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ВРЕДНОСТИКУЛТУРЕ
ИЗМЕЂУСАДРЖАЈАИ
ПРОМОЦИЈЕ–ЈЕДНА

ИЗЛОЖБА,ЈЕДНОГЛЕДАЊЕ
Сажетак: У фо ку су овог ра да је са гле да ва ње од го вор но сти у из бо
ру на чи на пре зен та ци је са др жа ја умет но сти као ши рег про це са 
по нов ног ус по ста вља ња кул тур них вред но сти у од но су на спе ци
фич ну пу бли ку, ге не ра ци је ста са ле у про те кле две и по де це ни је 
у вре ме ну у ко јем су те мељ не, оп ште чо ве чан ске, тран скул тур не 
уни вер зал не вред но сти би ле скло ње не из фо ку са са вре ме ног срп
ског дру штва. Та ко ђе, на ме ра је да се ука же на ефи ка сни је пу те ве 
ко ји ма би мо гла да се кре ће са ма пре зен та ци ја са др жа ја кул ту ре 
и умет но сти као део ши рег про це са вра ћа ња  уру ше ног по ве ре ња у 
вред но сти соп стве ног дру штва. Ува жа ва ју ћи про це се пре пли та
ња ста во ва о но вим функ ци ја ма и уло зи му зе ја у са вре ме ним при
ли ка ма, рад на сто ји да ука же на нео п ход ност по сто ја ња стра
те ги је упра вља ња не са мо кул тур ном по ли ти ком не го и кул тур ном 
про дук ци јом. По твр да ефи ка сно сти ове стра те ги је по сма тра се 
кроз ус по ста вља ње дру штва са чвр сто де фи ни са ним вред но сним 
ста во ви ма пре ма тра ди ци о нал ним, по сто је ћим и бу ду ћим ство
ре ним вред но сти ма кул ту ре, ко ји по чи ва ју на ви со кој струч но сти, 
по зна ва њу по тре ба и ка па ци те та соп стве ног на ро да и њи хо вом 
кон стант ном план ском уна пре ђи ва њу.

Кључнеречи: кул ту ра, пре зен та ци ја умет но сти, ус по ста вља ње 
вред но сти, стра те ги ја, кул тур на по ли ти ка, про дук ци ја
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Увод

Накондвеиподеценијепозицијекултуреудруштвунаса
момзачељусвихвредностиилитачније, свихпојавности,
налазимо сеу ситуацијикадаимамовеликбројнових ге
нерацијастасалихутаквомамбијенту.Премазаступници
макултурногрелативизмавредностиједнекултуре,1укон
текстудруштвенихвредностикојеувеликојмериутичуна
формирање карактера друштва, деловање институција и
социјализацијуличности,јединственесуинијеихмогуће
оцењиватимерилимадругекултуре.2Садругестране,тео
ретичари који бране универзалистичко гледиште сматрају
дапостојенекетемељне,општечовечанске,транскултурне
универзалневредностикојеважеусвимкултурамаисвим
епохама.3Управо те темељне, општечовечанске, транскул
турнеуниверзалневредностикојеважеусвимкултурама,
склањањемизфокусасавременогдруштва,несталесукао
вредноснизаписизсвестивећегбројаприпадникагенера
цијаодкојихсепоследуствариочекуједаусадашњости
будуносиоцикултурнихпромена,унапређењаииновација
каоградивногобликаделовањаупроцесунапреткасавре
меногсрпскогдруштва.Димензијазначајаовеулогепосма
трасекрозпозицијукултурекаонеодвојивогделаисторије
постојањаљудскогдруштваиистовременопредусловакоји
једно модерно друштво одређује као цивилизовано. Кул
турнаполитикакојанепрепознајеважностдајепромоцији
вредности културе потребно приступити уважавајући чи
њеницуколикојејавносткојојсеобраћаспремна,односно,
којекапацитетепоседујезаодређенесадржајеиформепре
зентовањаауодносунаусловеизахтевевременаукојемсе
живи,свакакојеосуђенананеуспех.

