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Сажетак:Урадусеистражујекарактерјугословенскемодерно
стиусоцијалистичкомпериодувиђенкрозпризмуМузејасавреме
неуметностиуБеограду.Полазећиодпредстављањатринаро
чите„посете”овоммузејуугодинаманепосреднонаконњеговог
отварања,препознајусеодређенекарактеристикејугословенске
модерности:културнаидруштвенапарадоксалност,политичкаи
идеолошкаоправданост,теиндивидуалнаиколективназаводљи
вост.Овекарактеристикеседоводеувезусопштимдруштвено
економским условима уСоцијалистичкој Југославији, а полазећи
одтезе да јеМузеј савремене уметности својеврсни генератор
сликео Југославијикаомодерној земљи.Отудаипретпоставка
датриизабрана„лика”,огледајућисеуинверзномогледалуМу
зеја,могупоузданодасведочеоспецифичностимајугословенске
модерностиусоцијалистичкомпериоду.

Кључне речи: Социјалистичка Југославија, модерност, Музеј
савременеуметностиуБеограду,огледало

Увод/Испредогледала

МузејсавременеуметностиуБеоградусвечанојеотворен
зајавност20.октобра1965.године,налевој,новобеоград
ској обали ушћаСаве уДунав.Изградња, отварање и по
четакрадаМузејадалисуконкретнеобрисе једнојвизији
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модерностијугословенскогсоцијалистичкогдруштва.Тоје
билаонавизијакојајеусимболичкимпредставама,каквим
јеуметносткао „омиљеночедомодерности”1 вештобара
тала,препознаваланачиндасенадоместенедостациупри
вредној и економској сфери. Ако је почеткомшездесетих
годинадвадесетогвекауиностранимоквиримаоцењенода
је„жива”,савременауметностзаистазваничнауметносту
Југославији2,отварањеМузеја језначилодапоменутижи
вот у југословенској престоници имаи свој дом.Музеј је
биоместоукомејемодерностињенасаобразност,савреме
ностјугословенскомдруштвумоглабитивиђена.Авидети
јемоглозначити–бити.Такојеудругојполовинишезде
сетих година двадесетог векаМузеј савремене уметности
уБеоградупостаосликаједнеспецифичнеземље,какваје
билаСоцијалистичкаФедеративна Република Југославија.
(слика1)

Учемујеспецифичностове(музејске)слике?Сапозиција
свакодневногживота,прведеценијенаконДругогсветског
рата биле су период „обнове и изградње”, али тај је про
цесзаправопраћентешкимживотнимусловимаиниским
стандардом,којипоодређенимстатистичкиммерилимабио
значајнонижинегоупериодудо1939.године.3Утомкон
тексту,градњаМузејасавременеуметностимоглаједабуде
схваћена,штојеибиослучај,каонарочитлуксуз,односно,

1 Mijušković,S.(2009)Prva„poslednja’slika’”,Beograd:Geopoetika.
2 Ragon,M.(1961)EnYougoslaviel’artoffi cielestaussil’artvivant,ARTS,

27.XII1961,p.9.
3 Selinić, S. (2007)Život u socijalističkomBeogradu, 1945–1970,Petničke
sveske62,Valjevo:ISPetnica,str.281289.

Слика1Малаземљамеђусветовима,Мапаподелесвета
токомХладнограта.Југославијајеосталабезознаке;извор:
historyblueprint.org/cww2decolonizationwithcuba1.pdf
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као„расипништво,које јеизнаднашихмогућности”4,или
каоприсуствообјекта„грађанске”идеологије.Но,садру
гестране,социјалистичкареалностнијебилаумрежавање
случајности,већдеоопштегплана.Какојетоједанпозна
валацреалногполитичкогживотауЈугославијиприметио:
„Социјалистичказаједницасенеконституишенапринципу
раздвојености,негонапринципуидентитета: свешто јеу
њојтојеонасама,иусвемујесебесвесна”.5Стогабисе
моглорећидаМузеј савременеуметностиуБеоградуни
је био производ модерности југословенског друштва, већ
да је управоМузеј био генератор слике о југословенском
друштву као модерном (напредном, прогресивном, савре
меном),абезупориштауекономским,индустријскимили
производнимкапацитетима.Недостатаковедимензије6учи
ниоједаМузејсавременеуметностибудепопутогледала–
представајебилату,предпосматрачем,алијеживотбиос
другестране.

