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КУЛТУРАЛНИ НОМАДИЗАМ 
КАО ОДБРАНА 

ХЕТЕРОГЕНОСТИ
Сажетак: Фо ку си ра ју ћи се на пост ко ло ни јал ни дис курс де кон
струк ци је би нар них опо зи ци ја на мет ну тих За пад ном кул ту ром, 
текст ис тра жу је ка ко су ти ме до ми нант не струк ту ре за пра во 
оста ле не до дир љи ве, и го то во да се ре и фи ку је дру гост ‘пот чи
ње них’. С дру ге стра не, по ка зу је се ка ко кул ту рал ни но ма ди зам, 
ко ји се не ба ви по ре клом већ де сти на ци јом и по ста ја њем, кре и
ра по тен ци јал ност за јед ну но ву, хе те ро ге ну кул ту ру. Но мад ским 
стра те ги ја ма, по зна ти и ста бил ни кул ту рал ни ко до ви су из ме
ње ни и умет ну ти у но ве кон тек сте  асам бла же, про из во де ћи 
ал тер на тив ни про стор и вре ме, као и ви ше стру кост уну тар за
тво ре них кру го ва зна че ња. Текст ана ли зи ра и ка ко се пост ко ло ни
јал на де кон струк ци ја мо же при ме ни ти на ви зу ел ну умет ност и 
про дук ци ју по след њих не ко ли ко де це ни ја. Па ра лел но но вим по де ла
ма света, дестабилисању центра, глобализацији и, на кра ју, фраг
мен ти ра њу иден ти те та, де си ле су се и про ме не у по гле ду но вих 
мо де ла ор га ни за ци је и про дук ци је умет нич ког де ла. Спе ци фич ним 
на чи ном функ ци о ни са ња, но мад ски умет ни ци да ју па ра диг му ал
тер на тив не кул ту ре, ко ја ува жа ва раз ли чи то сти, без хе ге мо ни ја, 
надре ђених и пот чи ње них.

Кључне речи: пост ко ло ни јал на де кон струк ци ја, но ма ди зам, 
хете ро ге ност, ра ди кант ске умет нич ке прак се

Пост ко ло ни јал ни ан та го ни зми

Једнаодважнијихтемакојимасебавепостколонијалнесту
дијејестеантагонизамкојипостојиизмеђукултураколони
затораиурођеника,односноантагонизамкојидели‘светове’
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нацивилизованеидивље,развијенеизаостале,културнеи
примитивне, богате и сиромашне, итд.1 Заснивајући своја
истраживања на анализама књижевности, постколонијал
нитеоретичаритврдеда јесваканарација,односноприча
о јединствуилиидентитету,умреженауимперијализам,и
служи доминацији, искључивању или инструментализа
цији других.Колонијалне империје су увек дефинисале и
конституисалесвојудоминацијупројектовањемнегативних
стереотипанапотчињене,на‘Другог’којијејасноодређен
каодругачији,егзотичан,несавршен,примитиван.Суочени
санадмоћнимколонизатором,‘домороци’нисуималидру
гог избора него да се асимилују, прихватајући наметнуте
норме и вредности. Како један од најзначајних постколо
нијалних теоретичара културеХомиБаба (Bhаbhа)истиче
–колонијалнисубјектјебиосуоченсаситуацијомили/или:
или је могао остати фиксиран у свести колонизатора као
чистнегативитет,илијемораопостатиноваврста,односно
хибридни субјект којиприхватанову традицијуи вредно
сти.Међутим,усусретусдругим, јавиосеиантагонизам
којисерефлектоваоусвести,какодоминантогколонијалног
субјектатакоипотчињеног,домородачкогсубјекта,којије
пореметиостабиланосећајјединстваиинтегритета.