У поступку успешног комуницирања са најширом јавно
шћу,узизборсадржајакултурекојисепласирају,посебно
улогуимајукритеријумипокојимасевршиизборсадржаја
којисепласирајуујавности.Сложеностпоступкамедијске

1 „Не залазећи у поље антрополошких и социолошких истраживања,
верујемоданисмодалекоодистинеакоутврдимодатерминкул ту ра
имплицираиразвојпојединцаиразвојгрупеицелогдруштва,ипрет
поставља једаннизилисистемзадатихвредностикојечлановигрупе
деледабињиховаинтеракцијаикомуникацијабилаштоуспешнија.”
Milosavljević,A.Ga la teo o le pom po na ša nju. Bon ton Đo va ni ja de la Ka ze 
iz 1558. go di ne;5.mart2016.,http://scindeksclanci.ceon.rs/data/pdf/0023
5164/2012/002351641237110M.pdf

2 Mesić,M. (2007)Po jam kul tu re u ras pra va ma o mul ti kul tu ra li znu, No va 
Cro a ti ca: ča so pis za hr vat sku knji žev nost i kul tu ru 1, Zagreb, Filozofski
fakultetSveučilištauZagrebu,str.159184.

3 Laclau, E. in: Uni ver sa lism, Pa rti cu la rism and the Qu e sti on of Iden tity,
eds.Rajchman,J.(1995),NewYork:Routledge,p.93108.
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промоцијеувећавааткуелностањеумедијимаСрбијекоји
нису одолели комерцијализацији, таблоидизацији, нефер
конкуренцији, прилагођавању потребама оглашивача, ни
скомпоштовањуетичкихстандардаикодекса,теодсуству
свакемедијскестратегијеиадекватнијезаконскерегулати
ве.4Успешносттекомуникацијезахтеваистраженопознава
њетренутнихкапацитетаонихкојимајенамењена,односе
ћисеупрвомредунаформуијезикзакојијесаједнестране
важнодајеприхватљивнајширојјавностиасадругестране
дајетакоконституисандауспевадасачувасвеважнекарак
теристике,вредности,крозсадржајнуснагуизабранеформе
комуникације,визуелниилизвучниидентитетнеоштетив
шиуметничкиизраз,односнопласиранукултурнувредност
нинаједанначин.

Иакомогућаподеланаелитнуимасовнукултурууследсна
жногделовањамултимедијасвемањеимаупориште,наме
ћесепотребазаједнимновимприступомкојидонеклепре
вазилазиовуподелу,изразлогакакобисепронашаомодел
покојемсемногивреднисадржаји,традиционалнонамење
ниобразованијимслојевимадруштва,могуучинити,прво
довољноатрактивнопрезентованим,паондауспешнопла
сиранимширој јавности.Управо су развијенемултимеди
јалнекомуникацијеуСрбијидопринелетомедаизложбеве
ликихуметничкихостварења,концерти,оперскеибалетске
премијерепостанудоступнеуоквиру свакодневнихвести
у саставулинковакоји себавекултуром,посебнихтемат
скихсајтова,блоговаиређеоддругихсадржаја,темефору
ма.Зонафорума,једногоднајпопуларнијихинајутицајних
потврда успешне интерент промоције, услед могућности
сагледавања степена продорности информације у јавност,
потврђујечињеницудаипоредповећанедоступностивисо
ковреднованихуметничкихостварења,судећипорејтингу
иструктурипосетилацасајтовасасадржајимакултуре,још
увекнајвишеодјекаимамеђуонимкорисницимакојимаје
дефиницијомелитног(унештомањестрогимкритеријуми
маприпадностиелитиодпрвобитнедефиниције)намење
на.Овачињеницасамопотврђујеколикосадржајикултуре
уСрбији„живе”умаломбројуприпадниказаједницењених
„конзумената” као резултат одсуства делотворне културне
политикекојабипоседовалакапацитетедапокренезначај
нијепроменеудруштвукрозпроменеодносаграђанапрема