Дабиилустровалитаквозапажање,уовомтекступредста
вићемотриодразауогледалуМузејасавременеуметности
укојимасемогупрепознатиликовијугословеснкемодерно
сти.Усватрислучајаречјеосимболичкимогледањимаста
вовакарактеристичнихпосетилацакојисубилиуМузејуу
првимгодинамаодњеговоготварањаиовдесудатипо„ре
дупојављивања”.Утисцисубилисвежи,њиховомишљење
релевантно,азапажањаготовопророчанска.

Хроничар/Сведок

„Мојадомовинајезаиста’малаземљамеђусветовима’, ...
и то је земља која брзим етапама, по цену великихжрта
ва и изузетних напора настоји да на свим подручјима, па
инакултурном,надокнадионошто јој јенеобичнобурна
и тешка прошлост ускратила”, истакао је Иво Андрић у
свечаном говору приликом уручења Нобелове награде за
књижевност 1961. године.7 Четири године након овог го
вора, једна етапа, она која се односилана савремену срп
скуи југословенскууметност,била је завршена.Увизуру

4 Штоје,посећањупрвогуправникаМузејасавременеуметности,Мио
драгаБ.Протића,биоставЕдвардаКардеља.Упорeдити:Протић,М.Б.
(2000)НојеваБаркаII:погледскрајавека,Београд:СКЗ,стр.25.

5 Đinđić, Z. (2010) Jugoslavija kao nedovršena država, Beograd: Narodna
bibliotekaSrbije,str.235.

6 „Билодајеречотромплеју,огледалуилисликарству,оноштонасопчи
њавајестедимензијамање.Тадимензијамањечинипросторзавођењаи
постајеизворвртоглавице”–Бодријар,Ж.(1994)Озавођењу,Подгори
ца:Октоих;Приштина:„ГригоријеБожовић”,стр.74

7 Цитиранопрема:Андрић,И.(2001)Опричиипричању,СвескеЗаду
жбинеИвеАндрића,св.18,Београд:ЗадужбинаИвеАндрића,стр.305.
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АндрићевихпословичнихшетњипоКалемегдануунесенје
новипунктум.8

НеколикоданапоотварањуМузејасавременеуметностиу
Београду,Андрић јепрешаорекуипосетиоМузеј.Ураз
говорусауправникомМ.Б.Протићемприметиоје:„Музеј
јеизванредан;пролазећињеговимдворанамадоживеосам
нашууметностовогвека.Сликеискулптурекојесамзаче
трдесетгодинавиђаокознакадаигде,првипутвидимздру
жене,подистимкровом–изузетнаделауизузетнојзгради.
Алиовонисмоми,овојесувишесветскиначињено,сувише
чисто, сувишесређеноиблиставо...Какоћетеовакоголе
мумраморнузграду,испуњенуоваковеликимвредностима,
моћидадржитеунебесима–унассетопротивиземљиној
тежи!”9(слика2)

8 Евоједногсведочанстваопојавитеноветемеудомену„Брдазаразми
шљање”:„СећамсекакосмопоцичизимисаКалемегданагледалиуспа
ванетемељепоредрекеизкојихјеснагомПротићевесугестијеницала
зграда,какосмосепробијаликрозсметоведоградилиштанаушћуСаве
дабисеосведочилидаконтуреМузејанепостојесамоунашојмашти”;
Pušić,М.(1982)SlikarstvoMiodragaB.Protića,Beograd:MSU,str.7.

9 Протић,M.Б.(2000)НојевабаркаI,Београд:СКЗ,стр.636.Иаконе
маморазлогада сумњамоуњиховуаутентичност,ипаковеречиније
записаоАндрић,већуправникМузејаМ.Б.Протићисамврстанписац.
Илидасепослужимонашомметафором,Андрићеверечисусеодра
зилеуПротићевомперу.Ненапомињемооводабисмодискредитова
липоменутинавод,којисеиначевеомачестосрећеулитературиили
извештавањуоМузеју(даганесматраморелевантним,небисмогани
користили).Напомињемоовуспецифичностсамозатоштожелимода
укажемокакоселаконавикавамонамузејскиодразживота.