Удеконструкцијиколонијалниходноса,Бабаразвијаикон
цепт ‘колоквијалног космополитанизма’ којим претпоста
вљадасусвакултуралнаобликовањаиидентитетизаправо
увекупроцесупроменаипреобликовања.Утаквомсветуне
постоје‘извори’којимабисевраћало,јермањинскекултуре
реагујунатренутнудруштвенополитичкуситуацију.Коло
низованисубјектисеподвргавајупроцесимадуплирањаили
мимикриједоминантнихсистемавредности,докистовреме
ноносенеизбрисивтрагсвојетрадицијеилипорекла,због
чегаостају–моглибисморећи‘рђавоскројени’,односно
никадсасвимприлагођенииасимиловани.2Такосветовико
лонизатораиколонизованоггенеришу‘трећипростор’,где
секонституишенефиксиранидентитет/субјект,којиувекби
ва“скороисти,алинесасвим”3.ОслањајућисенаФројдов

1 Есеј је настао у оквиру курса Постколонијалне студије, код проф др
НевенеДаковић, наУниверзитету уметности у Београду,Докторским
интердисциплинарнимстудијама,ГрупизаТеоријууметностиимедија.

2 БабарецимодајепримеризФенонове(FrantzFenon)књигеЦрна кожа 
бела маска,гдесеобјашњавакакоцрнацостајецрнацјерсењеговараса
увек препознаје као негативна разлика у колонијалном дискурсу. У:
BhabhaH.K.,Theotherquestion.HomiBhabhareconsidersthestereotype
and colonial discourse, 15. August 2012, http://courses.washington.edu/
com597j/pdfs/bhabha_the%20other%20question.pdf

3 Отерминутрећег простораодносноthird space,каоисинтагмиalmost 
the same,but not quiteБабаговориукњизиLocation of Culture,London
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(Frеud)концептdаs Unhеimlichе,каонелагодногосећајаиз
мештањаиотуђењаодпознатог,развијаидејуunhоmеly(не
удомљеног) субјекта.Онсматрада јеколонијалнисубјект
заправоужљебљенизмеђудвасветаидвекултуре,причему
сенигденеосећакаокодкуће.

Unhоmеlinеssодносноамбивалентаносећај(не)припадања,
истрајава у савременом деколонизованом свету. Процеси
економске глобализације, убрзан развој комуникацијских
технологија, као и све масовније принудне или слободне
миграције,наводенасдапреиспитамотрадиционалнекон
цепцијеместакаоозначитељаодређеногидентитета.Дана
шњукултуруне карактерише више ‘укорењеност’ у одре
ђенојнацијиилидржави,већпре‘ризоматичност’односно
детериторијализација,флуидностинефиксираност.Овакве
променесеуједноодражавајунаконституисањеномадског
и хибридног идентитета, који се често повезује са деста
билисаним осећањем сопства.Време глобализације, пове
ћанемобилностии‘сталнепривремености’(места,посло
ва, сусрета, интеракција, итд.) чини да се осећамо стално
‘између’4култура,измештениизједне,алинеприпадајући
сасвим(ни)једнојдругој.Оваквостањеготовосеможена
зватии‘психолошкимизбеглиштвом’.Наимепознатоједа
сваканацијаградисвојидентитетнаконструкцијамасазда
нимодсимболаиритуала,везанимзатериторијалнеиад
министративнекатегорије.Усавременомсвету,гдедомини
расталноизмештањеипремештање(несамоместаживље
ња,већиспецифичностикултура,традиција,ритуала,итд),
дестабилишесепрвобитниосећајјединстваихомогености
идентитета.

Но ма ди зам као кри тич ка свест  
су протстављања до ми нант ним дик сур си ма

Заистраживањенестабилнеиамбивалентнесубјективиза
цијеважанјеДелезовиГатаријев(Dеlеuzе,Guаttаri)појам
номада.5Концептномадскемислииномадскогсубјектапри
вилегујеидејемобилности,кретањаипостајања,пренего
концепцијепостојања,језгровитостиилистабилности.Како
овиауториобјашњавају,номадјеаутсајдер,онјеувекизван
друштва,илинамаргинама,отпадник,луталица.Његака
рактеришенепослушност,непокорност,онјебезфундамен
талних особина, већ искључиво ‘ситуационих’. Номадски

andNewYork2007.
4 Реферирасенатерминinbetween space теоретичараХомиБабе.
5 DeleuzeG.andGuattariF.,1227:TreatiseonNomadology,in:A thousand 

