно грађанство у демократском друштву. Данас
постоји снажна друштвена повезаност која се посебно на
друштвеним мрежама огледа у друштвеном активизму из
недреном из различитих покрета (попут #јатакође (#metoo),
#црниживотивреде (#blacklivesmatter) #онзању (#heforshe)
и других) који у реалности могу да резултирају како пози
тивним, тако и негативним ефектима. Јавно изношење или
не изношење ставова је константно под лупом друшвених
група до те мере, да се у последње две године у дигиталној
медијској култури појавила „култура отказивања праћења”
(cancel culture). Овај појам преузет из популарне културе
односи се на начин понашања у друштву или групи, посеб
но на друштвеним медијима, који је такав да је уобичајено
да се у потпуности одбаци, искључи или престане да прати
она особа, бренд, компанија или организација која је изнела
увредљив став, супротно уверење или се уздржала од по
државања одређеног покрета или идеје. Професорка Уни
верзитета у Мичигену, Лиза Накамура (Lisa Nakamura) која
проучава однос дигиталних медија, расе и рода овај фено
мен назива „културним бојкотом.”1. За популаризацију ове
појаве и преиспитивање њеног значаја, одређене заслуге

1 Култура отказивања праћења, шта је и како је настала?, Телеграф (The
Telegraph), 30. 07. 2020; доступно на линку https://www.telegraph.co.uk/
music/what-to-listen-to/cancel-culture-did-begin/, приступљено 12. 08.
2020. године.
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припадају и актуелном америчком председнику2, те можемо
јасно видети како је улога дигиталних медија у друштвеном,
културном, економском и политичком животу у последњих
пар година знатно ојачала. Стога, за грађане који се срећу
са изазовом дигиталног медијског окружења, од суштинског
значаја је развијање и неговање критичког мишљења, што
је и један од предуслова за стицање дигиталног имунитета,
односно вештине разумевања контекста и изградње система
одбране и заштите од дезинформација, лажних вести, по
тенцијално штетних медијских садржаја, дискриминације,
говора мржње, стереотипа, насиља генерално и посебно у
дигиталном медијском окружењу. Јачање дигиталног иму
нитета може допринети позитивном друштвеном активизму,
као и доношењу одлука које унапређују квалитет живота у
економском, друштвеном, културном и политичком смислу.
У смислу реченог посебно је важно скренути пажњу да би
надлежни државни органи требало да омогуће развијање и
јачање критичког мишљења у дигиталноj медијској култури
кроз креирање квалитетне јавне политике у области медиј
ске писмености. Тај процес поразумева да креатор има пр
венствено визију, а затим и стратегију која ће осигурати да
активности доведу до испуњења њених циљева. Пракса др
жава чланица Европске уније (European Union), као и међу
народних организација попут УНЕСКО-а или Савета Евро
пе (Council of Europe) и њихових чланица у погледу креир а
ња јавне политике у области медијске писмености врло је
различита. Мали је број земаља које имају дефинисан посе
бан стратешки акт у области медијске писмености. Већина
земаља преузима и адаптира међународне оквире те страте
шка опредељења са овог нивоа уграђују у национална стра
тешка документа из различитих области попут: образовања,
информисања и медија, информационог друштва, омладине
и слично. На терену, овакав интегративни приступ омогућа
ва различитим актерима да се даље баве развојем и унапре
ђењем ове области и Влада Републике Србије је 30. јануара
2020. године усвојила Стратегију развоја система јавног ин
формисања у Републици Србији за период 2020–20253. го
дина у оквиру које је једно поглавље посвећено медијској и
дигиталној писмености.
2 „Доналд Трамп је краљ културе отказивања праћења”, Вашингтон по
сту (The Washington Post), 30. 06. 2020. године, доступно на https://www.
washingtonpost.com/outlook/2020/06/30/cancel-culture-trump-mcenany/;
приступљено 12. 08. 2020. године.
3 Стратегијa развоја система јавног информисања у Републици Србији за
период 2020-2025; доступно на https://www.media.srbija.gov.rs/medsrp/
dokumenti/medijska_strategija210_cyr.pdf, приступљено 12. 08. 2020. го
дине.
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У претходне две године Министарство културе и нформи
сања је са различитим државним институцијама, мултила
тералним и билатералним партнерима радило на унапређе
њу ове области како у оквиру формалног, тако и у оквиру
неформалног образовања.
Када је у питању формално образовање, постоји велика по
треба, а и многе иницијативе су већ покренуте, да медијска
писменост буде уграђена у образовни систем, међутим не
кроз један редовни предмет. Медијска писменост је тран
сверзална компетенција и у складу са најбољим праксама
замаља чланица Европске уније, а које такође подржавају и
међународне организације попут УНЕСКО-а, препорука је
интегрисање медијске писмености у све нивое формалног
образовања, укључујући и високошколско образовање, и
то кроскурикуларно. Директан ефекат остваривања циљева
претходне Стратегије развоја система јавног информисања
до 2016. године, било је увођење медијског описмењавања
у формално образовање, кроз укупно три лекције у окви
ру предмета Грађанско васпитање (изборни предмет) и Ма
терњег језика. У процесу увођења медијске писмености у
образовни процес значајну улогу је имао Завод за унапре
ђивање образовања и васпитања који је интензивно радио
на увођењу медијске писмености у школске програме и то
кроз посебне предмете, као и у оквиру постојећих пред
мета кроз развијање посебне компетенције. Тако је уведен
изборни предмет под називом „Језик, медији и култура” у
средње школе од септембра 2018. године и према досада
шњим анализама веома радо га млади бирају. Такође, Мини
старство трговине, туризма и телекомуникација, у чијој се
надлежности налази област развоја принципа информацио
ног друштва, доста ради на развоју и унапређењу дигитал
не писмености кроз формално образовање, с обзиром да су
те компетенције саставни сегмент ширих компетенција ме
дијске писмености. Још од 2016. године ово министарство
спроводи едукативну кампању „ИТ караван” намењену уче
ницима основних школа, њиховим родитељима и наставни
цима и до 2019. године програм је одржан у 129 школа, а
учествовало је 12.900 деце и 3.700 родитеља. Ови подаци
садржани су у Стратегији развоја дигиталних вештина у Ре
публици Србији за период од 2020. до 2024. године4 која је
израђена у оквиру поменутог ресора, а која је такође обу
хватила активности и иницијативе из области медијске
4 Стратегија развоја дигиталних вештина у Републици Србији за пери
од од 2020. до 2024. године; доступно на https://www.pravno-informa
cioni-sistem.rs/SlGlasnikPortal/eli/rep/sgrs/vlada/strategija/2020/21/2/reg;
приступљено 12. 08. 2020. године.
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писмености. У духу Париске декларације о медијској и ин
формационој писмености5 у дигиталном добу, веома је ва
жно да се ови напори различитих ресора, који се баве обла
стима попут медија, културе, образовања, омладине и ин
формационог друштва, даље развијају као међусобно пове
зани, и да кроз креирање синергије примењујемо холистич
ки приступ за стицање компетенција медијске писмености.
