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Са же так:Радпредстављаприлогистраживањувладајућихмеха
низама,процесаиместабаштињењастрипа,каонастојањада
се упознају, сачувају, запамте,поделе, представеидопуне вред
ностиважнезапојединадруштваизаједницеукојимасества
рају стрипска дела, али и за разумевањеширих цивилизацијских
процеса.Питањакоја водеовоистраживањеодносе сенапро
блемеупроцесумузејског„посвећења”стрипа,посебнонаизла
гачкепраксеиизложбенекапацитетекојипредстављајукључно
место припреме контекста за адекватно присуство стрипа у
музејима.Одговарајућа изложбена пракса упућује на конститу
тивнојемствомедијаиприродупредстављених,односночуваних
материјала.

Кључ не ре чи: стрип, институционално препознавање, места
баштињења,музејскопосвећење,изложбеникапацитети

Го ди не 2010. у Нел сон Ет кинс Му зе ју умет но сти у Кан за су 
(САД), умет ни ца Клер Ту ми (Cla re Two mey) пред ста ви ла је 
рад „За у век”, кон ци пи ран у од но су на ко лек ци ју са мог му
зе ја.1 На и ме, умет ни ца је иза бра ла је дан пред мет из збир ки 
му зе ја. Иза бра ни пред мет би ла је ке ра мич ка шо ља из 18. ве
ка, ко ју је умет ни ца ре про ду ко ва ла у 1354 при ме ра ка исто
вет них шо ља (то оде ље ње му зе ја по се ду је 1354 екс по на та), 
из ло жи ла их и пред ло жи ла уго вор са пу бли ком. На и ме, сва
ки за ин те ре со ва ни по се ти лац био је у мо гућ но сти да по не се 
са со бом јед ну од тих шо ља, од но сно део умет нич ке и ци
ви ли за циј ске те ко ви не ко ју ба шти ни овај му зеј, али нај пре 
би мо рао да пот пи ше са гла сност да ће пред мет, у ње ном или 

1 Cat he ri ne, L. F. (2010) Forever:ResponsibilityandMemory. При сту пље но 
5. ав густ 2019. До ступ но пре ко http://www.cla ret wo mey.com /pro jects__
fo re ver.html
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ње го вом до му, на аде кват ни на чин би ти чу ван и за шти ћен. 
За у век.

Ве ру јем да овај умет нич ки про је кат о на чи ну ба шти ње ња и 
чу ва ња умет нич ких де ла, о лич ној од го вор но сти сва ког чла
на за јед ни це у том про це су и пра ву на то ко од лу чу је шта 
тре ба очу ва ти пред ста вља ин спи ра тив ни увод у те му ме ста 
ба шти ње ња стри па.

По ла зе ћи од ова квог по гле да на при ро ду ба шти ње ња ва
жних де ла, и ми кре ће мо од охра бру ју ће чи ње ни це. А то 
је да је стрип већ обез бе дио вр хун ски сте пен очу ва но сти и 
вред но ва ња у на шој нај ши рој за јед ни ци. Јер, ве ро ват но да 
не по сто ји умет нич ка фор ма чи ја су ме ста по у зда ног по хра
њи ва ња та ко рас про стра ње на и ва лид на, као што је стрип. 
Од но сно, ве ро ват но да не по сто ји дом на на шим про сто
ри ма ко ји не по се ду је стрип, а не рет ко су стри по ви у ин
ди ви ду ал ним ко лек ци ја ма у ку ћа ма и си сте ма ти зо ва но на 
по ли ца ма ор га ни зо ва ни и за шти ће ни. И за и ста, има ли ве
ће га ран ци је ба шти ње ња де ла од ње го вог при су ства, кон
ти ну и ра ног „жи во та” и бри жљи вог чу ва ња у го то во свим 
до мови ма јед не за јед ни це?

За то око сни ца овог тек ста, ко ја се од но си на му зе о ло шку 
и ин сти ту ци о нал ну ва ло ри за ци ју стрип оства ре ња, до би
ја јед ну ко мот ни ју по зи ци ју, јер стри пу је већ обез бе ђе но 
си гур но ме сто за мно ге на ред не ге не ра ци је, у нај ва жни јим 
мести ма људ ске за јед ни це. У њи хо вим до мо ви ма.

Но, упр кос том ци ви ли за циј ском га ран ту, још увек по сто је 
не до у ми це око ме ста стри па у му зе ји ма.

Ипак, ва жно је го во ри ти о ме сту и од го вор но сти му зе
ја у кон тек сту зва нич ног ви да дру штве не ле ги ти ми за ци је 
оства ре ња ре а ли зо ва них у ме ди ју стри па, јер му зе ји и да
ље пред ста вља ју ме ста ау то ри те та и је дин стве не про сто ре 
кон тем пла ци је, ме ста струк ту ре се ћа ња и ре ак ци је на кри зу 
се ћа ња. То су ин сти ту ци је чи ја би во ди ља мо ра ла би ти не
пре ста на ин те лек ту ал на, мен тал на, исто риј ска, мо рал на и 
естет ска буд ност, од го вор ност и елан.

Упр кос вре ме ну ко је од ли ку је ко лапс ком пе тен ци ја у на шој 
сре ди ни и пре ки ну ти про то ко ли из ме ђу исто ри је умет но
сти, му зе ја и умет нич ке прак се, му зе ји ипак мо ра ју за др
жа ти не за ме њи ву по зи ци ју ме ста где се во де нај зна чај ни ји 
пре го во ри са жи вот ним, дру штве ним, по ли тич ким, иде о ло
шким, ства ра лач ким ре ал но сти ма. Му зе ји мо ра ју оп ста ти 
као је дин стве на ме ста па ра лел ног по сма тра ња раз ли чи тих 
ства ра лач ких по зи ци ја, као ме ста нај ви ше дру штве не ре
пре зен та тив но сти, али исто вре ме но и као је дин стве на ме ста 
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интим них су сре та са де ли ма. И због то га, и у ово не са ве сно 
вре ме тре ба го во ри ти о то ме шта се ба шти ни у му зе ји ма и 
ко је ме сто стрип за у зи ма у на шој кул тур ној тра ди ци ји, у на
шем кул тур ном на сле ђу. Са мим тим осна жи ће мо и ар гу мен
та ци ју ко ја све до чи о ка па ци те ти ма стри па у окви ру ин тер
на ци о нал не пре зен та ци је на ших нај зна чај ни јих кул тур них 
оства ре ња.

Но, на са мом по чет ку, у ци љу си сте ма тич ни јег пре гле да про
сто ра ко ја се од но се на ме ста ба шти ње ња стри па, корисно 
би би ло кла си фи ко ва ти и за себ но иден ти фи ко ва ти:

 Ме ста фи зич ког и сим бо лич ког очу ва ња стри па као ар
те фак та у ви ду ко лек ци ја ори ги нал них стрип ских та бли и 
стрип ских из да ња, ко ји ма су по све ће ни му зе ји, по пут, у 
на шем слу ча ју Му зе ја при ме ње не умет но сти, али ко ји ма 
би тре ба ло да по све те па жњу и дру ги му зе ји и ин сти ту
ци је, по пут Му зе ја гра да Бе о гра да или На род них му зе ја 
у Су бо ти ци, Ни шу, Ле сков цу, Пан че ву итд, као гра до ва 
са зна чај ном тра ди ци јом стрип ског ства ра ла штва у на
шој сре ди ни, чи ја би де ла ре фе рент ни му зе ји тре ба ло да 
обрађу ју, из ла жу и ба шти не;

 Ме ста про мо ви са ња и да љег ши ре ња стрип ске кул ту ре, 
по пут уло ге ко ју Фран цу ски ин сти тут има у на шој сре
ди ни  за фран цу ски стрип, а Цен тар за умет ност стри па,2 
као ини ци ја ти ва Удру же ња стрип ских умет ни ка Ср би је 
(УСУС), Удру же ња „Свет стри па” из Кра гу јев ца и До ма 
омла ди не, Бе о град, на стрип ска оства ре ња у Ср би ји. Овој 
ка те го ри ји при па да и спе ци ја ли зо ва на де лат ност Срећ
не га ле ри је Сту дент ског кул тур ног цен тра, Бе о град, али 
и стрип ски фе сти ва ли, ко ји су ве о ма зна чај ни за област 
стри па, и