4 Кљајић, В. (2013) Доминација ПРа над новинарским садржајима у
српскимштампаниммедијима–узроцииконсеквенце,Кул ту ра, број
139, Београд:Заводзапроучавањекултурногразвитка,стр.21.
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вредностима,упрвомредусопственекултуреидруштвапа
тимеипремавредностимадругихкултура.5

О про це су по врат ка по ве ре ња у  
вред но сти ку лтуре у  

са вре ме ном срп ском дру штву

Ипак, могуће је издвојити примере када се културни
садржаји презентују на нов, савремен, већини атрактиван
начини када се пажљиво бирају садржаји који су довољ
но познати и пријемчљиви најширој публици. Успешност
применеоваквогприступапотврђујесеуСрбијиуновије
време,приликомизвођењапознатихоперскихарија,конце
ратакласичнихтемакојесупосталедеопопуларнекултуре,
позоришним и балетским представама, филмским пројек
цијаманајавнимповршинама,археолошкимналазиштима,
атрактивнимамбијентимаприроде,манифестацијамапопут
„Ноћимузеја”идруго.Овајмоделнијенов, користи сеу
државамаширомсветакрозвећидеоXXвека,ананашим
просторимакоришћенјеупрезентацијиуметничкихсадр
жајауЈугославијисведокрајаосамдесетихгодинаиуСр
бијиуоквируње.Представљапроверенуспешанмеханизам
комуникацијекојимсепостижепојачаназаинтересованост
икодпубликекојаимавеомамалуилиготоводауопштене
маразвијенунавикудапратисадржајекултуре.6Учемуле
жисуштинапроменеконцептаупрезентацијиуметничких
остварења?Оназахтеваиновирањеускладусапромењеним
стандардима,навикама,очекивањима,образовањем,спрем
ношћузаиздвајањемвремена,мултумедијалнимначинима
комуницирањасасвимпредностимаиризицимакојесасо
бомносе,тевладајућимвредностимачијепознавањеудатој
ситуацијидоприносизначајнојстратешкојпредности.

Остварењанајвишегуметничкогдомета,инспирисанатра
диционалномкултуромуовомпроцесу,заузимајупосебно
местоизразлогаштопоседујупотенцијалкојилежиумо
гућности да на себе преузму улогу драгоценог градивног

5 Sitarski,M.,Radović,S.,Antonijević,D.iPetković,D.(2007)In ter net i jav
na sfe ra u Sr bi ji,Beograd,Beogradskaotvorenaškola,str.8592.

6 АнсамблопереНародногпозориштаизБеоградаизвеојеоперскупред
ставу „Аида” Ђузепеа Вердија у римском амфитеатру археолошког
парка Виминацијум поводом државне прославе годишњице доноше
њаМиланскогедикта;K.R.,(16.V2013)Opera„Aida”urimskojareni,
Danas,19.децембар2015.,http://www.danas.rs/danasrs/kultura/opera_ai
da_u_rimskoj_areni.11.html?news_id=260844;ВиолинистаНемањаРаду
ловићотвориојеБЕЛЕФ,концертомнаотвореномуСтудентскомпарку
уБеограду;Anonim, (21.VI  2015)BELEF,RTS, 20. децембар  2015.,
http://www.rts.rs/page/stories/sr/story/16/Kultura/1955537/Nemanja+Radu
lovi%C4%87+otvorio+BELEF.html



333

БРАНИСЛАВ Г. МИХАЈЛОВ

елемента у стварању моста између вредности културе са
једнестранеипубликекоја јенапочеткупроцесаупозна
вања, усвајања њених садржаја. Услед препознатљивости
националногелемента,традиционалногмотива,звука,или
макар асоцијације на неки од тих елемената, значајно се
олакшаваиубрзавапроцесразумевањаиповезивања,иден
тификације са представљеним садржајима. Истовремено,
тимесеелементитрадиционалнекултурепредстављајукао
стваралаштвовисокевредностикојимаприпадаравноправ
напозицијаузвредностисветскогкултурногкорпусаусвим
областимаукојиматрадиционалнакултураиуметничкаде
лаинспирисанањоме,поседујуостварењакојиматоместо
потврђеним стручним параметрима припада. Тиме је код
потенцијалнепубликенаплеменитначинмогуће,узочеки
вануреакцијујављањаосећањаутемељеногпоноса,подста
ћидодатноосећањеприпадностинародусауспешномумет
ничкомпродукцијом,већузаинтересованостиуспоставља
ње јачевезене самоса стваралаштвомсопственогнарода
већисаонимнајвреднијимштодолазииздругихкултура
света.7