Квалитетно планирање и спровођење активности предвиђе
но документима јавних политика захтева континуир ану ин
терресорну сарадњу и повезаност са свим заинтересованим
странама у области медијске писмености. На националном
нивоу, Министарство културе и информисања је 2018. го
дине иницирало снажније и умрежено повезивање актера у
области медијске писмености кроз организовање састанака
координације два пута годишње, у циљу размене информа
ција и координације активности. На овај начин, представ
ници ресорних министарстава, институција, регулаторних
и саморегулаторних тела, медијских и новинарских удру
жења, међународних организација, академске заједнице,
цивилног друштва, пројеката и експерти имали су прилику
да размене информације о трендовима и активностима које
спроводе у овој области, да граде синергију, а квалитетне
пројектне идеје које су на крају пројектног циклуса могле
су бити преузете од стране заинтересованих актера. У окви
ру наведене платформе, актери могу електронским путем да
размењују информације и лакше подигну видљивост својих
активности. Овакво умрежавање пружа такође и прилику да
се открију теме у оквиру медијске писмености око којих по
стоји консензус и отпочне јавно заговарање, што поспешује
системски развој области.
Системски развој медијске писмености има за циљ оспо
собљавање грађана Србије свих узраста и старосног доба
да користе медије и медијске садржаје на најцелисходнији
и критички начин, да разумеју садржај медијских порука и
процес њиховог настајања, као и да у том процесу и сами
активно учествују. Такав подухват подразумева укључивање
што већег броја партнера који би спроводили координисане
активности у оквиру формалног и неформалног образова
ња. Са једне стране, увођењем медијске писмености у пре
дуниверзитетско образовање, генерације које буду стасава
ле имаће капацитет да свој дигитални имунитет одржавају
и јачају. Образовање које омогућава медијску писменост,
обухвата права и интересе деце и младих, њихову заштиту
5 https://en.unesco.org/news/paris-declaration-media-and-information-lite
racy-adopted; приступљено 12. 08. 2020. године
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од штетних садржаја и остала лична права у сфери јавног
комуницирања. Такође, неопходно је системски увести ме
дијску писменост у вискошколско образовање, посебно у
областима које су у вези са новинарством, људским прави
ма, социологијом, креативним индустријама и економије,
уметношћу што би утицало да се у пракси ове области уна
пређују. Са друге стране, грађанима средње и старије доби,
морају бити омогућене платформе и активности за јачање
знања и вештина медијске писмености, које такође тре
ба да буду укључене у образовање одраслих и целоживот
но учење. Дакле неопходно је да јавне политике у области
медијске писмености омогуће стварање партнерстава међу
кључним актерима и креирање спектра активности на ко
јима ће се грађани, према циљним групама, упознавати са
врстама, начином рада и правним статусом медија, њихо
вим функцијама, обавезама и одговорношћу, продукцијом
садржаја, могућностима за интерактивно и партиципативно
конзумирање садржаја.
Још једна од активности Министарства културе и информи
сања, настала 2018. године са задатком развоја медијске пи
смености кроз формално образовање, је формирање Радне
групе за израду Приручника за унапређење и развој медиј
ске писмености у предуниверзитетском образовању. Како
би Приручник био високо квалитетан, и како би се осигу
рао консензус око његове примене, Министарство је коор
динирало радом радне групе коју су чинили: представници
Министарствa културе и информисања, Министарства про
свете, науке и технолошког развоја, Министарства тргови
не, туризма и телекомуникација, Министарства омладине
и спорта, Покрајинског секретаријата за образовање, про
писе, управу и националне мањине – националне заједни
це, Регулаторног тела за електронске медије, Националног
просветног савета Републике Србије, Завода за унапређење
образовања и васпитања, Завода за вредновање квалитета
образовања и васпитања, Јавне медијске установе „Радио
Телевизија Србије” и Јавне медијске установе „Радио Теле
визија Војводине”. Рад радне групе подржан је кроз проје
кат „Подршка медијским реформама”, који је финансирала
Делегација Европске уније, те су експерти који су радили на
материјалу чинили део ауторског тима6. Како би одабране
теме биле тестиране и како би се проценила њихова реле
ватност за децу и младе, Министарство културе је спровело
два пута годишње радионице у предшколским и школским
6 http://podrskamedijima.rs/odrzan-sastanak-radne-grupe-ministarstva-kultu
re-i-informisanja-za-izradu-prirucnika-za-unapredenje-i-razvoj-medijske-p
ismenosti/ приступљено 12. 08. 2020. године.
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установама на основу чијих анализа је радна група проми
шљала теме односно садржај приручника7. У неколико фа
за, текст приручника био је прослеђиван актерима у оквиру
мреже за медијску писменост, са жељом да се добију и у
текст уграде коментари и сугестије стручне заједнице. При
ручник је тренутно у фази дизајна и имаће своју дигиталну
верзију – дигитални портал. Такође је као дидактичко сред
ство коришћена модерна игра „Луеду” која представља фу
зију онлајн и офлајн света, игра се на табли путем бесплатне
апликацје и у којој ће бити похрањено 600 питања различи
те тежине из Приручника. Циљ је да се у школској 2021. го
дини Приручник уз ово дидактичко средство нађе у библио
текама предуниверзитетских установа широм Србије, те да
на тај начин учитељи могу да га користе у настави, као и у
боравку, а такође деца ће моћи да га позајме из библиотеке
и са родитељима уче кроз игру код куће. У септембру 2020.
године биће спроведена кампања коју ће, у циљу подизања
свести јавности, заједно спровести Министарство, ЕУ инфо
центар и ЕУ пројекат „Подршка медијским реформама”. Део
кампање представља и реализација играно-документарноанимираног телевизијског серијала о медијској писмености
који се ослања на образовне садржаје из предуниверзитет
ског приручника за медијску писменост. Телевизијска серија
од осамнаест епизода превасходно је намењена деци и мла
дима. ТВ серијал је намењен образовно-научном програму
Радио-телевизије Србије и програму Радио-телевизије Вој
водине на којем ће бити емитован на језицима национал
них мањина, а такође ће бити доступан у дигиталној верзији
приручника у ресурсима за васпитаче, наставнике и стручне
сараднике. Поменута кампања ће за циљ имати и креира
ње интересовања код васпитача, наставника и стручних са
радника за примену Приручника и учешће у обукама које
Министарство планира да заједно са развојним партнерима
осмисли према Приручнику и спроведе.
Препознајући изазове са којима су се грађани сусрели у
марту, када је отпочело ванредно стање, Министарство кул
туре и информисања је, у сарадњи са ЕУ инфо центром и
пројектом „Подршка медијским реформама”, покренуло
серију вебинара „Приче из карантина” на теме везане за
нову дигиталну реалност, медијске навике и праћење ме
дијских садржаја, посебно на интернету, током пандемије
КОВИД-19. Будући да су статистике овог серијала показале
да је више од 300 особа пратило сваки од вебинара, као и да
је у просеку укупних прегледа било око 2000 по вебинару,
7 http://www.kultura.gov.rs/cyr/aktuelnosti/pocela-serija-radion ica-u-okviruevropske-nedelje-medijske-pismenosti; приступљено 12. 08. 2020. године.
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у истој организацији од августа до октобра ове године ре
ализоваће се серијал вебинара „Дигитални имунитет – од
дигиталне цуцле до дигиталног бунтовника”. Теме вебинара
засноване су на Приручнику за медијску писменост за пре
дуниверзитетско образовање које је припремило Министа
сртво културе и информисања са ЕУ пројектом „Подршка
медијским реформама”. Овај серијал вебинара дизајниран
је тако да је прилагођен је породицама, деци и младима
различитих старосних доби – почев од оних најмлађих, па
до средњошколаца, и управо је циљ да се разговара о но
вој дигиталној медијској култури и навикама које стварамо.
Серијал је 5. августа 2020. отворен вебинаром „Дигитална
цуцла”8 који је био намењен родитељима деце до четири го
дине, а пратило га је више од 300 особа и остварено је скоро
7000 прегледа у првих 24 сата.