 Ме ста са вре ме не умет но сти, га ле ри је и му зе ји са вре ме
не умет но сти. У овој ка те го ри ји у све ту мо же мо на ве сти 
при ме ре по пут га ле ри је Фон да ци је Ка р ти је (Cartier),La
maisonrouge, али и Му зеј са вре ме не умет но сти (MAC) у 
Ли о ну, Ха мер му зеј, Лос Ан ђе лес, Му зеј са вре ме не умет
но сти, Лос Ан ђе лес, би је на ла са вре ме не умет но сти, по
пут Би је на ла у Авру итд. У на шој сре ди ни ту уло гу су 
до са да по твр ди ли из ло жбе ни про сто ри Кул тур ног цен тра 
Бе о гра да, ко ји у окви ру са вре ме ног умет нич ког из ра за не
гу ју и са вре ме но стрип ско ства ра ла штво. У 10, Га лери ја 

2 Про грам ска је ди ни ца УСУС, по че ла са ра дом у ма ју 2017. го ди не. У 
про се ку го ди шње уче ству је ди рект но и ин ди рект но у сто ти нак про гра
ма, де се так ве ћих фе сти ва ла и из ло жби, као и ви ше ка пи тал них еди ци
ја. http://www.usus.org.rs — прим. ур.
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са вре ме не ви зу ел не умет но сти Пан че во, Елек три ка итд, 
на ве ди мо у овом тре нут ку са мо не ко ли ко при ме ра.

Музејско„посвећење”стрипа

„Тин тин у Гран Па леу! Овај до га ђај по зи ци о ни ра стрип ме ђу 
Ле пе умет но сти, а исто вре ме но обез бе ђу је при ступ Жор жа 
Ре ми ја бе смрт но сти.” Овим ре чи ма не дав но пре ми ну ли фи
ло зоф Ми шел Сер (Mic hel Ser res) у уво ду ка та ло га из ло жбе 
по све ће не чу ве ном твор цу Тин ти на Ер жеу 2016. го ди не у 
Гран Па леу,3 су ми ра зна чај му зе ја у про це су ци ви ли за цијске 
ле ги ти ми за ци је људ ског ства ра ла штва.

Дру штве но пре по зна ва ње стри па је сте под ло жно ње го вом 
при су ству у му зе ји ма. Из ло жбе стри па у му зе ји ма су, та ко
ђе, је дан од кључ них фак то ра у кри тич ким и ака дем ским ди
ску си ја ма о умет нич ком и кул тур ном ле ги ти ми те ту стри па. 
Му зеј ске из ло жбе не ха ле и де пои са свим из ве сно је су ем пи
риј ско по ље на ко ме мо же мо ис тра жи ва ти ка рак тер од но са 
пре ма стри пу и дру гим умет но сти ма и при сту пи ти хи је рар
хиј ској струк ту ри овог од но са. Јер, то су ме ста от кри ва ња 
ко ја сле де на кон де таљ не ме то до ло шке про це ду ре, што у 
срећ ним ис хо ди ма ре зул ти ра бо га тим чув стве ним, ре флек
сив ним, спо знај ним,аполонским и дионизијским су сре ти ма 
са де ли ма.

За то би би ло упут но на ве сти кључ не кри те ри ју ме ко ји се 
нај че шће на во де у акви зи ци о ним по ли ти ка ма му зе ја:

1. Естет ски: ре пре зен та тив на де ла ви со ког естет ског 
квали те та,

2. Тех нич ки: де ла ко ја све до че о раз во ју од ре ђе них тех
нич ких ди сци пли на у обла сти умет нич ког ства ра ла штва, 
за нат ској ве шти ни, раз у ме ва њу ме ди ја;

3. Исто риј ски: зна чај де ла за исто ри ју ства ра ла штва у пе
ри о ду ко ји ба шти ни од ре ђе на ин сти ту ци ја, а ко је се од
но си на ва жне дру штве не фе но ме не, раз у ме ва ње исто риј
ских до га ђа ја, де лат но сти осо бе них за по је ди не пе ри о де;

4. До ку мен тар ни: де ла ко ја омо гу ћа ва ју бо ље са гле да ва
ње оста лих ра до ва у збир ка ма, ко ја кон тек сту ал но све до
че о на чи ну жи во та и осо бе но сти ма од ре ђе ног пе ри о да.

Уко ли ко пра ти мо став ке на ве де не на овом ме сту, чи ни се да 
не ма озбиљ ни је пре пре ке за ба шти ње ње стри па у му зе ји ма.

Но, то што је стрип из ло жен у му зе ју, не до во ди ау то мат
ски до ње го вог ис прав ног ин сти ту ци о нал ног препознавања. 

3 HergéauGrandPalais, 26. сеп тем бар 2016 – 15. ја ну ар 2017.
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Вео ма је ва жно го во ри ти о из ло жбе ним ка па ци те ти ма и 
из ла гач ким прак са ма, јер та пи та ња во де ка аде кват ним 
прин ци пи ма ба шти ње ња стри па у му зе ји ма, ства ра ња ја сно 
конци пи ра них ко лек ци ја и њи хо ве му зе о ло шке об ра де.

Излагачкепраксеиизложбеникапацитети

На чин на ко ји је стрип пред ста вљен, ка ко је из вр ше на се лек
ци ја, уте ме ље ност и ја чи на из ло жбе ног кон цеп та, ар хи тек
тон ска по став ка, ода бра ни тоналитет, ка рак тер и ква ли тет 
тек сто ва у ка та ло зи ма, бро шу ра ма, на ин фор ма тив ним па
не ли ма – пред ста вља ју пре суд на ме ста на ко ја тре ба обрати
ти па жњу.

Иа ко је стрип већ ви ше од 50 го ди на при су тан у из ла гач
ким про сто ри ма зна чај них му зе ја, чи ни се да још увек ни
су ус по ста вље ни кључ ни ме то до ло шки и пре зен та ци о ни 
изложбе ни мо де ли.

На и ме, иа ко по сто је по да ци да је већ од 20их го ди на про
шлог ве ка стрип по вре ме но из ла ган на са ло ни ма, по пут 
из ло жбе стри па одр жа не у Вал дорф Асто ри ји у Њу јор ку, 
апри ла 1922. го ди не,4 јед на од кључ них из ло жби за да љи ток 
му зеј ске пре зен та ци је стри па, би ла је из ло жба ор га ни зо ва
на у Му зе ју де ко ра тив них умет но сти, Лу вр у Па ри зу 1967. 
го ди не – „Стрип и на ра тив на фи гу ра ци ја” (Bandedessinée
etFigurationnarrative). Ви ше фак то ра је ути ца ло да упра во 
ова из ло жба пред ста вља пре лом ни тре ну так у ин сти ту ци
о нал ној пре зен та ци ји стри па, има ју ћи у ви ду ме сто ње ног 
одр жа ва ња, ду жи ну тра ја ња из ло жбе и њен ко му ни ка ци о
ни ка па ци тет. Иа ко на овој из ло жби пр ви пут на и ла зи мо на 
озби љан из ло жбе ни про је кат ко ји је по ку шао да од го во ри 
на од ре ђе не по ста вље не ци ље ве – на пре по зна ва ње ства ра
лач ких ка рак те ри сти ка ме ди ја стри па, ука зи ва ње на спе ци
фич ну на ра тив ну ди мен зи ју, ин сти ту ци о нал ну ле ги ти ми за
ци ју, пред ста вља ње ши ро ког оп се га дру штве ног, естет ског, 
еко ном ског, кул ту ро ло шког зна ча ја стри па – ак ти ви ра ни 
из ла гач ки ме ха ни зми по ста ви ли су стан дар де на ко ји ма се 
ве ћи ном и да нас те ме ље из ло жбе стри па, а ко ји ма до ми ни
ра пре зен та ци ја уве ћа них ре про дук ци ја, уз из ла га ње и ори
ги нал них стрип та бли, ски ца, при прем них цр те жа, ал бу ма, 
књи га итд.

