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ПЕРИОДУ
Сажетак:Послератнајугословенскаисторијскоуметничкастру
кајепредратну„социјалнууметност”уско,непрецизно,једноли
нијскиипревишетенденциозновезивалазадогматскидефинисану
уметностсоцијалистичкогреализма.Утаквојдихотомнојвизу
ри,југословенскиуметнициумеђуратномпериодусусврставани
у„париску”(модернистичку,нетенденциознуинедогматску)или
пак„харковску”(социјално„реалистичку”,партијску)струју.У
радуседајеновочитањеодносаимеђусобнихутицајанајугосло
венској културноуметничкој сцениизмеђудва светскарата, са
посебнимнагласкомнаодносеуметностииполитике.Истражују
сеодноси зенитизмаинадреализма, каокритичкихи еманципа
цијских авангардних уметничкотеоријских појава и уметности
„критичкогреализма”(Лукачевпојам)којасевезивалазапраксу
илегалнеуметничкегрупе„Живот”,југословенскогреволуционар
ногдруштвеногпокретаикомунистичкепартије.Читањепоме
нутих односа отвара простор за комплексно сагледавање одре
ђеногконтинуитетаавангарднихкултурноуметничкихпраксиу
измењенимдруштвенополитичкимоколностиматридесетихго
дина20.векакојеодликујеубрзанафашизацијадруштваиблизина
рата.

Кључне речи: авангарда, зенитизам, надреализам, социјална
уметност,критичкиреализам
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Године1932.године,уметникМиркоКујачићјеорганизовао
самосталнуизложбууПавиљонуЦвијетаЗузорићнаКале
мегдану,уоквирукојејеизложиодва,занашеистраживање,
специфичнарада;наједномплатну,премазаномбеломбо
јом,поставиојеизношенерадничкецокуледокјенадругом,
„окачио”везулука.1ПрвирадјеназваоЗимскимотив,дру
гиКоренбеоградскеуметности.Изложбујепратиоиката
логсаКујачићевимманифестомукомесејавноизјашњава
против владајућег стања у тадашњој ликовној уметности,
критикујућиизмеђуосталогисвојдотадашњирад.Уметник
сенаотварањупојавиоуплавојрадничкојкошуљиипред
публиком прочитао свој манифест, проглашавајући борбу
против доминантних буржоаских концепција уметности,
противчистеуметности,противуздизањауметничкелич
ности,„противтрадиције”,„вечнелепоте”и„индивидуали
стичкемисли”, а за „човечанскумисао”, „поезију напрет
ка”изаколективнууметностправде.2Кујачићеваизложба
иМанифестималисуефекатдогађајауБадијуовскомсми
слу (AlainBadiou)3набеоградскојпрогресивнојкултурно
уметничкојсцени;какоможемосазнатиизтадашњедневне
штампеипериодикевеликибројпосетилацајебиопрису
таннасамомотварању,докседаниманаконизложбеизве
штавалоо„интересантном”догађајунаКалемегдану.

Радсевраћанапримарнуархивскуграђу,какобипокушао
даизбегненаслагеисторичарскоуметничкихитеоријских
интерпретација које су настајале у периоду након Другог
светског рата, условљеног хладноратовском политиком у
међународномпозицирањуЈугославијеињенекултурнепо
литике. Такваперспективајесамимтимутицалаинадо
минантнемодернистичкенаративеопредратној„социјалној
уметности”, углавном једнодимензионално тумачене кроз
симплификованудихотомију(уметничке)аутономијенасу
прот(партијске)хетерономије.Утакопостављеномоквиру
појаву „социјалне уметности” четврте деценије у југосло
венскојуметностинетребачитатиусупротностисааван
гардним уметничким праксама претходних деценија, већ
управокаоњиховспецифичниконтинуитет.Јер,„социјална
уметност”, то јест „критички реализам” (Лукачев термин)

1 РадјеписануоквируистраживањаспроведеногнаИнтердисциплинар
нимдокторскимстудијамаТеоријеуметностиимедија,Универзитета
уметности у Београду, као део дисертације под насловом „Теорија и
праксакритичкелевицеујугословенскојкултури(југословенскаумет
ностизмеђудвасветскаратаиреволуционарнидруштвенипокрет)“.

2 Кујачић, М. (1932) Мој манифест, Београд: Штампарско издавачко
предузеће„Време”.