Креирање јавних политика у области медијске писмености
умногоме зависи од трендова креирања политика на међуна
родном плану. Област медијске писмености је од великог ин
тересовања како за Европску унију (European Union), тако и
за међународне организације попут Савета Европе, ОЕБС-а
(OSCE), Уједињених Нација (United Nations), УНЕСКО-а
УНИЦЕФ-а (UNICEF). Иако се појам медијске и инфор
мационе писмености, као и препоруке за њен развој и уна
пређење врло често јављају у многим документима јавних
политика различитих међународних организација из раз
личитих области попут медија и информационог друштва,
људских права или примера ради јединственог дигиталног
тржишта, до сада не постоји глобални документ јавне поли
тике у области медијске писмености ниједне међународне
организације.
На иницијативу Министарства културе и информисања, а у
сарадњи са Министарством спољних послова, Министар
ством просвете, науке и технолошког развоја и УНЕСКОом, 12. и 13. септембра 2019. године, одржан је у Београду
„Међународни експертски састанак о медијској и информа
ционој писмености”9. Поред рада на ажурирању Приручни
ка за медијску писменост за наставнике који је УНЕСКО
објавио 2011. године на којем је радило тридесет експерата
у области медија, образовања, библиотекарства, гејминга
8 Вебинар „Дигитална цуцла” у организацији ЕУ инфо центра; доступан
на: https://euinfo.rs/kako-digitalna-cucla-utice-na-razvoj-deteta/; присту
пљено 13. 08. 2020. године.
9 Стратегија развоја дигиталних вештина у Републици Србији за период
од 2020. до 2024. године; доступно на https://www.pravno-informacionisistem.rs/SlGlasnikPortal/eli/rep/sgrs/vlada/strategija/2020/21/2/reg; при
ступљено 12. 08. 2020. године.
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и информационих и комуникационих технологија из целог
света, формиран је Комитет за израду „Београдских смерни
ца за Нацрт глобалних стандарда за курикулумe за медијску
и информациону писменост”. Комитет је заједно са експер
тима израдио „Београдске смернице”, а документ је након
састанка у Београду објављен на сајту УНЕСКО-а, чиме је
започета јавна расправа која ће трајати до септембра 2020.
године. У оквиру заседања Генералне скупштине Унеска у
Паризу, у новембру 2019. године, одржан je Министарски
панел Медијска и информациона писменост и игре на коме
је представљен излазни документ са београдског Међуна
родног састанка „Београдске препоруке за Нацрт глобалних
стандарда за смернице за курикулуме за медијску и инфор
мациону писменост”10 и том приликом су земље чланице
позване да својим коментарима и сугестијама унапреде до
кумент. УНЕСКО је организовао јавну расправу поменутог
документа на „Дванаестом форуму јавних политика” у де
цембру 2019. године у Дубаију, међутим након тога уместо
планираних састанака и јавних расправа у различитим ре
гионима због пандемије настављено је са одржавањем он
лајн дискусија и састанака. Комитет оформљен у Београду
све време ради на унапређивању „Београдских смерница”
будући да је последњи састанак и објављивање првог гло
балног документа јавне политике у области медијске и ин
формационе писмености планиран да се одржи 2021. године
у Београду. Том приликом ће бити представљен и ажуриран
УНЕСКО приручник о медијској и информационој писме
ности у односу на актуелни из 2011. године. Генерална ди
ректорка Унеска, Одри Азуле (Audrey Azouley), која је по
водом поменутог првог Међународног састанка боравила у
Београду, најавила је овај вишегодишњи процес и послала
снажну поруку са панела који је био отворен за јавност о из
узетном значају медијске и информационе писмености. Она
је истакла да: „Медијска и информациона писменост пред
ставља једну од основних димензија моралног и грађанског
образовања. Она је такође и основно право сваког грађанина
у свакој земљи света и тиме свакоме омогућава да зашти
ти своју приватност и пронађе своје место у друштву чије
технолошко окружење се све брже и брже мења.”11
Квалитетно стратешко промишљање и креирање стра
тешких принципа условљено је познавањем прилика и
10 https://en.unesco.org/news/journeying-world-games-media-and-informa
tion-literacy; приступљено 12. 08. 2020. године.
11 https://en.unesco.org/sites/default/files/belgrade_recommendations_on_
draft_global_standards_for_mil_curricula_guidelines_12_november.pdf;
приступљено 12. 08. 2020. године.
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трендова у области медијске писмености и разменом знања
искустава са колегама из других земаља и различитих међу
народних организација. Кроз рад у радним телима Европске
комисије и међународних организација попут Конакт коми
тета за Директиву о аудиовизуелним медијским услугама
Европске комисије12, Надзорног комитета за информационо
друштво и медије Савета Европе13, Имплементационих са
танака Људске димензије14 у оквиру ОЕБС-а или Комисије
за информисање и комуникацијеУН
 ЕСКО-а15, Министаство
је имало прилике да дâ допринос изради међународних до
кумената јавних политика који обухватају медијску писме
ност, а такође и да прати трендове у овој области и размењу
је искуства са колегама. Веома је значајна појава интензив
није сарадње у последњих пар година неких од наведених
комитета што доприноси учвршћивању ставова и креирању
спроводљивијих јавних политика, чему је вероватно допри
нела и чињеница да је Европска комисија, често веома зна
чајан финансијски партнер свих наведених међународних
организација у спровођењу међународних пројеката. Крајем
септембра 2019. године, на позив УНЕСКО-а и Владе Швед
ске, у Гетеборгу, на Конференцији о медијској и информа
ционој писмености, Министарство културе и информисања
представило је примере добре праксе у креирању политика
медијске и информационе писмености16. Када је креирање
јавних политика у питању, неопх одно је истаћи значај про
цеса Европских интеграција који утиче на хармонизовање
правног оквира са правним тековинама Европске уније и
да је у оквиру поменутог процеса медијска писменост као
појам уведена у Закон о јавном информисању и медијима17,
Закон о јавним медијским сервисима18, као и у два закона
из области образовања. Такође, значајна средства су пову
чена из ИПА фондова која су кроз пројекте, програмирана
од стране Министарства културе и информисања, усмерена
на унапређење медијске писмености у домену формалног и
12 https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/avmsd-contact-committee;
приступано сајту 13. 08. 2020. године.
13 https://www.coe.int/en/web/freedom-expression/cdmsi; приступљено 13.
08. 2020. године.
14 https://www.osce.org/odihr/hdim; приступљено 13. 08. 2020. године.
15 https://en.unesco.org/generalconference/40/ci; приступљено 13. 08. 2020.
године.
16 https://en.unesco.org/sites/default/files/gmw2019_feature_events_agenda.
pdf; приступљено 12. 08. 2020. године.
17 https://www.paragraf.rs/propisi/zakon_o_javnom_informisanju_i_medijima.
html; приступљено 13. 08. 2020. године.
18 https://www.paragraf.rs/propisi/zakon_o_javnim_medijskim_servisima.
html; приступљено 13. 08. 2020. године.