4 Co u pe rie P., Mo li ter ni, C. et Gas si ot –Ta la bot, G. (1967) Bandedessinéeet
Figurationnarrative–Histoire/esthétique/productionetsociologiedela
bandedessinéemondial–Procédésnarratifsetstructuredel’imagedans
lapeinturecontemporaine, Pa ris: Mu se des Arts Déco ra tifs – Pa la is du 
Louvre, p. 145 
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На кон ове из ло жбе стрип фе сти ва ли су углав ном пре у зе
ли уло гу про ду це на та и ор га ни за то ра ве ли ких стрип ских 
из ло жби, те је у ва ку у му ин тен зив ни јих ака дем ских и ин
сти ту ци о нал них ини ци ја ти ва, ути цај фе сти вал ске пу бли ке 
био од лу чу ју ћи у до ме ну ка рак те ра фе сти вал ских из ло жби. 
Та ко не по љу ља на хиперсценографичност5по ста је фор мал
на осо бе ност ко ја кон ти ну и ра но де фи ни ше из ло жбе не по
став ке стри па, те се до брим де лом пре ли ла и на под руч је 
по је ди них му зеј ских по став ки. За то ни на кон то га, из ло жбе 
стри па ни су мо гле да се осло бо де овог дик та та спе ци фич
неамбијенталне сце но гра фи је и тран спо но ва ња гра фич ког 
пла на у тро ди мен зи о нал ну сце нич ност.6

Чи ње ни ца је и да се свет ски му зеј ски цен три бо ре са иза зо
ви ма пред ста вља ња оства ре ња из обла сти стри па у сво јим 
га ле ри ја ма. Јер, ком плек сна при ро да ме ди ја и сте ре о тип но 
ви ђе ње стри па усме ра ва ју из ло жбе не по став ке за сно ва не 
пр вен стве но на фе но ме но ло шком при сту пу стрип ским де
ли ма уз по зо ри шну и мул ти ме ди јал ну ин сце на ци ју. Не дав
но окон ча на ве ли ка из ло жба по све ће на ман га ма у Бри тан
ском му зе ју7 то та ко ђе по твр ђу је. И ту ви ди мо бор бу да се 
иза ђе из естет ских окви ра кон тек сту ал не ва ло ри за ци је стри
па, где у про стор ној по став ци до ми ни ра ју прин то ви по зна
тих стрип ских ка рак те ра уве ћа них ди мен зи ја, уз па ра лел ну 
из ло же ност ори ги нал них стрип ских та бли, цр те жа и ски ца, 
ко ји омо гу ћа ва ју увид у кре а тив ни про цес ау то ра. Но, ток 
из ло жбе кон тро ли ше ин тер ак тив ноза бав ни ка рак тер рас ко
шне по став ке, са пу но ра до ва из ло же них у ви три на ма, ски
ца ма и ори ги нал ним та бла ма у про фе си о нал ним ра мо ви ма 
не у трал них окви ра. Ам би јен тал ни сег мен ти, по пут по ли ца 
са ни зом ман ги, очи то под се ћа ју на фе но ме но ло шки при ступ 
по став ке, од но сно на уо би ча је но ме сто ко лек ци ја стри по ва 
у до мо ви ма или на фе но мен спе ци ја ли зо ва них про дав ни ца 
ман ги у Ја па ну. Иа ко се да нас не до во ди у пи та ње да нај ве ћи 
свет ски му зе ји по пут Тејт му зе ја или дру гих европ ских му
зе ја при пре ма ју из ло жбе по све ће не нпр. шун га гра фи ка ма8, 
ко је су не ка да би ле штам па не у об ли ку књи га, јер су и би ле 
де ли мич но ства ра не и као еду ка тив но шти во, да нас ку сто
си још увек бо ја жљи во при ла зе стрип ској про дук ци ји. На 
овој из ло жби су то на сто ја ли од бра ни ти ис ти чу ћи ква ли тет 
гра фич ке кул ту ре тра ди ци о нал ног Ја па на, уз екс по нат који 

5 Me nu, J. Chri stop he, Mai 2009. При сту пље но 5. сеп тем бра 2019.  
До ступ но пре ко https://www.du9.org/en tre tien/jc me nu/

6 “Opéra Bul les”, “Opéra Ko miks”,1996, “Ils rêvent le mon de – Ima ges de 
l’an 2000”, “Maîtres de la ban de des sinée eu ropéen ne”, 2007.

7 https://www.bri tis hmu se um.org /whats_on/ex hi bi ti ons/man ga.aspx
8 https://www.mak.at/en/shun ga
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пред ста вља за ве су тра ди ци о нал ног Ка бу ки те а тра из 19. 
ве ка (Shin to mi za Ka bu ki по зо ри шна за ве са, осли ка на 1880, 
сли кар Ka wa na be Kyōsai). Упр кос ова ко ве о ма ам би ци о зној 
кон цеп ци ји, у са мој по став ци ипак до ми ни ра ути сак за бав
ног пар ка, ко ји је на кра ју још ви ше ис так нут за себ ним сег
мен том са из ван ред ним са вре ме ним умет нич ким ра до ви ма, 
ин спи ри са ним ман га ма.

Из ло жба ман ги, Бри тан ски му зеј, Лон дон, 2019.
Но, и по ред не до вољ но ја сне пред ста вљач ке ори јен та ци је, 
оно што охра бру је је сте на чин на ко ји се ори ги нал не та бле 
ових ау то ра чу ва ју у свет ским му зе ји ма и ар хив ски об ра
ђу ју, као и сва дру га де ла ко ја су ре а ли зо ва на у ме ди ји ма 
цр тежа или би ло ког гра фич ког по ступ ка.

У по гле ду ин сти ту ци о нал не по др шке, увек ег зем плар не мо
де ле ори јен та ци је пру жа ју фран цу ска и бел гиј ска кул тур на 
сце на, те на во ди мо ин сти ту ци је по пут LaCitéinternationale
delabandedessinéeetdel’image,leMuséedelabandedessinée 
у Ан гу ле му, LeCentreBelgedelaBandeDessinée у Бри се лу и 
LeMuséeHergé у Лу вен ла Нев. Али му зе ји стри па по сто је и 
у Бар се ло ни,9 Ба зе лу,10 Франк фур ту,11 Ха но ве ру,12 Ис тан бу
лу, Кјо ту,13 Лон до ну,14 Сан Фран ци ску,15 Сток хол му, То ки ју 
(не ко ли ко му зе ја ман ги).16 Му зе је стри па има ју и Ар ген ти
на, Дан ска, Пор ту гал, по све ће не јед ном ау то ру, на ционал ној 
про дук ци ји или са ин тер на ци о нал ним по ставкама.

За то је ја сно да да нас тре ба го во ри ти не о то ме да ли стрип 
тре ба да се ба шти ни и из ла же у му зе ји ма, већ је пра во пи
та ње на ко је тре ба да од го во ри мо „Са ко јим ци љем и ка ко 

9 https://mu se u del co mic.or g/
10 https://car to on mu se um.ch/en/
11 http://ca ri ca tu ramu se um.de /in fo.html
12 https://www.ka ri ka turmu se um.de /
13 https://www.kyotomm.jp/en/open ti mecost/
14 https://www.car to on mu se um.org /
15 https://www.car to o nart.org /
16 http://www.ghi blimu se um.jp /en /
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ор га ни зо ва ти из ло жбе стри па, да би био аде кват но при су тан 
у му зе ји ма?”