Слика2Немаслучајнихграђевина.Музејсавременеуметностиу
Београду1965.године;фотографијаБранибораДебељковића)
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Андрић, књижевник, хроничар, дипломата – одавно све
станда„немаслучајнихграђевина,издвојенихизљудског
друштваукомесуникле”,каоидаоне„честоносеусеби
сложенеитајанственедрамеиисторије”10–умеоједапре
познапроблемекојеноваустановарешаваионекојијојтек
предстоје.Тонисусамопроблемиуметностивећпроблеми
друштва.Иуправо јеМузејсавременеуметности,начелу
саМиодрагомБ.Протићем,доделиосебиулогунесамода
привучепублику,већидапроменистатусуметностиудру
штву. КакоПротић стратешки пише у једном („новогоди
шњем”)текстуиз1963.године:„Потребнојезатоистаћида
у средишту проблема није толико однос између уметника
ипублике,коликоизмеђудруштваиуметности.Читавниз
фактора: школе, књиге, музеји, народни и раднички уни
верзитет, изложбе, критикаиштампа уопште, радиои те
левизија,–јесуимогудапостануинструментисмишљеног
уметничкогобразовања.”11

Специфичностмузејауодносунапретходне„инструменте
смишљеногуметничкогобразовања”Протићје,чинисе,до
броразумео.Онасеналазилаусамојсржисхватањамодер
неуметности,укоренуједногодњенихнајзначајнијихми
това,уидејиојединственостииоригиналностиуметничког
дела(„сликеискулптурекојесамзачетрдесетгодинавиђао
кознакадаигде...”)којесеумузејучуваипредстављајав
ности(„првипутздружене,подистимкровом”).Стогајеиу
МузејусавременеуметностиуБеограду,одњеговоготвара
ња,уметничкоделодобилоулогуоногштоповезујеуметни
каињеговупублику:„Постојећиодносуметник–друштво
Музејнастојидадопунинајважнијимелементом,делом,и
такоуспоставиправи,сасвимновиоднос:уметник–дело–
друштво.”12

Ако,какојеАндрићприметиода„тонисмоми”,ондајејед
наодфункцијамузејабилададруштвототребадапостане.
Утомсмислу,моглобисерећидајеМузејсавременеумет
ностиимаодвебитнеулогенапољуодносасадруштвом.
Док је „просветитељска”, едукативна13ипромотивнабила

10Цитиранопрема:Андрић,И.(1978)НаДринићуприја,Београд:Слово
љубве,стр.32.

11Протић,M.Б.(1.1.1963)Уметничкоделоипублика,Политика.
12Protić,М.B.(1965)Muzejsavremeneumetnosti–razloziiciljevi,Muzej
savremeneumetnosti,Beograd:MSU,str.5.

13Музеј јеимаоикатедрунакојојсусеодржавалапредавањаоактуел
нимуметничкимтоковима.Првопредавањеодржаоје16.априла1966.
професоритадашњидиректорНародногмузејаЛазарТрифуновићна
тему„Теоријскимоделиструктуреслике”–„Првопредавањенакатедри
Музејсавременеуметности”,Борба(16.4.1966).
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усмеренакајугословенскомдруштву,друга,репрезентатив
наулогабила јеусмеренакаиностранству, апресвегака
земљамаЗапада.

Револуционар/Владар

ОдносМузејасаиностранствомтекао јеудвасмера:уго
шћавање изложби иностраних уметника, те кроз државни
идипломатскипротокол,уоквирукогајеМузејсавремене
уметностиимаосвојеместо. Јоштокомпрве годинерада,
Музејјеугостиовишеиностранихизложби.Београдскојпу
блицибилесупредстављениактуелнитоковииталијанске,
аустријске,бразилскеуметности,изложбапарискогМајског
салона,каоиамеричкогпопарта,којијетададостизаосвој
креативнизенит.Музејсетакоуписаонакартутурнејазна
чајнихсветскихуметничкихтокова.Садругестране,како
сведочисамуправникМузеја,тојебилои„местозваничног
протокола–посећивалисугашефовидржава,краљеви,кра
љице,преседницирепублика...“14Државничкепосете,чији
се службени део одвија често у оближњој палати СИВа,
својнаставакнереткосуималеуМузејунаУшћу.Илису,
удругој варијантипротокола,пратећичлановиделагеција
посећивалиМузејдокјезваничнидеобиозаузетдржавнич
кимпословима.15ТакојеМузејсавременеуметностипостао
и значајанпросторспољнополитичкерепрезентације, који
јегостимаизиностранствапреносиоједноставнупорукуда
јеЈугославијамодернаинапредназемља.