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неформалног образовања. Такође остварена су партнерства
са програмима попут Креативне Европе19 (Creative Europe)
и потпрограмa Медиа20 (Creative Europe MEDIA), у области
дигиталне писмености. Министарство је у оквиру прошло
годишњег Форума Креативна Европа 2019, на позив Де
ска Креативна Европа Србија, а у сарадњи са компанијом
Нордеус и Нордеус хабом организовало панел дискусију на
тему „Критичко мишљење и дигитални имунитет”21. Разго
варало се о променама које је технолошки напредак донео,
као и о утицају дигиталног окружења на информисање, ме
дијску културу и грађане, о начинима креирања квалитетног
аудиовизуелног медијског садржаја, алатима који се кори
сте у придобијању и задржавању публике, као и о начинима
стимулације грађана да критички мисле, да се квалитетно
информишу и активно учествују у грађанском животу. Са
жељом да се додатно јачају капацитети стручне јавности и
главних актера у области медијске и информационе писме
ности, у јануар у ове године, Министарство културе и ин
формисања организовало је одржавање радионице „Основи
вештачке интелигенције и утицај на слободу изражавања и
медијску писменост” у Београду. Будући да се међународне
организације већ неко време баве регулативом која се одно
си на претраживаче, алгоритме, а да су формирани и разни
међународни комитети који се баве проучавањем утицаја
вештачке интелигенције на људска права, током три дана,
представници институција, релулаторних и саморегула
торних тела, медијских и новинарских удружења, медија,
академске заједнице, цивилног сектора, експерти, били су
у прилици да се упознају са основама вештачке интелиген
ције, као и о њеним утицајима на слободу говора, медијску
писменост, медије, етику и образовање. Предавачи су би
ли еминентни стручњаци и експрерти из ове области: Игор
Снуренко, Тања Мурована из УНЕСКО института у Москви,
као и експерт УНЕСКА у области вештачке интелигенције
Ибрахим Кушчу22.

19 http://kultura.kreativnaevropa.rs/kreativna-evropa-3/o-%d0%bf%d1%80%d
0%be%d0%b3%d1%80%d0%b0%d0%bc%d1%83/; приступано сајту 13.
08. 2020. године
20 http://media.kreativnaevropa.rs/media-desk-srbija/; приступљено 13. 08.
2020. године.
21 http://www.kultura.gov.rs/cyr/aktuelnosti/panel-kriticko-misljenje-i-digital
ni-imunitet-u-okviru-foruma-kreativna-evropa-2019; приступљено 12. 08.
2020. године.
22 Емисија настала током тродневне радионице доступна на линку: https://
www.rts.rs/page/tv/sr/story/21/rts-2/3856897/nauka-u-pokretu-vestacka-in
teligencija-i-.html; приступљено сајту 12. 08. 2020. године.
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Ове праксе Министарства културе и информисања су добра
основа за позиционирање Србије као значајног иноватив
ног актера у медијској писмености на међународном плану,
а уједно и кредибилног партнера за унапређење ове обла
сти на националном нивоу. На позив УНЕСКО-а и Глобалне
алијансе за партнерства у области медијске и информационе
писмености (ГАПМИЛ), представљене су праксе из Србије
у јулу ове године на вебинару у „Медијска и информацио
на писменост и јавне политике”, у овиру серијала вебинара
који је ова заједница креирала као одговор на КОВИД-1923.
Имајући у виду праксе земаља лидера у овој области, оно
што је неопходно ускоро урадити јесте опсежну анализу
нивоа медијске писмености по циљним групама. Такође,
потребно је и да се добра пракса вишесекторског присту
па развоју и унапређењу ове области институционализује
кроз формирање једног тела које ће имати јасно дефиниса
не ингеренције и циљеве. Овакве активности предвиђене су
Стратегијом развоја система јавног информисања у Репу
блици Србији за период 2020–2025, а управо су таква доку
мента јавне политике значајна као израз политичке подршке
и посвећености развоју одређене области на основу којих
међународна донаторска заједница креира своје приорите
те и програмира пројекте. Будући да су потребе и смернице
развоја из области медијске писмености уграђене у неколи
ко стратешких докумената, као и да их садрже сва планска
документа за програмирање међународне развојне помо
ћи, а имајући у виду и да је оствaрена квалитетна сарадња
са мултилатералним и билатералним партнерима, можемо
очекивати у нaрeдној години још више активности разли
читих актера усмерених на развој критичког мишљења и
разумевање нове дигиталне медијске културе намењених
различитим циљним групама.
ЛИТЕРАТУРА:
Европске повеља за медијску писменост, доступно на: http://www.
euromedialiteracy.eu/; приступљено 12. 08. 2020. године.
Министарство културе и информисања, доступно на http://www.
kultura.gov.rs/; приступљено 12. 08. 2020. године.
Пројекат ЕУ Подршка медијским реформама доступно на: http://
www.mediafreedom.rs/; приступљено 12. 08. 2020. године.
УНЕСКО Глобална недеља медијске и информационе писмености
доступно на:
23 Линк за вебинар доступан на адреси: https://www.facebook.com/MIL
CLICKS/videos/unesco-gapmil-webinar-on-media-and-information-lite
racy-and-public-policiespart/226181701713872/?__so__=permalink&__
rv__=related_videos
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THE ROLE OF CRITICAL THINKING IN THE DIGITAL
MEDIA CULTURE AND STENGHTENING OF DIGITAL
IMMUNITY
Abstract
The public health emergency and the proclaimed state of the global
pandemic caused by the COVID-19 virus have led to the biggest world
crisis since World War II. With the introduction of quarantine measures
in spring 2020, the digital transformation has accelerated in many
societies and the importance of media and information literacy in these
new circumstances has been clearly emphasized. The pandemic has
changed the information and media habits of the citizens, work from
home was introduced, online school classes became mandatory, and
an uprise of e-commerce reflected the new reality. The digital space
has become oversaturated with informative, educational, commercial
contents and many cultural institutions and international organizations
have made their cultural heritage accessible online. Interaction in the
public digital space has became more and more intense, and critical
thinking stood out as a necessity for strengthening the digital immunity
of each individual as well as the society. The pandemia was followed by
infodemia. The information channels used by citizens point to a certain
re-examination of the new digital media culture, the very concept of
media as well as the accompanying regulations and media policy.
The findings of the paper draw attention to the media and information
literacy policy framework in Serbia, and review a set of activities
that the Ministry of Culture and Media has been conducting over the
past two years on both national and international level. It describes
the correlation between the framework and the practice and depicts
the trends in the international policy in this field. The paper focuses
on the strategic vision and provides information throughout the twoyear period on setting up of the holistic 360 approach and setting up
media literacy network of stakeholders with the aim of strengthening
advocacy and developing of the media literacy field.
Key words: media and information literacy, critical thinking, audiovisual policy, digital media, advocacy, European Union, UNESCO
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ПРИКАЗИ

Dan Perjovschi, Free Pizza,
marker on paper, 2007, courtesy the artist
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Завод за проучавање културног развитка, Београд
Висока школа за комуникације, Београд
УДК 821.163.41.09 Кашанин М.(049.32)
                      316.722(049.32)
  316.75(497.11)(049.32)

КА КУЛТУРНОЈ ОБНОВИ
ЈАНА АЛЕКСИЋ, КУЛТУРНА ИДЕОЛОГИЈА
МИЛАНА КАШАНИНА, ИНСТИТУТ ЗА 
КЊИЖЕВНОСТ И УМЕТНОСТ, БЕОГРАД 2019.
Књига „Културна идеологија Милана Кашанина” Јане Алек
сић настала је на основу ауторкине докторске дисертације
одбрањене не Филолошком факултету Универзитета у Бео
граду под називом „Милан Кашанин као тумач нове српске
књижевности”. Проучавајући текстове овог књижевника
и историчара уметности, књижевности и културе, аутор
ка се посветила реконструкцији и интерпретацији његове
имплицитне културне идеологије, с обзиром да, њеним ре
чима, Кашанинова „културноисторијска мисао, уобличена
вишедеценијским радом на пољу књижевности, уметности
и историје културе, открива дијалектику доследности и про
менљивости, односно стабилних аксиолошких и естетич
ких принципа, као и непрестану еволуцију аналитичких
поступака и уметничких облика” (8).