Важностсвестиопостојањукултурнихвредности,њихово
поштовање,развијање,посматранокрозВислеровутеорију
установљенихобластиживотакојечинекултуруједнограз
вијеногдруштва,показујепореддуховногаспектадоприно
са развоју човекове личностии значајан,широкопримен
љивспектарузонипрактичногчовековогделовања,мате
ријалногстварања,тесетакосагледанекултурневредности
могу схватити као темељи човековог успешног деловања
у свимзначајнимобластимаживота,идуховногразвојаи
материјалногнапреткаједнако.8

7 КомпозиторСтеванМокрањацсвојимстваралачкимопусом,инспири
санимтрадиционалнимелементима,изабраниммузичкимцитатимаиз
националног музичког опуса, представља израз највишег уметничког
дометакојиобједињујемузичкуформууметничкеитрадицопналнему
зике.У сликарствуУрошПредић иПаја Јовановић предводе сликаре
инспирисаневеликимнационалнимтемама.ДелаЂорђаЈовановићаи
СименоаРоксандића,пореддругихзначајнихвајара,носеснажнепо
рукекоједопубликекојапратиуметностједнакодопируиданас.Ар
хитектураМомираКоруновића,БранкаТаназевићаидругихуБеограду
иСрбијидалисузначајандопринособликовањунационалногстила...
(прим.аут.)

8 Freed,S.andFreed,R.,in:Clark Wis sler 18701947. Na ti o nal Aca demy of 
Sci en ces of the Uni ted Sta tes of Ame ri ca Bi o grap hi cal Me mo irs,(1992)Wa
hington,NationalAcademy Press, p. 468497;Према:Wissler, C. (1923)
Man and Cul tu re,NewYork:ThomasY.Crowell,JohnsonReprintCorp.
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Но ве по зи ци је и уло ге му зе ја

Уоквируделовањаумисијиуспостављањавредностикул
туреудруштвуу којем је дошлодоурушавањаповерења
увредностинесамосопственекултуре,негодруштвауоп
ште,улогамузејаимапосебноместо.Стимувезисагле
дава се актуелна ситуација уСрбији гдедвенајзначајније
националне институције културе каошто суНародниму
зејиМузејсавременеуметностирадеуотежанимусловима
(периодичносусасвимилиделимичнозатворене)итоуду
гомпериодуоддвадесетпетгодина.Оваопозитнаситуација
развојукултуресрпскогдруштвајошјеупечатљивијакада
сепосматрауконтекстуразвојаулогесавременогмузејау
свету.

Одмузејанашегдоба,очекујеседазаузмеактиванставу
коришћењукритичкогпотенцијаланауке,дапостепенона
пусти улогу критике институције која почива на академ
ским темељима и постави се као критичка институција у
музејскојпракси.Тајпроцессагледавасекаопутодмузе
ја „маузолеја” домузеја јавногфорума који има потенци
јалдаобликујеглобалнеконституцијесвета,глобалнеагоре
исистемекојиутицајемнаграђанеразвојемсамосвестии
подстицањем самокритичности, стварају од њих контрол
ну снагу великогпотенцијала у односунапреиспитивања
исправностичовековогделовањакојасежедомеђународне
економијеиполитике.9Упреплитањуидејаоновимфунк
цијамаиулозимузејаусавременомдруштву,презентаци
ја уметности показује тенденцију праћења и уживљавања
унове улоге којемузеј настојидапреузмекроздругачије
начинетумачењасадржаја,његовопостављањеуодређени,
јавностиатрактивнијиконтекстипажљивијиизборадекват
непромотивнестратегије,10укључујућизначајнудозусен
зацијесанескривенимциљемдабудезабавнавеликомделу
јавности.Томедоприносичињеницадамузејскапраксаје
стеускоповезанасаразвојемтуризмаидасвојомулогом,
садржајима, развијеношћу, актуелношћу спада међу нају
тицајнијефактореразвојатуризмау једнојобласти,граду,
држави.Чињеницаједаобласттуризмакултуруодавнотре
тиракаопроизводидајекултураиуметностсаставнидео
историје развојањегове услуге.На то се настављају нови
економски стандарди који заступају ефикасност приступа