Ипак,наједноггостаседостадугочекало.ПредседникСо
цијалистичке Федеративне Републике Југославије Јосип
БрозТитопосетиојеМузејсавременеуметностиуБеогра
ду,„првиијединипут“какојезабележиоМ.Б.Протић,у
јесен1967.године,пунедвегодиненаконотварањаздања
наУшћу.16Титоваколекционарскастраст,уоквирукојесу
уметничка дела била чест предмет жеље,17 могла би нас
навестинамисаодаједоовепосетедошлосанеобичним
закашњењем.Укњизиутиска (направљеној специјално за
ту прилику да би изузетни гост могао први да се упише)

14Протић,НојеваБаркаII,стр.491492.
15Исто,стр.117,141,186,244.
16Исто,стр.2125.ОписпосетепренеојеилистПолитика–„Кадсеру

комобјасни”,Политика,(19.11.1967).Насловтекстасеодносинако
ментарградоначелникаБеоградаБранкаПешића,којијебиоупредсед
никовојпратњи,даћеапстрактнимотивисаодређенихсликапостати
јаснијиондакадаихПротићрукомпокажеТиту.

17Radić,N. (2008)Zbirka JosipaBrozaTita kao slikamoći,Beograd:Filo
zofski fakultet (rukopis doktorske disertacije, odbranjene na Filozofkom
fakultetuUniverzitetauBeogradu).
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ЈосипБроз јесходносценаријупосетеоставиозабелешку.
Прошавшипореднеколикостотинауметничкихдела,пред
седник–чијисухаризматичникоментарибиличестмотив
тривијалних препричавања али и деликатни предмет зна
чењскиханализа–својутисакјесумираоуједнојјединој
речи.Била је тонајвољенија реч југословенскихнародаи
народности–„Тито”.(слика3)

Овакавкомпромисни–итиме,чинисе,помалолаконскии
хладан–гестможеседовестиувезусапомирењемТитових
иступањапротивапстрактнеуметностиизваничнекултур
неполитикекоја јеноминалнозаступалалибералнија гле
дишта.У периоду након 1948. године, културна политика
уЈугославијизаузелајеспецифичанкурс.ТајпериодПре
драгВраницки, истакнути југословенскимарксиста, нази
ватрећометапомреволуције (1950–1965)иоњемукаже:
„Одтогвремена[након1948]започињеуЈугославијиисве
слободнијиразмахумјетничкогстваралаштвакојијенапод
ручјуиликовнеумјетностиилитературекреираосвуши
ринуумјетничкихстиловаиизразаитаквадјелакојаспа
дајууврховнадостигнућа сувременесвјетскеумјетности.
Акобисмодаклекаомарксистипостављалинеке„задатке”
предумјетнике–тобимогаобитисамоједанусебидово
љаниапсолутан:дабудуумјетници.Асвакићепремасвом
темпераменту, сензибилностии низу других компонената,

Слика3Тито.ПредседникСФРЈугославијеЈосипБроз
ТитотокомпосетеМузејусавременеуметностиуБеограду;
фотодокументацијаМузејасавременеуметностиуБеограду,
доступнона:http://www.citajteo.rs/fotografije_serije_odrednice.

php?id_odrednice=3&tip_gradje=fotografije
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објективнихисубјективних,којеобликујуикарактеризира
јусвакуличност,учествоватиуграђењуновихсвјетоватако
неопходнихљудскојегзистенцији.”18Речјеоономпериоду
укомесеодвијаисторијанастанкаМузејасавременеумет
ностиуБеограду(1951–1965)имоглобисерећидајеМузеј
управоинастаонаталасимаовелибералнеструје.