Мада је својим ангажманом у Музеју савремених уметно
сти, Музеју кнеза Павла и Галерији фресака, као и професи
оналним и јавним деловањем, Милан Кашанин (1895–1981)
значајно допринео формулисању културне политике свог
времена (свакако више у међуратном периоду), ауторка
се у наслову радије определила за појам културне идеоло
гије, како би избегла данас доминантно значење културне
политике као практичне, односно јавне политике у домену
културе, усмерене ка остварењу практичних, конкретних,
систематски и плански осмишљених циљева од јавног ин
тереса. Културна идеологија, насупрот томе, подразумева
склоп позитивних одређења конкретне културе засноване на
историјски генерисаном скупу идеја и вредности које једна
заједница прихвата као своје и на основу којих се самоодре
ђује. Док културна политика жели да се представи као иде
олошки неутрална и вредносно максимално плуралистична,
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не доводећи у питање задате оквире доминантне идеологије
данашњег западног света, засноване на вредностима либе
ралне демократије парламентарно-представничког типа, уз
сет неупитних и наводно универзалних вредности који се
тичу институционализоване интерпретације појмова инди
видуалних слобода, правног поретка и социјалне правед
ности, културна идеологија је пре свега посвећена препо
знавању, појмовном уобличавању, делатном потенцијалу и
трансформативности културног обрасца одређене конкрет
не културноисторијске заједнице, што у нашој епохи, упр
кос свим оспоравањима, у основи подразумева националну
заједницу.
Ако, дакле, у теорији можемо да говоримо о општем појму
културе, а у културној политици културу сагледавамо као
поље остваривања јавног интереса, уз тенденцију његове
идеолошке неутрализације, о културном обрасцу можемо
говорити тек када имамо у виду конкретну, одређену кул
туру која почива на идејама, вредностима и симболима који
обликују идентитет одређене историјске заједнице. Када се
питамо о културном обрасцу неке заједнице, ми се питамо
о начелима и вредностима на основу којих је препознајемо
и на основу којих се она сама препознаје у односу на друге
заједнице сличног генеративног типа, али и, ништа мање, о
разлозима због којих се појединци (само)одређују као њени
припадници. Културни образац није статична и непромен
љива категорија, али он не би постојао, нити би се о ње
му могло говорити, да нема известан степен одређености и
стабилности, нити када бисмо априорно одбацивали сваку
могућност говора о колективним идентитетима. Према Ја
ни Алексић, „културни образац се испоставља као стабилан
означитељ, чије поље деловања умногоме зависи од међу
собног огледања историјских манифестација и тренутних
егзистенцијаних околности, цивилизацијског контекса и
интелектуалне свести. Реч је о културном фундаменту (са
мо)разумевања једне заједнице, следствено томе, и њеног
историјског постојања” (16).
Културни образац, у складу са таквим разумевањем, пред
стављао би основу културног идентитета, као свести о кул
турном образцу, односно јединству заједнице које почива
на одређеној, спознаји доступном, обрасцу, док би култур
на идеологија представљала одређену интерпретацију и
(делатно) усмерење културног обрасца, односно освешћи
вање и концептуализацију сврхе постојања одређене зајед
нице, као одговор на питање разлога због којих се појединци
сматрају члановима једне заједнице и због којих је сматрамо
различитом од других.
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Као у нашој епохи пре свега национално омеђене, ауторка
појмове културног обрасца и културне идеологије одређује
у односу према нацији, као „духовноисторијској заједници а
збиру аутентичних интелектуалних, културних и моралних
својстава, која у историји остварује спољашњу слободу сво
јих појединаца, чиме постиже њихово иманентно историј
ско и културно самосагледавање” (17). Према ауторки, „ду
ховноисторијски потврђено осећање континуитета припад
ника одређене етније или нације” представља „генератора
стварања културног обрасца и свести о његовој кохезионој,
сублимној снази која их чини припадницима управо те исто
ријске заједнице, под њих их номинално и идентитетски
подводећи” (19). Као модерна историјскокултурна појава, за
коју можемо рећи да представља једну од конституен
 ата мо
дерности као епохе и као појма, нација је с једне стане „про
светитељски универзална а са друге романтичарски парти
куларна”, тако да нација „политичко-правно институциона
лизује свест о етничкој припадности, односно колективни
духовни идентитет” (18) и, заједно са национализмом, ни
је „нужно само идеолошки, друштвени или културни кон
структ, измишљен ентитет, проистекао из констелације
тренутних политичких односа и духа (модерне) епохе, већ
легитимни вид политичке идеологије, друштвеног покрета,
али и образац културе у једном тренутку њеног историјског
трајања“ (20). Култура, односно културни образац, тако мо
гу бити схваћени као кључни израз националног одређења и
идентитета, са њим готово синониман: национална свест и
њен културноисторијски континуитет непосредно зависе од
„могућности личног и колективног стварања симбола егзи
стенције у културној сфери”, при чему је „културни образац
врхунски симболички израз таквог искуства” (24)
Кашанинове ставове о култури и имплицитну културну иде
ологију Јана Алексић сагледава и демонстрира као изразите
изданке „модерне културне (само)свести”, која не интегри
ше само традицију и савременост, историјско и егзистенци
јално, универзално и партикуларно, већ и појединачно и ко
лективно. За ауторку, Милан Кашанин представља пример и
образац изразите стваралачке личности, која се не подређује
пасивном спровођењу неке унапред дате (колективне) идеје,
већ као „аутентични индивидуалист”, мењајући лик зајед
нице, „ту заједницу учвршћује у ономе што је њена прво
битност и залог трајања – културни образац” (40). Културни
стваралац није, дакле, само онај који интелектуално и „не
заинтересовано” апсолвира културни образац као једном за
увек дати и пасивној перцепцији доступан предмет, већ га и
оживљава, трансформише за дати егзистенцијални тренутак
и датом егзистенцијалном контексту, делатно и подстицајно
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га оживљавајући за заједницу како би она реализовала сво
је најбоље потенцијале. Само на тај начин идеологија, па
и она културна, није „лажна свест” и репресивни намет
усмерен ка поробљавању појединаца било којој апстрактној
идеји или колективном ентитету, већ енергетски и ствара
лачки подстрек који заједницу и појединце из њихових тре
нутних егзистенцијалних околности и ограничења подстиче
на напор ка остварењу својих крајњих могућности као свр
хе и смисла сопственог постојања у историји у времену, а
потенцијално и у вечности.
Оставивши нам „одважну и поуздану интерпретацију духов
не и културноисторијске вертикале српског културног кру
га”, постојано усмерен ка синтези и историјској перспекти
ви у сагледавању актуелних појава, Кашанин је, према Јани
Алексић, уложио „огроман истраживачки и интелектуални
напор да се поимање историје српске културе темељно про
мени и редефинише, а да се актуелна књижевност и умет
ност унапреди, како у ширину, тако и у дубину” (42). Лишен
„предмодерног” и априорног самозадовољства често уми
шљеним или конструисаним вредностима сопствене крвне
заједнице, Кашанин пре свега настоји да свој народ усмери
ка стварању и формирању што повољнијег контекста за по
јединачно и колективно стваралаштво, које по дефиници
ји има свељудски карактер, премда – једнако неоспорно –
лично и партикуларно (културноисторијско) порекло.