9 Pjotrovski(2013)Kri tič ki mu zej,Beograd,EvropaNostraSrbija,Centarza
muzeologiju i heritologiju Filozofskog fakultetaUniverziteta u Beogradu,
str.10.

10Filipović,V.,Kostić,M.iProhaska,S.(2003)Od no si s jav noš ću (Po slov na 
ko mu ni ka ci ja, Po slov ni imidž, Pro fe si o nal no po na ša nje),Beograd,Fakultet
organizacionihnauka–Management,str.150154.
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самоодрживогразвојаусвимпаиуобластикултуре.11Услед
наведенихоколности,постављасепитањеукојој сефази
налазикомуникацијаграђанадржавеСрбијесавредностима
сопственекултуре,којијетонајефикаснијиприступуизбо
руначинакомуникацијеизмеђу,конкретно,делауметности
ијавностикојојјенамењена?

Узнаведено,преприступаизрадисвакестратегијепласма
на вредности културе, важно је истаћи да одреднице које
сеодносенабившеземљекомунистичкогблока,тепотом
земљеу транзицији, а које обухватају развој иместо кул
туреињенихвредностиупериодудругеполовинедваде
сетог века у тим земљама, нису једноставно применљиве
напримеруЈугославије,односноСрбије.Ангажованаумет
носткојанасвакиначинвеличаактуелнирежим,ималаје
својнезависнипутодочувањатрадиционалнихвредности
класичне уметности, дајући неке од значајнијих уметнич
кихостварењаангажовањемеминентихуметникатогадоба.
Истовременотеклојепаралелнонезависно,слободно,кре
ативноуметничкоизражавање,очемусведочеписанадела
признатихјугословенскихтеоретичарауметностикојимасе
потврђујенеометаниконтинуитетуочувањутрајнихвред
ности уметности у односу на период преДругог светског
рата,односно,неометан,потпуносамосталниразвојнипут
вредноснихпараметараисторијеуметности.

Аспек ти од го вор но сти у пре зен та ци ји  
умет нич ких де ла у спе ци фич ним  

дру штве ним при ли ка ма

Излагањеделасликаракојијесинониммодернеуметности
XXвекачијигеометријсисимболипредстављајудеотрајно
усвојеног језикаликовнихипримењенихуметности, тема
и заштитни знак дизајна који никада „не излази измоде”
него се попутФеникса враћа увек свеж, увек актуелан, у
свакомновомизразуинспирисанбојенимквадратима,тим
„симболима универзалне реалности”, представља један
одсложенијихизазовазаоногакосеналазиуприлицида
представљаделоПитаМондријана(хол.PieterCornelis(Pi
et)Mondriaan).12Сликаритеоретичаруметности,зачетник
неопластицизма, својим делом изменио је саму суштину

11Михајлов, Б. (2014) Стра те шко упра вља ње од но си ма с јав но шћу у 
култу ри и умет но сти, магистарска теза, Факултет организационих
наука,УниверзитетуБеограду,Београд,стр37.

12„Животсавременог,култивисаногчовекаполакосеодвајаодприроде;
чимеовакавживот,постајесвевишеапстрактан.”;Mondrian,P.in:The
ory and De sign in the Mac hi ne Age,eds.Banham,R.(1980)USA:TheMIT
Press,p.150.