Pleateaus – Capitalism and Schizophrenia,Minneapolis1987,pp.351424.
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живот подразумева стално кретање кроз просторе који се
разликујуодригиднихистатичнихдржавнихграница.Де
лезиГатариобјашњавају:

“Номадиматериторију;онпратиуобичајенепутеве;идеод
једнетачкедодруге...свакатачкајепривременаипостоји
самокаопрелазностање.Путјеувекизмеђудветачке,али
оноизмеђупреузимаконзистентностиуживаиаутономију
исопствениправац.Животномадајеintеrmеzzо”6.

Номадјевођенжељомилинијамабега,неинтересујегапо
реклонитициљ.Његовциљегзистирањајемождаусамом
стањуизмеђу,упроцесу,експериментисањуиконтигенци
ји.Концепт оваквогномадскогживота (ине самобуквал
ног,територијалногномадизма)можесесхватитикаоотпор
бинарнимопозицијамапротивкојихсеипостколонијални
критичариборе.Наименомадипредстављајутуразлику,ви
шак, ‘исклизнуће’,којимаседоводеупитањедоминантне
доктринеистереотипи.Номадскимживотом,свакимновим
запоседањемпростора(идеја,вредности,итд.)ипоновним
напуштањем,стварасетензијаизмеђупотребезаочувањем
јединства,законзервацијомипрезервацијом,исдругестра
не, хетерогености, нечега потпуно новог, заправо прекида
сајединством.Тимесе,например,доводеупитањезападне
вредности,каојединеисправне.Артикулишеседискурско
ји светпосматраизванустаљених, затворенихконцепција
локалитета,нације,изолованихкултураитрадиционалних
дефиницијаидентитета.Ониживепоидејипо ста ја њакоје
јеважнијеодпостојања.КакоДелезобјашњава,упостајању
једандеоасамблажасеумећеутериторијудругогдела,ме
њајућињеговувредностистварајућиновуцелину.Тојепро
цесдетериторијализацијеукојојнестајуособинесаставних
деловаибивајузамењененовимособинамаасамблажа.7

С друге стране, одређени постколонијални теоретичари
критикујуДелезовномадизам,сматрајућидаимапарадок
салнеимпликације.УтекстуМо же ли са бал терн да го во
ри?(Cаn subаltеrn Spеаk?)теоретичаркаГајатриЧакраворти
Спивак (Spivаk) упозорава да концепти номада и постаја
њамањином (bеcоmingminоritаriаn), негирају постколо
нијалнуиполитичкуреалност.8Она сматрада јепроблем

6 Исто,стр.380.
7 DeleuzeG. andGuattariF., 1730:BecomingIntense,BecomingAnimal...

in: A tho u sand Ple a te a us – Ca pi ta lism and Schi zop hre nia, Minneapolis
1987,pр.232310.

8 Видети:SpivakG.C.,Can theSubalternSpeak? in:Mar xism and the In
ter pre ta tion of Cul tu re,eds.NelsonC.andGrossbergL.,Urbana1988,pp.
271313.Терминсабалтерн(subaltern)преузимаодГрамшија(Gramsci),
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у томештоДелез, критиком репрезентације и стављањем
акцентанафункционисањежељеилинијебега,игнорише
“епистемолошконасиље”иимперијалнеконцепциједругог.
Глас колонизованог, односно постколонијалног субјекта,
остајеодсутануномадскојуниверзалној,алиидаљеевро
центричнојтеорији.Даље,премаСпиваковој,номадизмом
нестајулокалнииурођеничкисистемизнањаивредности.
Такопостајањемањиномможедазначиипостајањеневи
дљивимидеперсонализованим.