Књига Јане Алаксић прегледно и обухватно представља и
систематизује ставове Милана Кашанина о култури и кул
турној идеологији, трагајући за њиховом релевантношћу за
време у ком живимо, а коју узима за неоспорну. Ова књи
га свакако није написана само из уско академских побуда,
у циљу стицања одговарајућих научних звања или увећања
знања у одређеној научној области, него и да, у складу са
уверењима и делањем самог Милана Кашанина, помогне
култури и заједници којој припада у налажењу сопственог
(истинског) пута, а који може бити само и једино такав –
сопствени и, неопходно је – стваралачки.
Монографија „Културна идеологија Милана Кашанина” има
обим од 206 страна, који поред основног текста укључује ау
торкину уводну белешку, библиографију и регистар имена.
Уредница књиге је Александра Манчић, а рецензенти Петар
Пијановић, Драган Хамовић и Владимир Димитријевић.
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ОЛИВИА ДЕ ХАВИЛЕНД
(1. 7. 1916 – 26. 7. 2020)
ЖИВЕТИ 104 ГОДИНЕ ДОК
СВЕ ОКОЛО ПРОХУЈИ С ВИХОРОМ
Mала Оливија Мери рођена je у Токију као далеки потомак
норманских Де Хавиланда који су са Виљемом освајачем
покорили Енглеску. Тата јој је оставио маму певачицу кад
јој је било 3 године па су она и сестра са мајком напусти
лиедалеки оријент и преселиле се у Калифорнију у потрази
за перформерском срећом. Први глумачки деби Оливиа је
имала у аматерском позоришту као 15-тогодишња девојчица
играјући Луис Керолову Алису у земљи чуда. Очух јој се
доцније бунио и бранио јој да се бави глумом давши јој ул
тиматум да може слободно да оде из његове куће ако буде
прихватила и улогу Елизабет Бенет у позоришној представи
по роману Џејн Остин. Без размишљања се сутрадан одсе
лила код породичног пријатеља. Само име Оливија мама јој
је дала по богатој грофици, јунакињи Шекспирове Богоја
вљенске ноћи што се показало као срећно јер је први пут за
сијала на филму у адаптацији Шекспировог Сна летње но
ћи. Партнер јој је ту био млади Џејмс Кегни. „Џими знаш ли
ти шта је то уствари глума?” – питала га је. „Не знам, само
знам да то што изговориш треба стварно и да мислиш.”
Сретна околност је била да је након тога са 17 година на
платну глумила са њеним даљим рођаком (15th cousin twice
removed) Еролом Флином. Иако обоје децидно тврде да се
између њих, иако су били заљубљени једно у друго, сем по
љубаца под светлима камера никад ништа приватно у мраку
није десило, хемија између њих се јасно видела на великом
екрану. „Не треба ништа да вас чуди хемија међу глумцима
јер живот је хемија.” – тврдила је Оливија. На основу исте
алхемичари у холивудској лабораторији су ову лукретивну
формулу Флин+ДеХавиленд поновили чак осам пута. Најне
заборавније их удруживши од средине тридесетих као Ро
бин Худа и Лејди Меријен те Капетан Блад. У трећем Santa
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Fe Trail заиграли су и уз будућег председника Америке Ро
налда Регана. У осмом су се свечано растали уз Флинову
реченицу: „Госпо било је част служити Вам.” Чак су и деве
ти филм смислили за њих али у њему нису имали заједничке
сцене. Играти стално слатко младо створење, херојеву дра
гану то је стварно испразно и досадно за мене. Покушала је
на све начине да се извуче из тог репетитивно лимитирају
ћег уговора са студијом али су јој рекли да нема права на то.
Она је узвратила да ће на суд. Свеједно, претили су да и ако
победи иако изгуби нико јој више никад неће дати улогу,
међутим Оливиа је остала упорна. Случај је дошао на
Врховни суд и ДеХавилендова је на опште запрепашћење
победила ограничивши тако дотадашње робовске уговоре
које су трајали унедоглед на строго лимитираних седам го
дина. Овај закон (Seven Year Rule Labor Code Section 2855) је
након тога назван по њој (De Havilland Law). Занимљиво и у
21. веку Оливија се поново обратила суду. Овога пута зато
што ју је снаја исто толико дуговечног колеге Кирка Дагласа
Кетрин Зита Џонс представила у лошем светлу у ТВ серији
Фауд у којој ју је играла. „Ја никад нисам рекла за своју се
стру да је кучка нити ширила сплеткарске трачеве по Холи
вуду. Ником нисам дала права да користи моје име у тој при
чи…” Ипак, овај пут се Врховни суд оглушио о њену жалбу.
Њен анимозитет према рођеној сестри био је одавно познат
нарочито зато што се и сестра Џоан Фонтејн прославила
највише по својој улози у Хичкоковом трилер класику
Ребека. Након тога су обе биле номиноване за оскара исте
1942. године. Наслови оба филма за које је тад добила оска
ре (Each His Own и Hair ess) из данашње перспективе ретко
коме ће нешто значити али онај због којег је и дан данас
памтимо је најгледанији филм свога доба Прохујало с Вихо
ром па је тим поводом Оливиа изјавила: „Јако ми се допало
да играм Мелани. Мелани је за разлику од Скарлет О’Харе,
која је сва стално окупирана сама собом и сопственим хиро
вима, оријентисана на друге. Мелани све ради за друге и
тако постаје истински срећна док Скарлет све ради за себе и
остаје дубоко несрећна. Тај филм ће трајати вечно зато што
су све земље преживеле ратове и имале периоде обнове на
које их он може асоцирати те се лако могу идентификовати
са ликовима а и у сваких три минута се деси нешто ново та
ко да је јако занимљиво.” За потребе овог филма из 1939.
године у сцени пожара у Атланти за време америчког гра
ђанског рата спаљена је ефектно сва преостала сценографи
ја из Кинг Конга. Упечатљива је и сцена Оливијиног порођаја
и стилизованих силуета као у позоришту сенки. Де Хави
лендова је већ 1967. надживела све главне јунаке овог
култног остварења (Вивијен Ли, Клерк Гејбла, Лесли
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Хауарда, Хети Мек Денијел). А онда временом и већину ју
нака из хит филма који је 40 година потом по гледаности
претекао „Прохујало с Вихором” а то је Star Wars (Carrie Fis
her, Alec Guinness, Peter Cushing, Peter Mayhew, Kenny
Baker). На своју жалост надживела је и свог сопственог сина
који је преминуо у 42-ој години. „Ја сваки свој рођендан по
сматрам као мали тријумф јер живот је борба” – рекла је
глумица једном приликом. За тражени јој рецепт за дуговеч
ност одговарала је: „Љубав, љубопитљивост и љуљање од
смеха. И промена околине која вам не прија у прави час.”
Кад је у Холивуду све изгледало ко да ће прохујати с вихо
ром због све веће популарности телевизије на уштрб био
скопа одселила се у Француску и удала за уредника Paris
Matcha. „Француска је предивна, ко год вам каже да је пле
мић прави је племић и сваки замак је тамо прави а не од
картона (као код нас). И сам језик је чудесан чујете неку реч
и помислите о како дивно да по њој назовете свог сина а он
да вам је преведу и испадне да они тако кажу ’кобасица’.”