336

БРАНИСЛАВ Г. МИХАЈЛОВ

сликарства,ритмичнокомпонованимплавим,жутимицр
венимквадратимаоивиченимцрнимрастером,поставшије
данодсимболамодерногсликарства.Форматтогтешкоса
гледивогзначајапоразвојуметности,делакојечврстостоји
само,безикаквогдодирасадругима,уследсвојеаутентич
ности без конкуренције међу савременицима, представља
једнуоднајвећиходговорностиономекотоделопредста
вља.Вредност,њеноразумевање,тумачење,свесностњеног
значајауужемиширемсмислу,посликарствоипоразвој
светскеуметности,постављаМондријановоделонаместо
којеостављамалонејасноћаијошмањепросторадасекон
текстуализујенабилокојидругиначинодоногаштотодело
самопосебијесте,штопредстављаикојизначајпоумет
ностикултуручовечанстваима.

ИзложбаНародногмузеја уБеограду организована је под
покровитељствомАмбасадеКраљевинеХоландијеиМини
старствазакултуруиинформисањеРепубликеСрбијепод
називом „ПитМондријан.СлучајКомпозиције II” као ре
зултат успешне ауторске иницијативе и институционалне
сарадњенанајвишемнивоу.Изложбасепосматракаооглед
нипримерпутемкојег је сагледиваконструкцијаостваре
неимогућекомуникацијесајавношћукрозпитањакојасе
отварајууследсавременихоколностиукојимаседруштво
налази, кроз начин схватања вредности презентованог де
ласамогпосеби,потомуодносунаконтекстукојејеста
вљенокаоиуодносунавредноснепорукекојесеизбором
представљачкогмоделашаљуујавност.

Неспорнајечињеницадасрпскајавностуодносунаобимну
музејскупродукцијуусвету,удалекомањемпроцентуод
другихимаприликудавидиремекделасветскеуметности,
паотудаомажПитуМондријануимадодатногпосебногзна
чаја.Уцентруизложбејебиографијаједнеслике,„Компо
зицијаII”којачинитежиштеовогпројекта.Премаречима
ауторскогтима,токомистраживањауспелисударасветле
многемузеолошкеиуметничкеконтекстеукојејеовасли
ка„упливавала”токомпротеклогвремена.„КомпозицијаII”
посматранајеуулозидокументастварностикојусамаутор
нијепознавао,крозпраћењеиразумевањеразличитихпо
зицијаисхватањакојасудефинисалауметничку,културну
идруштвенуреалностулокалномконтексту.Истовремено,
намераауторскогтимаједасеотворипитањеулогемузеја
устварањуилегитимисањувредности,значењаиуметни
чких позиција, као и односамузеја каоместамеморије и
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живеуметничкепродукције.13Уз„КомпозицијуII”,наизло
жбисупредстављенаделадеветородомаћихуметникакаои
дванеауторизованапројекта,инспирисаниховимМондри
јановимделом.14

Првопитањекојесенамећејесте,комејенамењенаизложба
оваквог концепта у ситуацији када је свакопредстављање
деланекогодсветскипризнатихуметникаунаведенимпри
ликамаусрпскомдруштвувишенегопотребавеликогброја
грађанадржаве,једнакоонихкојипратеуметничказбивања
каоионихкојимајеважно,могућепопрвипут,представити
вредносткојаприпадацеломчовечанствуједнако?15

У том смислу, није ли само делоПитаМондријана, једна
једина слика, као снажан симбол велике епохе промена у
историјисликарства,довољнадабудепредстављенасама?
Нисулитакође, занемаренестварнедруштвенеприликеи
великапотреба јавности која је иначе ускраћена у односу
наразвијенедржавеубројувеликихуметничкихпредста
вљања,изборомформепрезентацијеиконтекстазакојинај
вишеинтересаможедапокажестручна јавносткојапосе
дујекапацитетезалакшеразумевањеновихконтекстаиуз
њу,малидеопосвећенихширеобразованихзаљубљеникау
изложбе уметничких дела, пројекте, презентације уметно
стикојиносеодређениизазовудокучивањуслојевитости
изабраногначинапромоције? 