Међутим, номадизам као критичка свест супротстављања
доминантним диксурсима, пре се може схватити као по
тенцијалност за брисање, или бар замагљивање бинарних
опозиција између хегемоних и потчињених култура. Но
мадскисубјект,какоганапримертеоретичаткаРозиБрај
доти (Brаidоtti) проблематизује, подразумева и начине да
се пронађу новимодуси размишљања који би се опирали
фалоцентричнојслицисубјекта,каосубверзијеконвенцио
налнихпогледаипредставаљудскесубјективности.Неради
сесамообуквалномпорицању,нитимиграцијама,већкако
наводи:“Номадизамкојијеовдеупитању,односисенавр
стукритичкесвестикојасеодупиресмештањуусоцијално
кодиранемоделемишљењаипонашања”9.

Брајдотитакођесматра,мождасличноСпиваковој,дасуса
временетежњебрисањаразликаопасне.Иакојецентрални
фокусБрајдотијевефеминизам,оночемунасњенетеорије
уче јестедасеномадизамможесхватитикаопракса,исто
коликоикреативност,којациљаусмеруодбранеразличито
стикаопозитивнесиле.Њенномадскипројекатдозвољава
унутрашњеконтрадикторностиизахтевапреговарањеизме
ђунесвеснихструктуражељеисвеснихполитичкихизбора.
Централнопитањејемеђусобнаповезаностидентитета,су
бјективностиимоћи.

Њенконцептномадајеодсуштинскеважностизасавреме
нитренутак јертежидапокажедасубјектнемамонолит
нусуштину,дефинисануједномизаувек,већјепре“место
многоструких, комплексних и латентно контрадикторних
низова искустава, дефинисаних преклапањем променљи
вих,каоштосукласа,раса,староснодоба,стилживота,сек
суалнесклоностиидруге”10.Такосавременапраксатребада
обратипажњунаидентитеткаонанизидентификација,и

аодносисенаособекојесудрушвено,политичкиилигеографскиизван
хегемоних,односноколонијалнихструктурамоћи.

9 Braidotti R., Nomadic Subjects: Embodiment and Sexual Difference in 
ContemporaryFeministTheory,NewYork1994,рр.5.

10Исто,стр.4.
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наполитичкусубјективносткаотрагањеза‘покретномра
зноликошћу’.

Спремност да сеживи неутемељено и нестабилно је хра
барчинјерподразумевасвестдасеидепротивустаљених
и ‘нормалних’начинафункционисања.Такође значинеза
довољство тренутним стањем, свесно губљење контроле
и,коначно,улазакунепознато.Уместодасепрепустеуни
формним и уједињујућим приницпима организације, но
мадски‘систем’секонституишекаоасамблажхетерогених
принципа.

Насличанначин,ХомиБабакултурувидикаоинхерентно
динамичнуиперформативну, увекунастајању.Он такође
наглашавадасетанастајањаодвијајунајчешћеналиминал
нимместима,процепимаиграницамаизмеђуетноцентрич
них (колонијалних) моћи и мањинских. Зањега су важне
интервенције и измештања која се појављују у културал
ниммеђупросторима.Занимљивојеианализиратикакосе
постколонијалнадеконструкцијаможеприменитинавизу
елнууметностипродукцијупоследњихнеколикодеценија.
Паралелно новим поделама света, дестабилисању центра,
глобализацијии, на крају,фрагментирањуидентитета, де
силесусеипроменеупогледуновихмоделаорганизацијеи
продукцијеуметничкогдела.

Но мад ске стра те ги је у  
ви зу ел ним умет но сти ма

Француски кустос и критичар Никола Бурио (Bоurriаud),
сматрада је управопочетак21. века ‘плодан’ тренутак за
стварањеновекултуре,тачније“првеправеwоrld widекул
туре”11.Оваквакултуранаравноукључујецеосвет,алинеу
смислукакосупочетком20.веканеевропскекултуреинспи
рисалеавангарднепокрете,каоштојенпр. јапанскаумет
ностутицаланаимпресионизам,илиафричкатрадицијана
кубизам.Такођенениупостмодернистичкојидејимулти
културализма,каомашинекојајебрисаласпецифичностии
аутентичностиелемената.Такозвано“поштовањедругог”и
постомодерни“љубазниинтерес”занеевропске,тачнијене
западнекултуре,самопонављажељудаседругипрепозна
каодругиидругачији.Однезападнихуметникасеунапред
очекуједасебавелокалнимтемамаикултуралнимразли
кама,(универзалнетемесуидаљерезервисанезазападне
уметнике), тесепервертиратољубазноприхватањеиин
клузивностузападнесистемеуметности,гдесењиховрад
невреднујеистимкритеријумима.