Својим драмским гласом у америчкој катедрали у Паризу
деХавилендова је дуго година радо читала окупљенима од
ломке из светог писма за Ускрс и Божић. Одбила је улогу
Бланш у Трамвај звани жеља јер, по њеном мишљењу, пра
ва дама не говори нит се понаша тако. Генерално није јој
сметало да у доба филм ноара, када су врло неваљале цуре
(попут Рите и Марлене) биле на цени, глуми оне позитивне
јер је то сматрала не само као узорнивећ и као глумачки иза
зов. Окушала се и као писац: „Писање је узвишено,
заборавите на све остало.” Љубимац публике Џими Стјуарт
нудио јој је брак пре рата али га је она одбила мислећи да то
није добра идеја. Желела је да се уда за Џон Хјустона али је
тад он мислио да то није добра идеја. Због компликованих
осећања према Џејмс Стјарту одбила је да заигра његову су
пругу у Френк Каприном култном филму Wonderful Life. По
следњи пут се појавила као глумица играјући мајку Елизабе
те II у драматизацији венчања Чарлса и Дајане. Иста Елиза
бета јој је, када је превалила стоту годину, доделила коман
дантску титулу официрке британске империје. На питање
како би желела да умре одговорила је: „Да се не лажемо
живела бих вечно у добром здрављу да је могуће али ако већ
то није могуће, онда бих овај свет напустила сва намириса
на у сомоту с бисерним минђушама и шампањцем у руци
док проналазим решење компликоване укрштенице.” Када
је преминула у својој 104. години живота, оставила је про
блем новинарима како спаковати толико дугу и занимљиву
животну причу у концизну форму.
Младен Калпић
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ТРИВО ИНЂИЋ
(1938–2020)
КУЛТУРНА ПОЛИТИКА НА ДЕЛУ
Постоје људи чије дело које није реализовано у уобичаје
ним културолошким формама, већ је њихово присуство пре
свега катализаторско за развојне, шире друштвене процесе.
Тако видим резултате деловања и рада Триве Инђића, у ши
рој културној јавности, у оквиру часописа Видици, Гледи
шта, Наших тема („Часопис као потреба културе”, 1963),
у оквиру школа РУ „Ђуро Салај”, на Филозофском факул
тету, у Заводу за проучавање културног развитка и посебно
у часопису Култура, као и на каснијим функцијама у Са
везном министарству за просвету и културу (1992–1994),
Влади Србије, те амбасади Србије и Црне Горе у Шпанији
(2001–2004).
Упознала сам га у Заводу за проучавање културног развитка,
где је његова канцеларија била својеврсни документациони
центар – поред зидова и испод стола стоје исечци из новина
па и цели листови, часописи најразличитије тематике, за
кони и документација неопходна за истраживања којима се
тренутно бавио. Но, никада се није десило да нема времена,
да неће прекинути свој рад, да не би разговарао са неким
млађим истраживачем, дао савет, упутио на неки нови ко
рак. Читао је наше радове и текстове, бринуо се да ли ће би
ти објављени, а мене је „и за руку водио” од Филозофског у
Београду до Вјекослава Микецина у Загребу, не би ли ми по
могао да нађем најбољег могућег ментора за свој докторат.
(Био је ужасно разочаран што тада, осамдесетих, филозоф
ски факултети ни у Београду ни у Загребу нису имали раз
вијену социологију културе, и што сам на крају докторирала
на Филолошком факултету).
Истовремено, поштовао је своје претходнике и учитеље, по
себно Стевана Мајсторовића, те цео круг Праксис филозофа
који су свакако обележили философску и социолошку мисао
Југославије и Србије шездесетих и седамдесетих година.
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Био је поносан на то што се у Југославији, упркос (повреме
ним) репресијама и „корацима назад”, могло мислити, пи
сати и објављивати, те је Завод врло брзо ушао у европске
мреже истраживачких установа у домену културе. Тешко је
доживео чињеницу да је управо он био на састанку CIRCLE
мреже у тренутку када је проглашен ембарго, и када му ко
леге, „поштујући” ембарго Уједињених нација, нису дале
право равноправног учешћа (CIRCLE је ипак била мрежа
државних истраживачких установа, од којих су највећи број
тада чинили департмани различитих министарства културе,
па су њихови запослени своје „обавезе” схватали буквално).
Триво Инђић (1938–2020) био је правник по струци, а со
циолог културе по вокацији, но сасвим неоправдано, за
немарен је као један од оснивача културне политике и као
академске и као практичне дисциплине… Управо је његов
рад означио почетке теорије културне политике у Србији
и данас би био сигурно последњи тренутак да се направи
„критичко издање” те мале брошуре „Култура и културна
политика” заједно са тзв. „читанком” истог имена (шапиро
графисана скрипта) у којој су објављени први преводи тек
стова о културној политици уз радове домаћих аутора, које
је он изабрао и приредио заједно са Стеваном Мајсторови
ћем (1966). Све то рађено је за Дописну политичку школу
Радничког универзитета „Ђуро Салај”, који је потом објавио
и целу едицију малих књижица о културној политици, за
немарених и несталих у академском памћењу ове средине.
Ипак, не треба заборавити да су у тој едицији први пут у
свету систематски објављивана дела из области културне
политике. Са Слободаном Новаковићем он пише још једну
такву књигу, под називом ”Омладина и културна политика”
(а тек данас су млади један од приоритета ЕУ и УНЕСКОвихакција у домену културе).
Рад на овим књигама и скриптама био је одлична припре
ма да му створи визију и амбицију, да утврди неопходно
сти стварања новог часописа – тако да је био посебно по
носан на чињеницу да је часопис Култура, кога покреће
1968. године заједно са Стеваном Мајсторовићем, први у
свету изнео у поднаслову намеру да објављује текстове из
културне политике (часопис за теорију и социологију култу
ре и културну политику). Тај његов допринос развоју кул
турне политике као академске дисциплине тек треба да буде
истражен и посебно вреднован.
Саме књиге и текстови Триве Инђића покривају широки
спектар тема – и показују до које мере су његова интере
совања била широка и дисперзивна – од сталног фокуса на
културни развој и културну политику, преко филозофско-
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политичких рефлексија о етици и слободи, до љубави за
Шпанију и Латинску Америку (фасцинирале су га слободар
ске тенденције и борба за социјалну правду од Шпанског
грађанског рата преко разноврсних друштвених покрета у
Чилеу, Бразилу, теологије ослобођења, индихенистичких
покрета који су указивали на колонијални етноцид, итд.) те
до последњих истраживачких пројеката везаних за међуод
носе технологије и културе.
Скренућу пажњу на његову књигу Тржиште дела ликовних
уметности (1986) јер она је прва која је код нас јасно пока
зала колико је важно да се унутар једног уметничког поља
успостави целовити систем, заснован на тржишту које ће ва
лоризовати уметнички рад и помоћи визуелним уметницима
да не буду на ивици егзистенције. Ова књига је тако пледо
аје за једну сасвим нову културну политику, политику бриге
о целовитом уметничком пољу са становишта његове, дана
шњим речником исказано, резилијентности и одрживости.
У времену деведесетих, Триво Инђић и као помоћник Саве
зног Министра за образовање, културу и спорт наставља да
истражује важна питања културног живота, чије резултате
објављује коју годину касније, заступа „ново просветитељ
ство” (1998), бави се естетским образовањем и уметничким
васпитањем (1997), али чак и једну такву тему ставља у
оквире „пута ка политичкој слободи”. Анализира концепт и
појмовник Европског културног идентитета (1996), а у пољу
деловања цивилног друштва бави се темама одговорности
интелектуалца („Интелектуалац данас”, 1994); или науком
о друштву као етиком одговорности (1994), југословен
ском социологијом између апологије и јереси: о одговорно
сти науке о друштву (1994), те темом интеркултуралности
(Интеркултурализам, нација и религија, излагање на скупу
који је у Институту за филозофију и друштвену теорију ор
ганизовао 1995. Божидар Јакшић) и умрежавања („Сви ћемо
бити умрежени: култура будућности”, 2001).