Накондвеиподеценијезатворенихнајзначајнихинститу
ција културе и уметности, избор димензије приступу кре
ативном експериментисању у проналажењу нових видова
представљањауметности,носиизвеснуодговорностуод
носунапотенцијалефункцијеинституцијекултуреупроце
супоновногуспостављањавредностиусрпскомдруштвуи

13Разумевањеопредељењазаовакавприступбисемоглопронаћиусавре
мениместетичкимтеоријамакојезаступајутезуда је„уметничкирад
оночимегаинтерпретацијачини,односно,даинтерпретацијаконсти
туишеуметничерадове”;Шуваковић,М.(1995)Пост мо дер на,Београд,
Народнакњига,стр.54.

14Дергенц,Ј.иОгњановић,С.(XI2014)Пит Мон дри јан, Слу чај Ком пози
ци је II,Народнимузеј,14.Фебруар2016., http://www.narodnimuzej.rs/
event/pitmondrijanslucajkompozicijeii/

15Мондријановциљнијебиодаствараличнувећнадиндивидуалнуумет
ност,којајесамопривиднохерметичнааусуштинисоцијална,етички
чиста,какосамкаже:„Крозконтрастнуинеутрализирајућусупротност,
равнотежапоништаваиндивидуекаозасебнеличностиистварабуду
ћедруштвокаоједноправојединство”.Чврстојевероваоудемократ
скеидеалеиутодаћесеуметноствеликеравнотеже(„Уметничкииз
разправереалностидостижесединамичкимкретањемуравнотежи”)
пренети у живот; Трифуновић, Л. (1994),Сли кар ски прав ци XX ве ка,
Београд,Нолит,стр.70.
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враћањаповерењаграђанауњих.Каовећпредузет,овакав
приступбисемогућепреочекиваоупраксимузејамодерне
уметности.Маколикожелелидаосебикаоконзументима
културних садржајаи каодруштвоимамовисокомишље
ње, стварне прилике захтевају јасноћу у слању порука од
странеинституција културеиуметности, која су томеста
иновација а која чувари трајних историјских уметничких
вредности.„Преливање”функцијакрозновеначинекому
никацијесапосетиоцимазахтевадужутрадицијукојапод
разумева непрекинути континуитет у развоју и осавреме
њивањумузеолошкеделатностиуједномдруштву.Овакву
врступредстављачког„луксуза”себисупреуприлицида
дозволеразвијенадруштвакојаимајучврстоусвојене,раз
вијенеодносепремавредностимакојеимседеценијамау
лагодностинеометаногконтинуитетапредстављају,патиме
и„конзументску”зрелосткојасвакиексперимент,новикон
текст,можедатумачииприхватинаодговарајућиначин,не
реметећипретходноусвојено,пресвегапостепеноизграђен
односпрематрајнимуниверзалнимвредностимакултуреи
уметности.

УодносунасамопредстављеноМондријановоделокојепо
седујеснажнустилскусамосталностиувременунастајања
иданаситоутоликојмеридајесвакостављањеуодређе
никонтекстизазовколикоизамка,посебноукојемсеоно
представљарамеузрамесаједнимбројемсавременихауто
рамећукојимaсуипојединимањепознатиширојјавности,
намећесепитање,непредстављалитакавпоступаксвоје
врсну„храброст”аутораизложбе,поредосталог,штотиме
улазеуризикдадоводеупитањеулогуНародногмузејакао
реномиранеинституцијеукојојсуизложенанајрепрезента
тивнијауметничкаделапотврђенеисторијскевредностии
значаја.Уодносунареткостпредстављањавеликихимена
светскеуметностиудомаћојјавности,свакикреираниизла
гачкиконтекстпотенцијални јеризикдапостанесувишна
„копрена”настварнојвеличиниизначајуделакојесепред
ставља,посебнокадајеречоважностиупознавањанових
генерација које носе специфичне вредносне трагове дру
штваукојемсусеформиралиинемалојодговорностикоју
свакипојединачнипројекатувезисатимпроцесомноси.