11BourriaudN.,The Radicant,NewYork2009,рр.17.
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Буриоскрећепажњуинаобрнутеефектепостоколонијал
них теорија које стално деконструишу западни универза
лизам, али им увек остаје недодирљив. Постколонијални
дискурсјетакођезамениоапстрактниитеоријскиунивер
зализамдругомформомтотализације:бескрајнимурбаним
окружењемкао ареном за вечиту борбуизмеђуимиграна
таи‘домаћих’.ОнсеосврћенаЕсеј о ег зо ти ци (Еssаy оn 
Еxоti cism)ВиктораСегалена(Sеgаlеn),писанпочетком20.
века, који представља одбрану хетерогености и препозна
јевредностплуралностисветакојујеугрозиоЗапад.Сега
ленова теза је заправо заснована на идеји да нема другог,
већсамодругихместа,одкојихниједноније‘изворно’,ни
тиможе бити стандард за упоредбу. ЗатоБуриопредлаже
културукојабиподразумеваластварањепросторасталног
преговарања изван постмодерногмултикултурализма, која
језаснованананеутемељености,инебринеопореклувећ
дестинацији–кудаидемо.

Новакултурабитребалонедасеприлагођаваипокорава
свепристурној стандардизацији,негодабуде заснованана
сингуларностимаиразликама,ипокушадаразвијепосебну
логикукоја бипревазишлакапиталистичку глобализацију.
Излазизпостмодернепразнинеибаналностимогаобиби
тиупоновномпромишљањумодернистичких,авангардних
принципа:уфокусунасадашњитренутак,експериментиса
њеифлуидност.12Савременеауторекојистварајутлозаова
квукултуру,Буриовезујезафигурура ди кан та.Радикантје
терминкојиозначаваорганизамкојипуштасвојекоренеи
додајеноветокомразвоја.13Таквикоренисуусталномпо
крету,смештајусеизмеђухетерогенихконтекста.Радикант
скиидентитетсевезујезаДелезовогиГатаријевогномада,
зафигурулуталице,састављенуодпозајмицаицитата.То
би могла бити нова ‘концептуална персона’ која подразу
меваредефиницијусубјекта,каоиновеначинепродукције
уметничкогдела.

Усавременојуметностикојубисмомоглиодредитикаора
дикантску, променио се однос уметника према стварању,
оригиналности, статусу уметничког дела, изложбе, као и
изворимаициљевима‘стварања’.Материјалкојиуметници
користе вишеније примарни/изворни.Уметници се служе
постојећим културалним кодовима, артефактима, објекти
макојивећциркулишуунутартржишта,затимихприсва
јају,реинтерпретирају,репродукују,репрограмирају,изнова
излажунановначин.Онивишенесликају,невајају,него

12Исто,стр.16.
13Исто,стр.22.
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програмирају,миксујуиманипулишудоступнимформама
иподацима,рушећивеликеидејемодернизмаооригинал
ности и креацији. Такође се слободно служе историјским
стиловимаиформама,реедитовањемисторијскихилииде
олошких наратива, креирајући нова сценарија. Различити
‘познати’ наративи се деконтекстуализују, мешају и усло
жњавају.