У до са да шњој прак си зна чај них свет ских му зе ја мо же мо 
иден ти фи ко ва ти чи тав ин вен тар мо гу ћих ци ље ва при по
став ци из ло жби. Кроз раз ра ђе не струч не и пер цеп тив не при
сту пе, ау то ри по став ки су на сто ја ли ис ти ца ти или ком би но
ва ти кон цеп те ко ји би ак ти ви ра ли еду ка тив не, пе да го шке, 
до ку мен тар не, ар хив ске или ис ку стве не ка па ци те те стри па. 
Но не сум њи во нај ви ше естет ску ди мен зи ју, ко ри сте ћи стра
те ги је ис ти ца ња јед ног сег мен та стри па, кон фрон та ци ју, тј. 
јук ста по зи ци ју стри па у од но су на дру ге умет нич ке фор ме, 
те не по сред ну ства ра лач ку мо би ли за ци ју та лен та стрип
ских ау то ра у од но су на са свим но ви кре а тив ни по сту пак у 
кон тек сту усло ва из ло жбе.

Из ло жбе су ор га ни зо ва не око де ла јед ног ау то ра, на осно ву 
ге о граф ске при пад но сти ау то ра, по ге не ра циј ској при пад
но сти, на осно ву од ре ђе ног про јек та или од ре ђе ног из да ња, 
а ор га ни зо ва не су и те мат ске из ло жбе, ко је ус по ста вља ју 
одно се стри па са ар хи тек ту ром, гра фи ком итд.

Ре про ду ко ва на де ла су уве ћа на, а из ло же ни су цр те жи свих 
фор ма та, де ло ви стри по ва, ски це, фи гу ри не, ани ми ра ни 
фил мо ви, ин тер вјуи са ау то ри ма, при ме ње ни ма те ри ја ли, 
књи ге.

На и ме, кључ на пре пре ка за аде кват но при су ство стри па 
у му зе ји ма ле жи у ли ми ти ра ном из ло жбе ном ка па ци те ту 
стрип ских та бли и на чи ну њи хо ве пре зен та ци је. То је ге
не рал на од ли ка ак ту ел не кул тур не си ту а ци је где су ства ра
лач ка, кул тур на и ау тор ска вред ност де ла у сен ци њи хо вих 
из ло жбе них ка па ци те та.

За то би ва ља ло по све ти ти па жњу пи та њу кон сти ту тив ног 
јем ства ме ди ја стри па. Ка ко је ре про дук тив ност стри па 
јед на од ње го вих кључ них ка рак те ри сти ка, тре ба ис пи та
ти уло гу и ста тус ори ги нал не стрип ске та бле, да би смо бо
ље раз у ме ли ње ну уло гу на из ло жби. Јер ори ги нал на та бла 
не пред ста вља фор му стри па у ње го вом фи нал ном об ли ку. 
У стри пу ре про дук ци ја пред ста вља фи нал но де ло, те тек 
штам па но из да ње ак ти ви ра ауруовог де ла.

Изложбенавредносторигиналне
стрипскетабле

Исти на, не спор но је да из ла га ње до ку мен тар ног ма те ри ја
ла јав но сти на увид има сво јих оправ да ња, јер та да ис ти че
мо ин те лек ту ал не ме ха ни зме при ли ком ства ра ња де ла. Но, 
ту го во ри мо о вред но сти све до чан ства. Ка ко је ли те рар на 
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ди мен зи ја стри па под јед на ко ва жна, мо же мо кон сул то ва ти 
област књи жев но сти. Ка да се из ла жу ру ко пи си на из ло жба
ма и ко ја је њи хо ва уло га? У пи сму при ја те љу Сид ни Ши фу 
(Sydney Schiff) из 1922, Пруст на во ди да не би во лео да се 
кон сул ту ју ње го ви ру ко пи си, јер они прет хо де фи нал ном де
лу.

Да ли се та ко мо же ре ћи да је ори ги нал на та бла на лик књи
жев ном ру ко пи су?

Ка да из ла же мо ори ги нал ну та блу, ми из ла же мо са мо фраг
мент јед ног оства ре ња. Сва ка ко је ве о ма те шко, и до ста не
функ ци о нал но из ло жи ти све та бле јед ног ал бу ма у це ло сти. 
По сто је, на рав но, спек та ку лар ни из у зе ци, но то ве ћи ном ни
је уо би ча је на прак са, јер не би би ло сми сле но тра жи ти од 
пу бли ке да про чи та и пра ти це ли ал бум на овај на чин.

Све те та бле тек у штам па ној фор ми пред ста вља ју фи нал
но де ло, ко је је по ве за но са чи та о цем без би ло ка квих ме
ди ја то ра. Ал бум ко ји чи та лац има у ру ка ма део је ин тим не 
сфе ре, лич ног и је дин стве ног од но са из ме ђу де ла и чи та о ца. 
Ова кав став сва ка ко је опо зи тан вред но сти из ла га ња ори ги
нал них та бли, те ма ње по де сан јед ној „ко лек тив ној си мул та
ној ре цеп ци ји” по пут нпр. су сре та са сли ком у изложбеним 
га ле ри ја ма.

Но, иа ко из ло жбе ве ћи ном не у тра ли зу ју зна чај ну ди мен зи
ју стри па – на ра тив ну ди мен зи ју, оне су нео п ход не и има
ју сво је оправ да ње као ком пле мен тар на кон три бу ци ја. Јер 
из ло жбе су про сто ри ко ји усме ра ва ју наш по глед, обо га ћу
ју на ше ис ку ство и мо гу от кри ти ка па ци те те стри па и ван 
окви ра фо р ме књи ге.

Ја сно је да му зе ји пр вен стве но усме ра ва ју па жњу по се ти
ла ца на цр тач ку вир ту о зност и ин вен тив ност ли ни је или 
ком по зи ци о них ре ше ња. Фраг мен тар ни ка рак тер по је ди них 
та бли у од но су на це ли ну сва ка ко тре ба има ти на уму при
ли ком по став ки, но ар гу мен ти за њи хо во из ла га ње су број
ни. По не кад су де ла рет ко до ступ на у штам па ном из да њу 
(по себ но код ста ри јих из да ња), те ква ли та тив но но ви су срет 
са њи ма оправ да ва и овај вид пер цеп ци је по је ди них стрип 
оства ре ња. При прем не ски це или ори ги нал не та бле не сум
њи во су је ди ни по у зда ни из вор пу тем ко га мо же мо пра ти ти 
ва жне ау тор ске ин фор ма ци је по пут по те за чет ки це, бе ле
шки о ка дри ра њу, ко ло ру или фо р ма ту. Али, с об зи ром на ге
не ра циј ску ша ро ли кост пу бли ке, ко ју да нас ве ли ким де лом 
чи не од ра сли чи та о ци, зна чај ни део те јав но сти же ли да ви
ди упра во ори ги нал не та бле, да до жи ви њи хо ву је дин стве
ност и ра ри тет. „…Је дин стве ни из вор ори ги нал ног цр те жа? 
По вра так ау ре, фа сци на ци ја умет нич ким де лом, фи зич ким 
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ори ги на лом, ра ри те том, та ко ђе” (…Verslamatriceuniquedu
dessinoriginal?Retourdel’aura,fascinationpourlecorpsde
l’œuvre,saphysiqueoriginelle,sararetéaussi).17

Ви де ти ори ги нал не та бле Џор џа Хе ри ма на, Вин зо ра Ме ке
ја, Ха рол да Фо сте ра, Ер жеа, Ху га Пра та или Ан дри је Ма у
ро ви ћа, по ме ни мо са мо не ко ли ко име на ко ја убе дљи во под
у пи ру иде ју вр хун ског естет ског до жи вља ја за ве ли ки део 
по што ва ла ца стри па, отво ре них пре ма на до град њи ис ку
ства стри па, омо гу ћи ло би не про це њи ву естет ску, ин те лек
ту ал ну и емо тив ну спо зна ју у усло ви ма му зеј ских по став ки.

Јер, мо жда нај ве ћи раз лог из ла га ња ори ги нал них та бли 
тре ба по тра жи ти у чи ње ни ци да ори ги нал не та бле ау то ри
зу ју гра фич ку ма те ри јал ност де ла, ко ју не мо же мо на ћи у 
штампа ним ал бу ми ма.