Својим филозофско-политичким есејима отварао је те
ме односа власти и побуне (2001), проблема националног
конституисања тзв. „закаснелих нација” (2001), те залазио
и у питања теорије књижевности, филозофије и етике, са
изузетно занимљивим текстовима и анализама дела Срете
на Марића (2007), Душана Матића (1999) и Иве Андрића
(Јеврејски портрети, 2006). Ту припада и текст који Три
во Инђић пише у складу са својим осећањем одговорности
да запише оно што би се иначе заборавило „Култура отпора
или дијалог из 1973. о односу између философије, истори
је и књижевности” (1997). Он има и више чланака који се
експлицитно баве културом сећања, попут оних о нацизму:
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„Опомене на времена зла” (2010 ), и „Ефраим Зуроф, ло
вац на нацисте”. Ипак, његов аналитички текст о „сусрету”
Љубомира Тадића са Розом Луксембург (2011), представља
омаж како Љубомиру Тадићу тако и идеји демократског со
цијализма од кога је савремена теоријска мисао у великој
мери одустала.
Посебна група текстова се бави и сукобима у бившој Ју
гославији, ратовима деведесетих, испитујући религијски
чинилац у балканским сукобима (1999); те размишљајући
о глобалним последицама агресије НАТО пакта на Југосла
вију (1999). Ти његови текстови објављивани су и у свету,
пре свега у Шпанији, на шпанском језику – Nacionalismos en
Yugoslavia : antecedentes y problemas (1993).
Не би се очекивало од правника, социолога и филозофа кул
туре да ће се са таквим интересовањем окренути истражи
вању дигиталног света и то већ у позно доба свог живота.
Тада настаје његово капитално дело Технологија и култур
ни идентитет (2009) – а тој књизи претходи и неколико
текстова везаних за интеракцију технологије и културе на
југословенском простору (1997)
Наравно, Триво Инђић није могао знати да ће га његово ин
тересовање и његова посвећеност за све што се дешава у
хиспанистичком свету, од књиге Савремена Шпанија (1982)
преко бављења социологијом маса Ортеге и Гасета (1985),
до „народних ветрова” шпанског грађанског рата (1986;
1987), одвести и до амбасадора у Мадриду (2001–2004),
одакле ће, у беспарици наших иностраних послова, поку
шавати да развије и различите модалитете културне дипло
матије, оне које ће бити подједнако значајне и за Србију и
Црну Гору, попут превода Горског вијенца на шпански језик.
Тако се наша сарадња наставила на један другачији начин
након његовог повратка из дипломатије. То је време када на
Универзитету уметности почињемо да се бавимо културном
дипломатијом. Желели смо да студенти и професионалци у
култури, полазници курсева, чују од наших најбољих амба
садора какве су могућности и какви су домети српске кул
турне дипломатије. Колико је било тешко пре свега успо
ставити дипломатске односе после година прекида, како је
томе доприносила култура, има ли посебних фондова, или
и амбасадори морају да се баве фандрејзингом. Студенти су
волели конкретне приче из живота амбасада које су им ре
довно преносили тада већ бивши амбасадори Триво Инђић
и Вида Огњеновић.
Триво је и на Факултету драмских уметности једне школ
ске године држао предавања везано за легислативни оквир
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уметничких делатности и посебно за ауторска права – али
нажалост никада се није у правом смислу те речи вратио у
наставу, посебно не на Филозофски факултет одакле је са
групом наставника избачен 1975. године. То јесте једна од
највећих неправди тадашњег социјалистичког друштва које
се у првој половини седамдесетих обрачунавало са слобо
доумним мислиоцима и уметницима Србије управо их уда
љавајући од катедара. Неке од тих неправди су исправљене,
па су и Живојин Павловић и Александар Петровић поно
во заузели, ако не баш исте катедре на Факулету драмских
уметности, ипак професорска места. Многи, међу којима
и Триво Инђић, на Филозофском факултету такву прилику
нису добили.
Када је Триво писао In memoriam за Гају Петровића, насло
вио га је речима Мудрост побуне, а онај за Љубу Тадића:
Мисао Љубомира Тадића о слободи и добру народа. Тешко је
наћи јасан и језгровит наслов сећања на Триву, јер je његова
комплексна личност имала различита интересовања и сфере
деловања: тако ћу и памтити Триву, и као хиспанисту али и
теоретичара културне политике; борца за слободе и права
грађана, али и заговорника борбе за националну културу и
националне културне интересе; памтићу га и као онога ко
ји даје подршку и хвалу, али и оног који неком успутном,
мало ироничном или циничном опаском може да заустави
и дестабилизује; но, управо му је то и био циљ – да не до
несемо неку одлуку пребрзо, али не да даје директан савет
или намеће свој став, већ да подстакне да се замислимо, и да
сами дођемо до можда другачијег решења. Ипак, број при
каза књига које је написао показује до које мере је желео
да помогне колегама да им се глас даље чује, да оно што су
написали стигне до највећег броја потенцијалних читалаца.
Стога ћу завршити овај текст темељним цитатом који указу
је на највећи допринос Триве Инђића српској култури а који
се односи на дефинисање сврхе часописа Култура, часописа
за теорију и социологију културе и културну политику кога
је он утемељио казавши:
„Његова је намера да омогући и подстиче интегрално ту
мачење савременог културног феномена, схватајући га пре
свега као вредносну категорију, у којој се поред до сада
усвојених знања и праваца културног, посебно уметничког
стваралаштва, сустичу не само морална свест и хуманистич
ки проблеми, него и идеолошке и политичке претпоставке
нашег времена. (…) Континуитет аутентичних културних
потреба и циљева (…), може бити један од критерија по
моћу кога би се вредновале мере практичне културне по
литике, њен отпор дехуманизацији која настаје превлашћу
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инструменталних вредности, осиромашењем људских кре
ативних могућности, потчињавањем културе политичком и
другом прагматизму који прати и овакву цивилизацију.”
И након више од 50 година, ове речи и данас су валидне
и важне, и могу бити темељ опстанка и развоја часописа и
у ХХI веку. Стога мисао и дело Триве Инђића настављају
да делују и даље, с једне стране као катализатори процеса
преиспитивања вредности, значаја и смисла мера практич
не културне политике у савременом свету, а с друге, осве
тљавајући значај часописа, научне и културне периодике, за
шири културни и друштвени дијалог.
Милена Драгићевић Шешић

427

УПУТСТВО

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: 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
је аутор обавио истраживање. У сложеним организацијама
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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.
3.4 Текстови који се достављају часопису треба да буду
ослобођени словних грешака насталих током куцања текста,
у складу са правописом, граматички, језички и стилски
доследни.
3.5. Текстови који се достављају на објављивање часопису
Култура подлежу антиплагијат контроли коју врши
Центар за евалуацију у образовању и науци – ЦЕОН. Поред
тога, од аутора се тражи дигитализована изјава са потписом
којом гарантује да је текст који је доставио оригиналан.

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.
4.5. Библиографске референце у фуснотама и литератури
наводе се без транскрибовања у оригиналном писму. Ако је
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литeратура која се цитира штампана ћирилицом и референце
у напоменама и списку литературе треба да буду наведене
ћирилицом, ако су штампане латиницом, онда треба да буду
наведене латиницoм. Цитати и позивање на литературу у
фуснотама треба да потпуно одговарају списку литературе
на крају текста.

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.

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.
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(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.
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.

34

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
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