Ипак,Тито1963. године,дакледок јеМузеј јошувекпод
скелама, држивеома строг говоро тренутномстањуу ју
гословенскојуметничкојпракси,стављајућиуцентарсво
јекритикенеуметникеилиуметностпосеби,већњихове
институционалнеоквире.Вредисеподсетитиивременаи
речи:„Јанисампротивстваралачкогтражењановог,реци
моу сликарству, скулптуриидругимумјетностима, јер је
топотребноидобро.Алисампротивтогададајемоновац
заједницезанекатакозванамодернистичкадјелакојанема
јуникаквевезесаумјетничкимстваралаштвом,акамолиса
нашомстварношћу.Саумјетничкестране,умодерномсли
карствуимаизначајнихдјела,понекадитрајневриједности,
илитаквихкојапредстављајудекоративнувриједност,али
ипакимаоногаштонеманикаквеумјетничкевриједности.
Ибаштадјелабезвриједностизнатносуданасзаступљена
нанашимумјетничкимизложбамаинатурају се, за скупе
паре,разнимустановама.Којеондакривштојепочелада
преовлађујетакваквазиумјетност?Свакакооникојикупују
такваквазиумјетничкадјелаитрошезањихдржавниновац,
дајућипонекадинаградеислично.Аконекохоћедасебави
таквимсликарствомилискулптуром,некаточининасвој
трошак, заједно са онима који заступају правац ултрамо
дернистичке,апстрактнеумјетности.Зарнашастварностне
пружадовољнобогатматеријалзастваралачкиумјетнички
рад?Абашњојнајмањепосвећујепажњевеликидиомла
дихумјетника.Бјежисеуапстракцију,умјестодасеоблику
јенашастварност…Разумијеседатунеможебитиговорао
некаквојадминистративнојинтервенцији.Ипак,јавностне
бисмјелабитипасивнапрематимпроблемима.”19

Разлозизаовакавнапад,иаконикададокрајаразјашњени,
препознатисуупоновном,односно,тренутномприближа
вањупостстаљинистичкојполитициСССРа.20Посетивши

18Vranicki,P.(1987)Marksizamijugoslovenskarevolucijа:Trećaetaparevo
lucije(1950–1965),u:Historijamarksizma,drugaknjiga,Zagreb:Centarza
kulturnudjelatnost,str.385.

19„VIIkongresNarodneomladineJugoslavije”,Borba,(24.januar1963).
20Упоредити:JešaDenegri,Političkinapadnaapstraktnuumjetnostpočetkom
1963. 14. 09. 2018. http://www.avantgardemuseum.com/hr/museum/pro
jects/standstill/tekstovi/politickinapadnaapstraktnuumjetnostpocetkom
1963~no4304/
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(коначно)МузејсавременеуметностиуБеоградуипотпи
савшисеукњигуутисака,Титоједаосвојпарафинаовај
токкултурнеполитике,којије–дасеподсетимоАндриће
вихречи–деловаосувишесветскиначињен,сувишечист,
сувишесређениблистав...исасвимусупротностисапред
седниковимставовимаизреченимнеколикогодинараније.

Радник/(Само)управљач

Померимо сада светло спозорницаполитичкихпредстава
утамупокретнихслика.УфилмуБогјеумроузалуд21,Ра
дивојаЛолеЂукићаиз1969.године,просторМузејасавре
менеуметностиуБеоградуодиграћезначајнуулогу.Филм
јепричаоидентичнимблизанцимакојистојенадвакраја
социјалистичкогсамоуправногдруштва:Ненадјескромни
и добродушнифабрички радник, аПредраг аналитични и
строги руководилац (на платну их је оживео омиљени ју
гословенски глумацМиодрагПетровићЧкаља).Ненадово
предузећејепредзатварањемионодсвогутицајногбрата
тражипомоћ.Предраг,сматрајућидазатонемаекономских
основа,одбијадапомогне.ТадаНенадсасвојимсарадници
масмишљаплан:отећеПредрагаипримораћегадасхвати
укаквимусловимаживеобичнирадници.Затовреме,даби
отмицаосталанепримећена,НенадћесестиуПредрагову
фотељу.