Из ва жне пер спек ти ве зна ча ја фи зич ког очу ва ња на сле ђа, од 
ви тал ног су зна ча ја усло ви чу ва ња од стра не спе ци ја ли зо ва
них ин сти ту ци ја. Ба шти ње ње ори ги нал них та бли у му зе ји
ма, као и стрип ал бу ма у Оде ље њи ма за гра фи ку и умет нич
ке књи ге, обез бе ди ло би њи хо ву фи зич ку очу ва ност, ко ја је 
че сто ком про ми то ва на усло ви ма ко ји по сто је у при ват ним 
ко лек ци ја ма или би бли о те ка ма. Ори ги нал не та бле са чу ва не 
на аде ква тан на чин у де по и ма му зе ја су за то га рант у од но су 
на ма те ри јал ну про па дљи вост штам па них стри по ва.

Да би смо бо ље раз у ме ли ме сто стри па у ин сти ту ци ји му зе
ја, од но сно про на шли пут пре ма ње го вом аде кват ном при
су ству у ње му, за ни мљи ве ин фор ма ци је нам пру жа ју му зеј
ски тек сто ви у ка та ло зи ма, са оп ште њи ма за штам пу или на 
ин фор ма тив ним па не ли ма при пре мље ни по во дом по став ки 
ко је су по све ће не не ком ау то ру стри па, од ре ђе ном де лу или 
груп ној из ло жби стрип ра до ва. Тек сто ви ау то ра из ло жби, 
ди рек то ра ин сти ту ци ја или ку сто са, го то во увек ука зу ју на 
по тре бу да се го во ри о пи та њу ле ги ти ми те та стри па, оправ
да но сти да стрип бу де пред ста вљен у тој ин сти ту ци ји, о 
умет нич ком ле ги ти ми те ту ове фор ме из ра жа ја ге не рал но 
и ле ги ти ми те ту ње го вих ства ра ла ца. Иа ко ту по сто ји чи тав 
низ по зи ци ја и ши рок спек тар раз ли чи тих ре флек си о них то
на ли те та, оно што је при сут но код свих је сте ути сак да му
зеј ска по зи ци ја стрип ског ства ра ла штва ни је очи глед на и да 
пред ста вља ме сто де ба те.

Иа ко је има ла ве ли ки ме диј ски од јек и кон цепт по ми ња не 
ве ли ке из ло жбе о Ер жеу из 2006. оста вља ам би ва лен тан ути
сак оправ да ња због при су ства стри па у му зе ју. То подвла чи 

17 Gro en steen, T. (2006) UnObjetculturelnonidentifié, Col lec tion « Es sa is », 
Angoulême: Édi ti ons de l’An 2, p. 152
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и ок си мо рон на зи ва пр вог де ла по став ке „Ве ли чи на ма ле 
умет но сти“, као по ку шај да се нач не те ма ле ги ти ми те та. А 
по сто је ћу чвр сту хи је рар хиј ску струк ту ру осна жу је и кон
цеп циј ски оквир са др жа ја увод ног де ла из ло жбе са се лек ци
јом ап стракт них и фи гу рал них сли ка ко је је Ер же на сли као, 
као и пе ри фер ни му зеј ски про сто ри у ко ји ма је из ло жба би
ла по ста вље на (Фо а је, Фо рум и Ме за нин).

Да би се стрип на аде кват ни на чин пред ста вио у му зе ји ма, 
мо ра мо пре по зна ти и из бе ћи пре зен та ци о не сте ре о ти пе и 
ру тин ске по ступ ке. Јер, му зе ји су ме ста ре а фир ма ци је сим
бо лич ког ре да и са тим на уму тре ба при сту пи ти и по зи ци ји 
стри по ва у њи ма.

За то ве о ма до бар пу то каз пру жа из ло жба ор га ни зо ва на у два 
му зеј ска про сто ра у Ха мер му зе ју и Му зе ју са вре ме не умет
но сти у Лос Ан ђе ле су 2005 / 2006. “Мај сто ри аме рич ког 
стри па” (MastersofAmericanComics),18 ку сто са Џо на Кар
ли на (John Car lin) и Бра ја на Во ке ра (Brian Wal ker), са чи
стом, озбиљ ном му зе о ло шком по став ком и се лек ци јом де ла 
15 нај зна чај ни јих аме рич ких стрип ских ау то ра – од Џор
џа Хе ри ма на, Вин зо ра Ме ке ја, пре ко Мил то на Ка ни фа, до 
Крам ба, Шпи гел ма на и Кри са Ве ра. Ни је би ло уве ли ча них 
стрип ских ли ко ва, ин тер ак тив них па ноа, ни ти сег ме на та са 
ис кљу чи во за ба вљач ком функ ци јом. То је би ла чи ста му зеј
ска по став ка ори ги нал них та бли и стрип ских из да ња, ко ју је 
пра тио им пре сив ни ка та лог у из да њу YaleUniversityPress. 
Ова кве из ло жбе по ста вља ју са свим дру га чи ју стра те ги ју и 
пред ста вља ју ре ле вант ну ре фе рен цу у по ку ша ју ре а ли за
ци је аде кват не из ло жбе не (кон цеп циј ске и пред ста вљач ке) 
по зи ци је стрип ског ства ра ла штва у му зе ји ма на ко је тре ба 
да се по зи ва мо.

„Ma sters of Ame ri can Co mics”, Ха мер му зеј

18 The Ham mer Mu se um and The Mu se um of Con tem po rary Art, Los An ge
les, https://ham mer.uc la.ed u/ex hi bi ti ons/2005/ma stersof ame ri canco mics/
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Двадоминантнамоделаинтеграцијестрипау
дискурсевеликихмузејскихинституција

Но, у по след њих 10ак го ди на, ипак мо же мо пре по зна ти два 
до ми нант на мо де ла на ко ји се стрип ин те гри ше у дис кур се 
ве ли ких ин сти ту ци ја.

Са јед не стра не има мо прак су ко ју ре а ли зу је Цен тар Пом
пи ду. На и ме, овај цен тар се са сто ји од ви ше ор га ни за ци о
них је ди ни ца, ме ђу ко ји ма се на ла зе и На ци о нал ни му зеј 
мо дер не умет но сти, али и Би бли о те ка. Из ло жбе стри па су 
углав ном по ста вља не на обо ди ма цен трал ног умет нич ког 
му зе ја и ор га ни зо ва не пр вен стве но од стра не Би бли о те ке, 
по пут из ло жби Co–Mix Ар та Шпи гел ма на 2012 или Gaston,
au–delàdeLagaffe 2016 / 2017.