3 Видети: Badiju,A. (2013)Buđenje istorije, Beograd: Centar zamedije i
komunikacije.
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јестенаставакавангарднихуметничкихпракси,алиуизме
њенимоколностима,подкојимасемењаисам(авангардни)
уметничкијезик,алии„спољашње”друштвенополитичке
околности,које(друштвене)праксеуметностииреволуци
јепоноводоводеувезу.4Утомсмислу,„авангардно”5сеу
уметности критичког реализма огледа у промени места и
улогеуметностиуизмењенимполитичкимоколностимаи
обостраној свести онужностипреклапањањиховихпрак
си.Утаквојситуацији,револуционарничинпостајеборба
уметниказапроменусредставазапроизводњуипроизвод
нихусловарада.Унутаруметничкогпоља,борбазапроме
нусредставазапроизводњудешавасепреузимањеммедија
графикекаооногкојиомогућавалакудоступностимасовну
репродукцију6,доксеборбазамењањепроизводнихусло
варададешаванаплануорганизовањауметникаиуметни
ца за боље радне иживотне услове.Оснивањемилегалне
уметничкегрупеЖивот7укојојјеМиркоКујачићбиојед
на од кључнихфигура а која је била у вези са револуци
онарним друштвеним покретом (радничким, студентским,
женским),иницирањемпокретаБојкоташаиСалонанеза
висних, серијом контраизложби које су за циљимале по
бољшањеизлагачкихираднихусловауоквирутада једи
ногзваничногизложбеногпросторауБеограду,Павиљона
Цвијета ЗузорићнаКалемегдану, те организовањем левог
уметничкогфронта,неминовно,оваквауметничкапракса
ималајесвојематеријалнеучинкеинаполитичкомплану.
Она јебиласамо јошједанунизу (уметничких)доприно
саполитициНародногфронтакоја јеводилакахоризонту
Народноослободилачкеборбеи(настанку)социјалистичке
Југославије.

4 Овде сенаслањамна тезеоуметностииреволуцијиГералдаРаунига
(GeraldRaunig),каоиЏонРобертса(JohnRoberts).Видети:Raunig,G.
(2006)Umetnost i revolucija: umetnički aktivizam tokomdugog 20. veka,
NoviSad:Kuda.orgiFutura;Robert,J.(2015)RevolutionaryTimeandthe
AvantGarde,London:Verso.

5 Појамавангардногупотребљавамнаначинкакоовајпојамуновомчи
тањуформулишеЏонРобертс,укојемпоновоишчитававажноставан
гарднихуметничкихпракси.Видети:Robert,J.нав.дело.

6 Видети тезе Валтера Бењамина (Walter Benjamin) изнесене у тексту:
Уметничко дело у веку своје техничке репродукције у: Benjamin,W.
(1974)Eseji,Beograd:Nolit.

7 УметничкагрупаЖивотјеоснована1934.године.Једанодњенихпо
кретача је биоуправоМиркоКујачићу чијем је атељеу групаибила
оформљена.Остали чланови и чланице групе илињихови сарадници
уразличитимвременскимпериодимасубили:ЂорђеАндрејевићКун,
ЂурђеТеодоровић,ДраганБајаБераковић,ЈосипБепоБенковић,Радо
јицаЖивановићНое,ВладетаПиперски,ВинкоГрдан,СтеванБодна
ров,БранкоШотра,БораБарух,БобаЂорђевић,ВераЧохаџић,Данијел
Озмо,ВојаДимитријевић,ПивоКараматијевић,МошаПијадеидруги.
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На примеруМиркаКујачића ињеговог односа са поједи
нимпротагонистима зенитизмаинадреализма,истражује
мопостојањеавангарднихтенденцијаупокрету„критичког
реализма”четвртедеценије20.века,пресвегауБеограду,
алисасвешћуојугословенскомкарактерупоменутихумет
ничкихпракси.ДокјеудодирсазенитизмомдошаоуПа
ризу преко директног контакта и дружења саЉубомиром
МицићемињеговимбратомБранкомВеПољанскимупе
риодуизмеђу1926.и1928.године,надреалистичкеутица
јеКујачић је добијао нешто касније и то зближавањем са
РадојицомЖивановићемНоем,посвомдоласкууБеоград
изПариза.ИакосуМицићизенитизамкаопокретбилиоп
туживани за (каснији) „србизам”, „десничарење”и „наци
онализам”,8 у периоду излажења часописа (1921–1926) то
јебиоеклектичнииекспериментални југословенскиаван
гарднипокреткојијекритиковаобуржоаскодруштвоиње
говевредности,отвореноартикулисаокомунистичкеидеје,
промовисао совијетску авангардну уметност и европску
лево оријентисану авангарду. Како сматра Сезгин Бојник
(SezginBoynik)којисеусвојојстудијибавиодетектовањем
марксистичколењинистичкихкореназенитизмаанализира
јућифилмСплавМедузеКарпаГодине,комунизамзенити
змаимасмислауколикосепрвенственоразумекаонешто
штојекултурне,испецифично,синематскеприроде:„Овај
културни–илиуметнички–комунизам,истовременоогра
ничаваполитизацијуавангарднеуметности.Главниразлог
тогограничавања јестеразумевањекомунизмакаомржње
према буржоазији, која замењује порицање марксистич
колењинистичке теорије анархонихилистичком негацијом
буржоазијеипопулистичкогнорматива.”9Узенитистичким
текстовимаидеологем „Москву” треба схватити као ради
калнутрансформацијусвакодневногживотаињеговполи
тичкизначајкојидобијанаконОктобарскереволуције,која
јеоставилатрагначитавзенитистичкипокрет,штосемо
жевидетиинапримеруњеговееклектичнеавангардистич
кеестетикеподутицајемрускеавангарде.СезгинБојнику
свомтекстузакључује„дајеефекатОктобарскереволуције
далекодубљииснажнијинегоштосеобичнопризнаје”и
да је задатак нових читања историјских авангарди „инси
стирање на исправном идентификовању ових тренутака
прожимањаполитикеиуметностибезприхватањанормии