Непостојеуметничкицентри‘моћи’већраспршеност(ми
кро)уметничкихпракси,бијенала,музеја,резиденцијаитд.
по целом свету. Уметници постају номади, и у физичком
смислу, и у погледу ‘номадскогшетања’ из једног медија
истилаудруги,изједнетехникеудругу.Долазидотран
сформације статусауметничкогдела:деловишенијепре
зентацијауметниковевизијевећфункционишекаоактивни
агент,сценариокојисеразвија,оквирчијаматеријалности
аутономијаварирају.Усавременојуметностисебришутра
диционалне дистинкције између продукције и потрошње,
креацијеикопије,редимејдаиоригиналногдела.Уметнич
коделонијесимбол,већмодел,лабораторија,јавнипростор
слободе,интеракције,партиципације,дељења,искуства.Та
конастајуделакојапреиспитујунашеустаљеносхватање
‘великогуметничкогпројекта’.Тонисунаметљиваремек
деланамењенаконтемплацији,неслужекритициодређених
темаипроблема,негопроширујунашуперцепцију,маштуи
потенцијалностотомештаможемобитиипостајати.

Радикантскиуметницинапуштајуидејеутопијскогпрогре
сакарактеристичнезамодернизам.Нисувођенитежњамада
мењајудруштвенуреалност,илидасвојиимделимапроиз
воденовеформе.Неправеманифестекојибиизрицалишта
семораучинити.Имају скромнијициљдапрекидају, или
ометајуиспрограмираностањепостојања.Свакипуткадаје
авангардаприсвајалаелементедругихкултура,илипозајм
љивалаизниске,масовнекултуре,онајезаправодеклариса
ласвојуелитистичкуизолацијуинаглашавалазастарелост
илидругостпреузетихелемената.Истокаоштојеисвака
модернистичкажељадапремости јазизмеђууметностии
живота самопонављала стабилностподеле, ипоказала се
каонаивнаиутопијска.Данассераскидасаидејамаофигу
риуметникакаоеманципованогкреаторадоброгукуса,или
привилегованоггенија.

Уметницисеслободнослужепостојећимсадржајимагото
вобезреференцијалногкритеријума.Нијеимтоликоважан
извор,коликоструктуреозначавања.Радесамултипликаци
јомвезаипрекида,отуђењакојидругачијепостављајувезе
измеђусветаукојемживеиначинанакојисеадаптирајуу
томсвету.Деласурепозициониранаупалимпсестодлука,
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и константно преиспитивање естетских критеријума, који
нисузаснованинастриктноспецијализованимкомпетенци
јама,негофункционишупремапроменљивимкултуралним
условима.Њиховупраксукарактеришехраброекперимен
тисање и слобода импровизације у стварању уметничког
дела.Уместодазаступајуфиксне,чврстеплатформесапре
детерминисаниминаводностабилнимјезицима,онирадије
‘клизају’понесигурномтлу,стварајућиувекновесветовеи
фрагментарнејезике.Већаважностсепридаје‘савитљиво
сти’контура,наспрамчврстихидентитета,отварајућисета
коза“мноштвакојапрелазеодделадодела,заинтензитете
којипролазекрозњих”14.

Оваквестратегијеможемосхватитикаоотвореностзабес
крајнопреговарање,тенепристајањеиотпорконформизму.
Поентаниједаседâодговор,дефиниција,критика,већдасе
радинфилтрираутоковестварикреирајућидругачијуполи
тикупотенцијалности.Радикантскеуметничкепраксесуту
даодређенемоделефункционисањачинепресвегавидљи
вијим, затимихчинехуманијим,показујунамначинкако
даихучинимосвојим.Уметнициреактивирајуформенаста
њујућиих,чинећиихдоступним,присвајањемипиратери
јомприватногвласништва,брендоваипроизвода.Друште
нимоделисуизвучениизпасивностииинертностидајући
имновеулогеиновеупотребе,илинапротив,откривајући
њиховапсурд.