Ненадсеупочеткунесналазиуновојулози.Свемујестра
но,неразумљиво,удаљеноодњеговогдотадашњегживота
ипроблемакоји такавживотноси. (Андрићево „тонисмо
ми”поновоодјекује).Ипак,убрзоћеформеибенефиције
високефункцијепочетиданагризајуНенадовпролетерски
светоназор.Другимречима,Ненадселагано,онакокакосе
комедијапретвараутрагедију,претварауПредрага.Какоје
режисерскивештопредстављеноуфилму,просторМузеја
савременеуметностибићекључниступањуовојтрансфор
мацији. То је низ секвенци у којима нема дијалога, све је
реченосликомизвуком(попутчувенесценепраћењаспо
четка ХичкоковеВртоглавице) чиме је наглашен нарочит
карактеродиграног.

21Основниподациофилму–продукција:Инексфилм,Београд,1969;сце
нариоирежија:РадивојеЛолаЂукић;камера:НенадЈовичић;музика:
ИлдиИвањи;монтажа:ИванкаВукасовић;сценографија:ДрагољубЛа
заревић;костимографија:ДанкаПавловић;тон:БатаПивнички;улоге:
Миодраг ПетровићЧкаља, Станислава Пешић, Здравка Крстуловић,
ЖикаМиленковић,ЂокицаМилаковић,МиодрагПоповићДеба,Мика
Викторовић,ЖељкаРајнер,БатаПаскаљевић,ДудаРадивојевић,Стеван
Миња.
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ЈошувексамосвесниНенад–којизасветокосебесадапред
стављаПредрага–позванјенаотварањеизложбе.Напуту
домузеја,каонекаврстапредигре,Ненадјезасењенновим
модернистичкимградом(мождајесувишно,алиподсетимо
дасумодерниградовиимузејиелементиистеидеолошке
структуре).Нашјунакнаотварањуизложбеиграсвојупро
токоларнуулогу(честитауметнику,учествујеуразговори
ма...),алијеијаснодаНенадкојипостајеПредраг„нераз
уме”уметносткојупосматра,тј.уочљивоједасенепонаша
ускладуочекиваниммоделом„познаваоца”уметности.Он
чакчинии смртни грех сакрализованогмузејскогпросто
ра:додирује,опипаваи„куцка”уметничкодело–скулпту
руоддрветаигвожђа.22То„куцкање”,чинисе,заправоје
последњирефлексНенада,мајсторауфабрицинамештаја
(куцкајућипоскулптурионкаодапровераваквалитетгра
ђе), пре негошто ће постатиПредраг, интелектуалац који
светокосебепосматрабезпунододиривањаакроздебеле–
сартровске–наочаре.(слика4)

После ове иницијације у музејухраму, већ у следећој се
квенциу којој сепојављујеНенад који је постаоПредраг
наврху јесвета (наАвалскомторњу)ипоноснопосматра
град,односносвојновидомен.ТакојестариНенадпостао
новиПредрагиобрнуто.Чиниседаје–драматуршки–овај
преокреточекиван.Оноштојезанасзначајноједајеместо
преображајамузеј.ТакоЂукић,каоредитељисценариста,

22РечјеоСкулптуриXVIДушанаЏамоње,из1961.године;дрвогвожђе,
63х46cm(ЗбиркаМСУ).

Слика4Одправдедокруне,кадровиизфилмаБогјеумроузалуд,
РадивојаЛолеЂукића;Инексфилм,1969.
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вештоекранизујеоноштоћедеценијуКеролДанкениАлан
Валах (Carol Duncan,AlanWallach) директно тврдити, да
„музеји,каомодерницеремонијалниспоменици,припада
јуистојархитектонскојкласикаохрамови,цркве,светили
шта...”23Напоменимодајенасамомкрајуфилмаоваинди
видуалнатрансформација,добилаиколективнопризнање.

Закључак/Изаогледала

Акоје„трећаетапареволуције”,какојујеназваоВраницки,
довеладотогадасавременауметностбудепрепознатљиво
лицејугословенскекултурнеполитикеумеђународнимкру
говима,ослушнимоималоопрезнијегласовеизовогперио
да.АнриЛефевр(HenriLefebvre)–критичкианализирајући
актуелностањемарксизмаусветукрајемпедесетихгодина
двадесетогвека–прецизноидостаубедљивозакључујео
значају друштвеног системаСФР Југославије: „Ако соци
јализамбездржаве[радничкосамоуправљање]успеуЈуго
славији,акоовај’узор’докажесвојуваљаност,ипакостаје
чињеницадајеЈугославијаисувишемалаземљадабипред
стављала ’центар’ (осим за теоријскумисао и ’политичку
подршку’), јертаулогапретпостављавеликуекономскуи
војнуснагу.”24Ието,поново,Андрићеве„малеземљемеђу
световима”.