Прак са ко ју спро во ди овај му зеј за сни ва се, су штин ски, на 
пре но су стри па у по ље ин сти ту ци о нал не ко му ни ка ци је са 
пу бли ком, у по ље су ве ни ра и при год них бочних изложбе
нихпродуката. Стрип ски ау то ри су по зва ни као са рад ни ци 
у окви ру ак ту ел них из ло жби, чи ји је за да так пру жа ње кре а
тив ног ко мен та ра по во дом ства ра ла штва Уметника ко ме је 
по све ће на цен трал на из ло жба. Нпр. по во дом ве ли ке из ло
жбе по све ће не Да ли ју 2012 / 2013, по том 2014 / 2015 Мар
се лу Ди ша ну Marcel Duchamp: La peinture même, те Ре не 
Ма гри ту 2016 / 2017. Ре зул тат су би ли раз ли чи ти стрипски
осврти на би о гра фи ју и ства ра ла штво ау то ра, те по зи ци о
ни ра ње стрип ских ау то ра као би о гра фа или ме ди ја то ра. Ме
ђу по зва ни ма ау то ри ма би ли су Ад мон Бо до ан (Ad mond Ba
u doin), јед на од цен трал них фи гу ра ау то би о граф ског стри па 
у Фран цу ској по во дом из ло жбе Да ли ја, а за Ма гри то ву из
ло жбу су по зва ни Da vid B. Eric Lam be, François Oli sla e ger, 
Brech Van der bro uc ke, Ми ро слав Се ку лић –Стру ја. На исти 
на чин мо же мо пра ти ти уче шће Ж. Сфа ра у окви ру из ло жбе 
Му зе ја Ор сеј „Pi er re Bon nard” 2015, где је уче ство вао ра дом 
у ка та ло гу и за себ ним ал бу мом на 64 стра не. Са дру ге стра
не, у окви ру из ло жбе ко ју је по ста вио Му зеј Да ли, Па риз
JoannSfar–SalvadorDali:Unesecondeavantl’éveil, 2016 / 
2017, упо ред но су из ло же ни Сфа ро ви цр те жи и Да ли је ви ра
до ви, уз за себ ну ре а ли за ци ју стри па Findelaparenthèse. На 
сли чан на чин упу ћен је по зив и швај цар ском стрип ау то ру 
Зе пу (твор цу по пу лар ног стри па Titeuf) од стра не Palaisdes
BeauxArts у Ли лу, да ре а ли зу је про је кат ко ји би при бли жио 
ту ин сти ту ци ју но вој пу бли ци. Том при ли ком је кон ци пи
рао и ре а ли зо вао ин–ситу ин тер вен ци ју и стрип ску пу бли
ка ци ју. На свим овим при ме ри ма мо же мо са гле да ти окви
ре у ко ји ма се стрип ским ау то ри ма ну ди ме сто у нај ви шим 
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институ ци ја ма као ме ди ја то ра из ло жби са вре ме не или тра
ди ци о нал них умет но сти.

Са дру ге стра не, у по след њих 20ак го ди на, отво ре на су вра
та пре ма кул тур ним ин сти ту ци ја ма и га ле ри ја ма, ко је во де 
из ло жбе стри па пре ма но вим те ри то ри ја ма. При ме ри та квих 
из ло жби су Врум! Блага стрипа и савремене уметности 
(Vraoum!Trésorsdelabandedessinéeetartcontemporain),19 
где су ори ги нал не стрип ске та бле из ло же не уз де ла са вре ме
не умет но сти – ин ста ла ци је, му ра ле, скулп ту ре итд.

Vraoum!Trésorsdelabandedessinéeetartcontemporain 
Ту је по том ре спек та бил ни из ло жбе ни фор мат де мон стри
ран на груп ној из ло жби Квинтет (Quintet) у Му зе ју са вре
ме не умет но сти у Ли о ну20 2009, на ко јој су уче ство ва ли 
умет ни ци Јуст Сварт (Јo ost Swar te), Гил берт Шел тон (Shel
ton), Мас (Mas se), Крис Вер (Chris Wa re), Сте фан Блан
ке (Stéphane Blan qu et), ка да су пред ста вље не стрип та бле, 
али и скулп ту ре, ин ста ла ци је, ди зајн. Те при мер Би је на ла 
са вре ме не умет но сти у Авру (LaBiennalede l’ArtContem
porain, Havre 2010), на ко ме су пред ста вље на де ла Во на 
Бо деа (Vaughn Bodé), Јо ха на Гер неа (Joc hen Ger ner), ко
лек ти ва Атра би ле, упо ре до са нпр. де лом Ви ма Дел во ја 
(Wим Дел воy). При мер ко ји та ко ђе во ди ка уз бу дљи вом и 
ком плек сном су сре ту са стрип ским оства ре њем је сте при
су ство и пре зен та ци ја де ла аме рич ког стрип ау то ра Крис 
Ве ра, у окви ру ве ли ких из ло жби по све ће ним са вре ме ним 
ви зу ел ним умет но сти ма.21 Укљу че ност де ла стрип ских ау
то ра у по став ке на ко ји ма су пред ста вље ни ау то ри из свих 
сег мен та ши ро ког спек тра са вре ме них ви зу ел них умет но
сти – од ви део ин ста ла ци ја, сли кар ства, про стор них ин ста
ла ци ја, фо то гра фи ја итд, пру жа са свим дру гу вр сту су сре та 

19 Lamaisonrouge, Па риз, мај –сеп тем бар 2009.
20 http://www.maclyon.com/mac/sec ti ons/en/ex hi bi ti ons/2009/qu in tet
21 Jimmy Cor ri gan, Chris Wa re, Whit ney Bi en nial, New York 2002, Ку сто си 

Law ren ce R. Rin der, Chris sie Iles, Chri sti a ne Paul, and De bra Sin ger.
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са стрипом. Из бор де ла Кри са Ве ра ни је слу ча јан, јер је реч 
о ау то ру ко ји пре и спи ту је кла сич ни при ступ стри пу. Ње го во 
де ло од ли ку је ми ну ци о зна пси хо ло шка сту ди ја ка рак те ра, 
ис тра жи ва ње но вог естет ског хо ри зон та ме ди ја и до слов
но но ва ар хи тек то ни ка стри па, ко ја ре а ли зу је ви зу ел но и 
простор но по тентна оства ре ња.

У на шим окви ри ма на та кав на чин су пред ста вље на де ла 
Са ше Ра ке зи ћа, али ас Алек сан дра Зо гра фа22 или Ни не Бу
ње вац.23 Че сто је њи хов рад и на ова квим из ло жба ма пред
ста вљен у ви ду прин то ва, што због при ро де њи хо вог ра да, 
као што је слу чај са Алек сан дром Зо гра фом, што због ку сто
ског кон цеп та из ло жбе. Али њи хо ва по зи ци о ни ра ност ко ја 
омо гу ћа ва ис ку ство па ра лел ног са гле да ва ња ни за пре го во ра 
ко ји са вре ме ни ви зу ел ни умет ни ци во де са ствар но шћу, ег
зи стен ци јом, жи во том, ства ра ла штвом, из ра зом, обез бе ђу је 
онај на чин са гле да ва ња стрип оства ре ња у му зе ји ма и га ле
ри ја ма, на ко ји же ли мо да скре не мо па жњу и ко ји же ли мо да 
охра бри мо. У на шој сре ди ни по сто је при ме ри ко ји на сли
чан на чин пред ста вља ју оства ре ња са вре ме ног стри па, по
пут ве о ма зна чај ног Фе сти ва ла ал тер на тив ног, ау тор ског и / 
или не свр ста ног стри па Но во до ба, ко ји је у ок то бру 2019. 
го ди не имао сво је де се то из да ње, али и ко ји ре а ли зу је про
гра ме то ком це ле го ди не. У по след ње вре ме Но во до ба ре
а ли зу је про јек те у са рад њи са мул ти ме диј ским, не фор мал
ним цен тром Ма три јар ши ја,24 ко ји ве ли ку па жњу по све ћу је 
стри пу у окви ру дру гих са вре ме них из ра за. То су не ин сти
ту ци о нал не ма ни фе ста ци је и из ло жбе ни про јек ти ко је во ди 
жи ва и не у хва тљи ва енер ги ја са вре ме ног ства ра ла штва и 
оства ре ња по пут са вре ме ног стри па и ко ји су, сва ка ко, не
за ме њи ви и на зна чај ном ни воу ве о ма ва жни мо то ри стрип 
ства ра ла штва.

Но во до ба, Ма три јар ши ја, Фи јук пр вен стве но пред ста вља ју 
жи ва, нео п ход на и успе шна ме ста оку пља ња и рад ног про
сто ра јед не за јед ни це.

22 “How I met Ame ri ca”, стрип Алек сан дра Зо гра фа об ја вљен у ка та ло гу 
из ло жбе “Ame ri can Eff ect” Whit ney му зе ја 2003.

23 Ни на Бу ње вац, Fatherland, прин то ви, 54. Ок то бар ски са лон, „Ни ко 
не при па да ту ви ше не го ти”, ку сто си Да ни е ла Ду ган џић Жи ва но вић, 
Катја Ко болт, Ду ња Ку ко вец и Је ле на Пе тро вић, Бе о град, 2013.