Такође, експериментисање подразумева ‘бег’ изван тради
ције,постојећихформулаикатегорија, теседоводиупи
тање поузданост ствари. Стално експериментисати значи
функционисативанодређењанечегкаоисправногилинеис
правног,успешногилинеуспешног,чимесесугеришедасве
имакапацитетдаистовременобудеиправоинеисправно.
Кадајетестирањеииспробавањесâмопосебициљ,неса
вршеностпостајевалиднаопција.Тојеистовременоипо
литичкопитање–јердајеиновумогућностживота,новог
света;институционалнеиидеолошкеструктуресесагледа
вајукаопроменљивеиинтерпретативне.Изарнијеуправо
утомеглавнафункцијауметностиињенамоћ–то“ствара
лачкомуцање”дасепослужимоДелезовимиГатаријевим
речником,којесесупротстављасвакомконформизмукреи
рајућиреволуционарне‘линијебегаилифлукса’,којимасе
постајањаразвијају.

14ДелезЖ.,Преговори 19721990,Лозница2010,стр.20.
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За кљу чак

Концептномадизмасеупостколонијалнимтеоријамакри
тиковаозбогуниверзализмаидеперсонализације.Данассе
такођеидејафлексибилногидентитетасматрапроблематич
номјерсевезујезакапиталистичкимоделекплоатацијена
шихмогућности, који води до сталнепроменепрофесија/
послова, бескрајног прилагођавања, те губљења свести о
сопственој потенцији.15 Међутим савремени тренутак не
морамоодредитикаокризу,већкаодатостањеуоквируко
јегтребаделовати.Уместодакритикујемооноштојенеиз
бежно,основнојепитањеможемолинановначинразми
шљатиоглобализацији,другачијепосматратинашуповеза
ност,илисмозаробљениунеолибералноммоделу.Којесу
вредностисубјекатакојинисујединствени,целовити,него
подељени,комплексни,номадски?Номадскисубјектпоста
је све видљивији, и разликује се од изопаченог капитали
стичког модела флексибилног субјекта. Номадизам је пре
обликсвестиполитичкоготпорахегемонимиискључивим
погледиманасубјективност.Доккапитализамексплоатише
субјектевођенеидејомдабудуоријентисаникапостизању
циља,номадизамнемациљ.Напротив,номадјеперформа
тивнаметафорасубјекта,обликвишеструкесвестиоразли
читостичија јесуштинаупостајању.Онтежидапрекине
везе са утврђенимдискурсима, и пружа квалитативни бег
иотпормикрофашизмима.Својимначиномфункциониса
ња,номадскисубјектдајепарадигмуалтернативнекултуре
која уважава различитости, без хегемонија, надређених и
потчињених.
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CULTURALNOMADISMASADEFENSEOF
HETEROGENEITY

Abstract

One of the important issues addressed in postcolonial studies is
the antagonism that exists between the cultures of colonizers and
indigenouspeoples,i.e.theantagonismthatdividesthe“worlds”into
thecivilizedandthesavage,developedandbackwards,sophisticated
andprimitive,richandpoor,andsoon.Focusingonthepostcolonial
deconstructionofthesebinaryoppositionsimposedbyWesternculture,
thetextexploreshowsuchdiscourseshaveleftthedominantstructures
untouchable,andhavealmostreifiedtheothernessof“subordinates”.
On theother hand, the text showshowcultural nomadism,which is
notconcerned with theoriginbut thedestinationand thebecoming,
potentially creates a new heterogeneous culture. Through nomadic
strategies, stable and conventional cultural codes are modified and
insertedintonewcontextsassemblages,producinganalternativespace
andtime,aswellasamultiplicityofmeaningswithintheclosedcircles.
Furthermore,theessayexploreshowthepostcolonialdeconstruction
canbeappliedtothevisualartsofthelastfewdecades.Inparallelto
thenewworlddivision,destabilisationofthecenter,globalizationand,
finally,fragmentationofidentity,changeshaveoccurredinthevisual
artsaswell,intermsofsomenewartworkorganizationandproduction
models.With the specificwayof functioning,nomadicartistsgivea
new paradigm for alternative culture that respects cultural diversity

withouthegemonies,superiorsandsubordinates.

Key words: postcolonial deconstruction, nomadism, heterogeneity, 
radicant art