Но,пратећиЛефевровумисао,можемолизакључитиидаје
Музејсавременеуметностибионанекиначин„узор“југо
словенскемодерности?Хроничарпрошлостијепостаосве
доксавремености,револуционардоживотнивладар,радник
јеновимзамениостаребогове–свесетоогледалоуфасе
тимаМузејасавременеуметностиуБеограду.Исвејетоби
лапредставајугословенскемодерностисасоцијалистичким
ликом.Но,акојенаЗападу„удруштвимаукојимапреовла
ђујумодерни услови производње,живот представљен као
огромнаакумулацијапризора”,а„свештојенекадабилоне
посреднодоживљавано,удаљенојеупредставу”25нијелиу
овомслучајубилообрнуто?Нијелипредставаприближава
лажељенумодерност,којанесамоданијебила„непосред
нодоживљавана”, већ јемузејскипосредована? „Огромна
акумулацијапризора”нијепредстављалаживот,онајебила
музеализованажеља.И,коначно,чинисе,каоуЛефевровом

23Duncan,C.andWallach,A.(1978)TheMuseumofModernArtasLateCa
pitalistRitual:AnIconographicalAnalyses,MarxistPerspectives4,p.28.

24Лефевр, A. (1973) Актуелни проблеми марксизма, Београд: БИГЗ,
стр.122.

25Debord,G.(1967)Društvospektakla,14.09.2018.https://anarhistickabibli
oteka.net/library/guydeborddrustvospektakla
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запажању, да је и овом „узору” недостајала реална снага,
осимможда„затеоријскумисаои’политичкуподршку’”.

Штанамсвето говорио југословенскојмодерностиусо
цијалистичком периоду? Као вешт хроничар који догађа
је прецизно смешта у њихов временски контекст (па чак
ибудући),Андрић јепосведочиоосупротностимаскојом
сејугословенскодруштворвеизнутра,Титојекаоискусни
владарставиосвојпарафнаоносчимсекаореволуционар
нијеслагао.НенадјепостаоПредрагјер,каконасјеКами
(АlbertCamus)одавнонаучио,робпрвозахтеваправду,ана
крају тражи круну. За њихова огледања,Музеј савремене
уметностиуБеоградупонудиоимјерам,рамкојијеуокви
раваојугословенскумодерностуовомпериоду.Била јето
модерностукојојје,чинисе,билолепоилакоогледатисе:
онасеодупирала„земљинојтежи”друштвенихикултурних
вредности,ањенсузначајпризнавалиинеистомишљеници.
Ипак,будућностјеубрзо–већудеценијинаконотварања
Музеја–подсетиладаје„огледаломањетуданампокаже
оношто јеиспредњега,коликодасакријеоношто јеиза
њега”.26 Коначно, југословенска модерност и њен одраз у
Музејусавременеуметностибилисусличниуправоколико
иЂукићевиидентичниблизанци,ПредрагиНенад,чијусу
судбинунакрају,иземљаимузеј,поделили.
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Abstract

ThepaperexaminesthecharacterofYugoslavmodernityinthesocialist
period, seen through theprismof theMuseumofContemporaryArt
in Belgrade. Starting from the presentation of three special “visits”
to this museum in the years immediately after its opening, certain
characteristicsofYugoslavmodernityarerecognized.Themainthesis
is that theMuseumofContemporaryArtwasaspecificgeneratorof
Yugoslavia’simageasamoderncountry,andthatthisconceptisrelated
to thegeneralsocioeconomicconditions in theSocialistYugoslavia.
Hencetheassumptionthatthethreechosen“visitors”ofthemuseum
–IvoAndrić(writer),JosipBrozTito(presidentofSFRJ),andNenad
andPredrag(fictional twinbrothers)–reflected in its inversemirror,
canreliablytestifyaboutspecificitiesoftheYugoslavmodernityinthe
socialistperiod:about itsculturalandsocialparadoxes,politicaland

ideologicalvalidationsandindividualandcollectiveseduction.

Keywords: Socialist Yugoslavia,modernity,Museum ofContempo
raryArtinBelgrade,mirror