За кљу чак

У сваком одговорном друштву, без обзира на околности,
степен развоја и друго, јасноћа поруке у представљању
изузетних вредностиуспостављени је стандардкоји сене
доводи у питање. Експериментисање контекстом у разли
читимправцимаи нивоима сеженајдаље до употребе ре
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продукцијеуметничкогделакојепредстављаполазиштеза
новатумачења,деонекогширегексперимента,стварањано
вогделакрозинсталацијеидругакреативначитања,штоје
питање изграђеног система вредности у којем је се сваки
овакавприступкојиукључујесамооригиналниоделоможе
сматратинепоштовањемсвегаштотоостварењеодизузет
ногзначајазасветскукултурнубаштинупредставља.Тако
ђе,нејаснајепотребаза„играњем”сајасноћомпорукекоја
сешаљејавностиувезисауметничкимделомодизузетног
значајаи вредности, безобзирана тодали су генерације
којечинепосетиоценаизложбамастасалеуСрбијиилиу
билокојојдругојземљиусвету.

Какобисеизмеђуосталогизбеглоаплаудирање„Царевом
новом руху” којим се непотребним ризиком оличеним у
потреби за експериментисањемкаопотврдомактуелности
деловања у оквирунационалнихинституција културе „за
магљују” истинске, трајне вредности и како би се зауста
вило даље изостављање пажљивијег планирања скромних
средстава у односу на приоритете који имају вишеслојне
и вишезначне дуготрајне позитивне последице по развој
друштва,пресвегауделупроцесавраћањаповерењагра
ђана у вредности друштва, намеће се потреба за успоста
вљањемстратегијеодпосебногнационалногзначаја,којом
бисерегулисалаоваобласт а културивратиломестокоје
јојусвакомдруштвукојесебевидикаоцивилизовано,при
пада.Стратегијомбибилонеопходнообухватитиинститу
цијекултурепојединачно,сајаснодефинисанимулогамау
спровођењутестратегије задуживременскипериод,како
сеизмеђуосталогнебидогађалопревремено„преливање”
улогаифункцијаиз једнеудругуинституцију,какосене
бииспуњавализахтевидасеукултуринужнокреирајусве
тусавременидогађајикојимасествараатмосферадасуин
ституцијекултуреисамакултурауконстантнојнапредној/
пожељнојстваралачкојактивностиапритомзанемаривале
стварне друштвенеприликеи у складу са тимпотребе.У
практичном смислу, тај се процес може одредити као из
лазак из зоне лутања, тражења, привида у зону стварног
деловања са јасним циљевима од највишег националног
интереса каошто је успостављање друштва са чврсто де
финисанимвредноснимставовимапрематрадиционалним,
постојећимибудућимстворенимвредностимакултуреко
јипочивајунависокојстручностиипознавањуиуважава
њуововременихпотребаикапацитетасопственогнародаи
њиховомконстантномпланскомунапређивању.
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CULTURALVALUESBETWEENCONTENTSAND
PROMOTION–ONEEXHIBITION,ONEVIEW

Abstract

Thefocusofthispaperisresponsibilityinchoosingthewaytopresent
an artistic content as a broader process of reestablishing cultural
valuesinrelationtoaparticularaudiencemadeofgenerationsthathave
reachedadulthoodinthepasttwoandahalfdecades,intimesduring
which the fundamental, global human, transcultural and universal
values have been removed from the focus of the modern Serbian
society.Also, the intention is topointout tomoreefficientways for
the presentation of cultural and artistic content, as part of a wider
processofrestoringthesociety’strustinitsownvalues.Respectingthe
fact thatattitudes intertwine in termsofnewfunctionsandroles that
museums have in contemporary conditions, the paper tends to point
outthenecessityofmanagementstrategies,notonlyinculturalpolicy,
butalsoinculturalproduction.Confirmationofthestrategyefficiency
isevaluatedbydevelopmentofa societywhichhasafirmlydefined
attitude to its values, to both traditional, existing values and future
culturalvalues,basedonahighlevelofprofessionalism,recognition
of needs and capacities of one’s own people and their constant and

plannedimprovement.

Keywords: culture, presentation of art, establishing values, strategy, 
cultural policy, production