24 Ма три јар ши ја је на ста ла 2014. го ди не ује ди ње њем ор га ни за ци ја Turbo
Comix, Ар ти ље ри ја и још не ко ли ци не дру гих ини ци ја ти ва. Стрип ски 
ау то ри ко ји при па да ју овом цен тру је су Игор Хоф ба у ер, Wo stok,  
Хе ле на Кла ко чар итд.
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Le Der ni er Cri, Но во до ба, Га ле ри ја У10, 2016.
Ка да го во ри мо о му зе ји ма, јед на од че сто по ми ња них фло
ску ла од но си се на ме сто за јед ни це у ра ду му зе ја. У слу ча ју 
стри па, ме сто за јед ни це ви ше не би пред ста вља ло ба нал ну 
син таг му. Јер, те шко да би смо на шли ин сти ту ци ју по пут 
ПолитикиногЗабавника ко ја би мо гла да по ве же јед ну це лу 
дру штве ну за јед ни цу и за чи је осни ва ње и рад би по сто јао 
кон сен зус свих гра ђа на јед не зе мље (и оних ко ји су оста ли, 
али и ве ли ког бро ја оних ко ји су оти шли). Ин сти ту ци ја за 
чи ји рад би би ли за ин те ре со ва на пу бли ка из це лог ре ги о
на. Та кав му зеј би, за и ста, мо гао да пред ста вља ре фе рент
ну и ви тал ну ин сти ту ци ју, по пут Му зе ја стри па у Бри се
лу или у Ан гу ле му, са из ра зи то ши ро ким кон цеп циј ским, 
изложбеним и про грам ским по тен ци ја ли ма.

Но, док иде ја о му зе ју Политикиног Забавника за са да 
још увек по чи ва у до ме ну же ља, с об зи ром на дру штве ни 
и еко ном ски кон текст у ко ме са гле да ва мо ову те му, код нас 
при род ну ло ка ци ју за ба шти ње ње стрип ских оства ре ња 
предста вља Му зеј при ме ње них умет но сти у Бе о гра ду.

Му зеј при ме ње них умет но сти је у по след њих не ко ли ко де
це ни ја ор га ни зо вао зна чај не из ло жбе по све ће не стри пу, по
пут го сто ва ња ве ли ке из ло жбе 60годинадомаћегстрипау
Србији Сло бо да на Ив ко ва (1996),25 кон цеп та и ор га ни за ци је 
из ло жбе ИлустраториПолитикиногЗабавника (2007),26 из
ло жби по све ће них опу си ма по је ди них ау то ра или по је ди ним 
стрип ским про јек ти ма (Одбрана утопије, 2014), те са ре
дов ним при су ством стрип ских ра до ва у окви ру дипломских 
из ло жби сту де на та са Фа кул те та при ме ње них умет ности.

25 Из ло жба 60годинадомаћегстрипауСрбији Сло бо да на Ив ко ва ори ги
нал но је по ста вље на у Ли ков ној га ле ри ји у Су бо ти ци фе бру а ра 1995. 
го ди не.

26 Иа ко је у на зи ву на ве де на илу стра ци ја, на из ло жби су пред ста вље не и 
стрип ске та бле нај зна чај ни јих ли ков них умет ни ка ко ји су са ра ђи ва ли 
са ПолитикинимЗабавником, од Со ло вје ва и Ку зње цо ва, до Ми ла на 
Јова но ви ћа и Дра га на Бо сни ћа.
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У окви ру оде ље ња Са вре ме на при ме ње на умет но ст и ди зајн, 
Му зеј при ме ње не умет но сти у Бе о гра ду ба шти ни стрип.27 
Ко лек ци ју чи не ори ги нал не стрип ске та бле. Му зеј има око 
40 ин вен та ри са них ра до ва, на ста лих у пе ри о ду од 1977. до 
1995. го ди не. Углав ном су то стрип ске та бле ко је су ау то ри 
по кло ни ли Му зе ју на кон из ло жбе 60годинадомаћегстри
пауСрбији. Из у зе так је та бла стри па „Бич бо жи ји” Алек
се Га ји ћа, ко ја је от ку пље на на кон ње го ве из ло жбе у МПУ 
2005. го ди не. Ау то ри чи ја се де ла на ла зе у Му зе ју су Зо ран 
Пе кан, Са ша Ра ке зић, Иви ца Ко ља нин, Дра ган Ла за ре вић, 
Пе тар Ме сел џи ја, Бра ни слав Ке рац, Ду шан Ву ко јев, Ра ди
вој Бо ги че вић, Вла ди мир и Но вак Бра јо вић, Ра то мир Пе тро
вић Ра ца, Да р ко Ан та на си је вић, Дра ган Жи ван че вић, Жељ
ко Бје ли ца, Бо жи дар Ве се ли но вић, Зо ран Ту цић, Ти бор Ба
да, Го ран То мић, Вла ди мир Ста нић, Вла ди мир Станковски, 
Васи ли је Афа на си јев и Рај ко Ми ло ше вић Ге ра.

По ред ових ра до ва, у ко лек ци ји се на ла зи и од ре ђе ни број 
цр те жа за стри по ве ко је је ра дио ау тор Ђор ђе Ми ла но вић, а 
ко ји тек тре ба да бу ду об ра ђе ни.

Пре ма ре чи ма Сло бо да на Јо ва но ви ћа, ку сто са овог Му зе ја, 
фи нан сиј ска сред ства ко ја се на го ди шњем ни воу опре де љу
ју за от куп де ла са вре ме не при ме ње не умет но сти, на жа лост, 
ни су до вољ на да се ме то до ло шки кон ци пи ра ју ко лек ци је ра
до ва ко је му зеј ба шти ни, би ло хро но ло шки, те мат ски или по 
ау то ри ма. Из тог раз ло га, по је ди не ко лек ци је се по пу ња ва ју 
у скла ду са фи нан сиј ским мо гућ но сти ма.

Ла зар Бо дро жа, „Ма ри ја на пр ко си ма”, Од бра на уто пи је, Му зеј 
при ме ње не умет но сти, ок то бар  – но вем бар 2014.

При су ство стри па у му зе ји ма пред ста вља зна чај ну те му, јер 
би рад му зе ја и да ље тре ба ло да оста не ре ле ван тан за кул
ту ру и исто ри ју за јед ни це. Сва ка ко би би ло ле по да по сто
ји спе ци ја ли зо ва ни му зеј по пут нпр. МузејаПолитикиног

27 „Ко лек ци је пла ка та и гра фич ког ди зај на, илу стра ци је и опре ме књи ге, 
стри па, ка ри ка ту ре и фо то гра фи је у пе ри о ду од 1945. са др же бо га ту и 
ра зно вр сну збир ку пред ме та.”
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забавника. То би би ло оправ да на ин ве сти ци ја и ин сти ту ци ја 
ко ја би ба шти ни ла де ла на ших стрип ау то ра и илу стра то
ра то ком 80 го ди на. Стрип не сум њи во при па да Му зе ју при
ме ње не умет но сти, али стрип при па да и дру гим му зе ји ма, 
по пут На род ног, Му зе ја са вре ме не умет но сти, Му зе ја гра да 
Бе о гра да, На род них му зе ја у Ни шу, Ле сков цу, Но вом Са ду, 
Су бо ти ци (на ве де ни су ве ћи ном гра до ви са сна жном стрип
ском сце ном), јер стри по ви све до че о вред но сти ма зна чај ног 
де ла ви зу ел ног ства ра ла штва у на шој сре ди ни и ре ги о ну. О 
естет ским, жи вот ним, гра фич ким до стиг ну ћи ма јед не сре
ди не, о ве ли кој тра ди ци ји, о гра фич кој кул ту ри, о на шем 
одно су пре ма све ту и ин те р на ци о нал ној кул ту ри.

***

У на шој сре ди ни мо же мо да иден ти фи ку је мо зна чај не и 
кон ти ну и ра не ак тив но сти две раз ли чи те по зи ци је ба шти ње
ња стри па – ак тив но сти места промовисања и даљегши
рењастрипкултуре и ак тив но сти местасавременеумет
ности. Од но сно, са јед не стра не бо га ту про мо тив ну и ди
стри бу тив ну де лат ност фе сти ва ла – СалонстрипаСрећне
галеријеСтудентскогкултурногцентра Бе о град, Београд
скифестивалстрипаТрас!, Гашинсабор,НифестМеђуна
роднисалонстрипауНишу, Сомборскифестивалстрипа,
Балканскасмотрамладихстрипауторау Ле сков цу, Стри
полис у Зре ња ни ну, по ме ни мо са мо не ке. Са дру ге стра не 
стрип за у зи ма све по у зда ни је ме сто и у га ле ри ја ма са вре ме
не умет но сти и на ме сти ма са вре ме не умет нич ке про дук ци
је. Ту при па да из ла гач ка ак тив ност по ме ну тих га ле ри ја са
вре ме не умет но сти, али и де лат ност асо ци ја ци је Новодоба,
Матријаршија,Фијук,Грррр!Интернационалнифестивал
ауторскогстрипа итд.

Оно што не до ста је је су ме ста озбиљ не ме то до ло шке об ра де 
и аде кват не му зеј ске пре зен та ци је.

Јер, ква ли тет стрип ских де ла и из да ња ко је мо же мо пра ти ти 
пу тем на ве де на два пре зен та ци о на мо де ла у на шој сре ди ни 
пру жа ју нам га ран ци ју да са пра вом мо же мо ар гу мен то ва
но го во ри ти о фе но ме но ло шким, ау тор ским, дру штве ним, 
исто риј ским, ства ра лач ким и ци ви ли за циј ским ус пе си ма 
стрип ске сце не у на шој сре ди ни, и о оправ да ном ме сту стри
па ме ђу оста лим умет нич ко –при ме ње ним и ви зу ел ним ди
сци пли на ма у му зеј ским ко лек ци ја ма и по став ка ма. Озбиљ
ни му зе о ло шки при ступ уми рио би фе сти вал ску есте ти ку и 
осве тлио под јед на ко ва жне аспек те стрип ског ства ра ла штва 
ко ји мо жда ни су до вољ но ис так ну ти на осно ву до са да шњих 
из ла гач ких прак си. На тај на чин би био ја сни ји пут ко ји 
би во дио ка кон ци пи ра њу ко лек ци ја стри па у му зе ји ма и 
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принци пи ма њи хо вог фи зич ког ба шти ње ња. Из ве сно је да, 
као и у слу ча ју дру гих ме ди ја, при су ство стри па у му зе ји ма 
тре ба да бу де за сно ва но на од ре ђе ним ме то до ло шким прин
ци пи ма. Не ки ра до ви због до ку мен тар ног или ар хив ског 
зна ча ја, али од ре ђе на де ла не спор но и због зна чај ног до при
но са у по љу ви зу ел них и при ме ње них умет но сти.

За то овај текст, за пра во, пред ста вља при лог за по зив му зе
ји ма да пре и спи та ју свој од нос пре ма стри пу и да раз ви ју 
акви зи ци о ну стра те ги ју ко јом би и тај део ства ра ла штва 
и ау то ра би ли пре зен ти ра ни у му зе ји ма. Од но сно, стрип
ски ра до ви об ра ђе ни, фе но ме но ло шки и до ку мен та ци о
но, из ло жбе но пред ста вље ни и афир ми са ни, њи хов естет
ски квалитет савла дан, те са ма де ла си сте мат ски фи зич ки 
башти ње на.

Та ко би и ку сто си би ли охра бре ни да кон ци пи ра ју акви зи
ци о не по ли ти ке ко је би укљу чи ва ле и ори ги нал не стрип ске 
та бле. За то је по треб но уста но ви ти ме то до ло шке нор ме 
за си сте ма ти зо ва но ба шти ње ње стри па, ка ко у од но су на 
ау то ре, та ко и на стрип ска из да ња, ча со пи се и но ви не, ко
ји би де фи ни са ли кључ не тач ке за по тен ци јал не стрип ске 
аквизици је, по пут:

• Де фи ни са ња ка рак те ра и ста ту са ко лек ци је стрип
ског ства ра ла штва,

• Де фи ни са ња вре мен ског окви ра ко је по кри ва ко
лекци ја,

• Умет нич ке и / или исто риј ске ре ле вант но сти: де ло 
мо ра од ра жа ва ти ми си ју му зе ја и по ста вље не ци ље
ве ко лек ци ја;

• Ис тра жи вач ког и из ло жбе ног ка па ци те та;

• Ста ња очу ва но сти итд.

На ве ди мо са мо по ла зна ме ста нео п ход на при кон ци пи ра њу 
стрип ко лек ци ја или њи хо вом обо га ћи ва њу.

О на чи ну из ло жбе не пре зен та ци је и да ље се во ди бор ба и 
де ба те и на свет ском ни воу, још увек по сто је стран пу ти це 
и још увек тра ју ис тра жи ва ња. Али тре ба под се ти ти на чи
ње ни цу да стри по ви чи не део нај ве ћих свет ских му зе ја и 
то у зе мља ма ко је су ма ње зна чај не у обла сти стри па од на
ше зе мље, а са мно го бо га ти јим ви зу ел ним до стиг ну ћи ма и 
да ко лек ци је нај ве ћих свет ских му зе ја по се ду ју ори ги нал не 
стрип ске та бле.

Стрип је не што са чи ме тре ба да се пред ста ви мо и све ту и 
на ма. У том про це су нај пре мо ра мо из гра ди ти од нос пре ма 
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стри пу као му зе о ло шки и га ле риј ски ва лид ном ви зу ел ном 
из ра зу и та ко га из ло жбе но и пред ста ви ти. Тре ба охра бри ти 
ку сто се ве ли ких груп них из ло жби да увр сте де ла стри па у 
сво је по став ке. И то не ис кљу чи во као по став ке за сно ва не 
са мо на ме ди ју стри па, већ у окви ру це ло куп ног ви зу ел ног 
из ра за ко ји ка рак те ри ше и ово вре ме. Јер, на рав но, као и у 
дру гим ме ди ји ма, не пред ста вља сва ки стрип зна чај но де ло 
са вре ме не ви зу ел не умет но сти, ни ти је та ко кон ци пи ран.

Мо ра мо и да ље го во ри ти о ме сту стри па у му зе ји ма, јер му
зе ји и му зеј ске по став ке пред ста вља ју плат фор му на ко јој 
се де фи ни шу пи та ња ци ви ли за циј ског ста ту са, ус по ста вља
ју дру штве не нор ме, на ко јој се од ви ја про цес ци ви ли за циј
ског и дру штве ног „по све ће ња” и тран сфер сим бо лич ког 
ка пи та ла.

Овај рад пред ста вља је дан од при ло га ко ји мо же во ди ти ка 
том сло же ном и по треб ном про це су.
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PLACES THAT SAFEGUARD  
THE LEGACY OF COMICS ART

Abstract

The paper is a contribution to the research of dominant mechanisms, 
processes and places where Comics Art has created its social, artistic, 
historical and esthetical legacy. This effort can lead to an understanding 
of how to learn, safeguard, remember, share and present the Art of 
Comics  as part of social values and how to obtain a national and 
international recognition for it. The text tries to identify key places 
important in this course of action, seeking to recognize causes for its 
inadequate museum presence. What lies behind museum hesitations on 
the one hand? And on the other, what are the problems rooted in the 
existing exhibition practices? What are the obstacles in this process of 
acknowledgement of Comics Art by museums? This problem has led 
us to look into the exhibition potentials of original Comics Art panels 
and drawings and to examine dominant exhibition models in the field. 
Relevant and professional exhibition practices present crucial moments 
in this initiative, because they direct our regard towards the constitutive 
nature of Comics and the characteristics of presented objects and 

materials. 
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