8 Видети:Маркуш,З.(2003)Зенитизам,Београд:ИПСигнатуре.
9 BojnikS.Marksističkolenjinističkikorenizenitizma:oistorijskimkorekci

jamaavangardekojejeuveofilm„Splavmeduze”KarpaGodine,u:EnGar
de20/21,priredioDimitrijević,B.(2016),Beograd:HeinrichBollStiftungi
CZKD,str.68–76.
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концепатакојеуспостављајуреакционарнидискурсиисто
ријеуметности.”10

Међутим,управосуреакционарнидискурсикојеБојникпо
мињедопринелидазенитизамикритичкиреализамскоро
уопштенисудовођениувезу,токомчитавефазе („соција
листичке”)модернистичкеисторијеуметностиикритике,у
којој је зенитизам најчешће сматран „националистичким”
изродом југословенскеавангарде.Ипак,чакилетимичним
враћањемнасамопоследњибројовогчасописа,течитајући
поновоуцелостивећпоменутитекстЗенитизамкрозпризму
марксизма,можесестећиутисакколико је зенитизамбио
подутицајеммарксизма,рускелевооријентисанеавангарде
итадашњихпролетерскихборби.Какоусвомистраживању
озенитизмуистичеИринаСуботић,ЉубомирМицићнеса
модајебиофилозоф,песникиесејиста,већиорганизатор
многихдогађаја,алиипромоторинтернационалнеавангар
деутадашњојЈугославији.Поредпромовисањаиобјављи
вањарадовамногихинтернационалнихуметника,Мицићје
организоваоједнуоднајзначајнијихинтернационалнихиз
ложбиутојдеценијикојајезасигурноизвршилаутицајна
политизованууметничкусцену.Токомаприла1924.године
уМузичкојшколиСтанковић, отворио је великуМеђуна
роднуЗенитовуизложбуновеуметностикојајеобухватала
прекостокубистичких,конструктивистичких,експресиони
стичких,футуристичкихизенитистичкихрадовауметника
изБелгије,Данске,Бугарске,Немачке,Холандије,Францу
ске,Русије,Италије,Румуније,Мађарске,САДи Југосла
вије тако смештајући целокупан зенитистички покрет на
интернационалнумапупрогресивнихуметничкихпокрета
насталихнаконПрвогсветскограта.11Поредтогаштојеру
скаавангардаучасописуЗенитбиланајзаступљенија,тусу
семоглипрочитатитекстовиуодбрануноведруштвенеза
једнице,протестипротивантирусизмауКраљевиниСХС,
захтевизауспостављањемполитичкесарадњеидипломат
скиходносасајединомсоцијалистичкомземљом,апелиза
помоћгладнимауРусији,итд.Занимљиво,Кујачићевоиме
сеспомињеиповодомсастанкафутуристаизенитистауПа
ризуоктобра1925. године,очему јеобјављенискраћени
интервјууЗенитубр.37укојемсејасночитадасеБран
коВеПољанскиуулозипредставникаЗенитизма,ограђује
одњиховихисказанихсимпатијазаиталијанскифашизам,
својатања зенитизма и паљења словенског дома у Трсту.

10Исто,стр.76.
11Видети:Суботић,И. (2000)Одавангардедоаркадије,Београд:Клио.

Ауторканаводидасеизложбауглавнимцртамаможереконструисати
преко25.бројачасописаЗенит,којијеистовременоињенкаталог.
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СастанакседесиоуПаризунаконМаринетијевогпредава
њаподназивомФутуризамилипасатизам,фашизамили
антифашизам,накомејепоредБранкаВеПољанскогбио
присутаниМиркоКујачић.

Кујачићћебитисведокипосматрач(мождаимаргинални
протагониста) формирања надреалистичког покрета, бур
нихзбивањаокоиунутарпокрета,читалацњиховихсеми
налнихпубликација,полемикаирасправакојесупроизве
линасценијугословенскекритичкелевице,затим,унутра
шњихсукобаиконтрадикцијаиконачноггашењапокрета.12
Свесетозбивалоурелативнократкомвременскомпериоду
између1929.и1932.године,кадајеиКујачићвећинусвог
временапроводиоуБеограду,размишљајућииприпремају
ћисвојлични јавни„обрачун”сапостојећимдруштвеним
оквиром, буржоаским концептом уметности, и покушајем
одговора на питање:шта да се ради? коначно артикули
санимкрозпоменутиМојМанифест.Посебноћесусрети
каснијадугогодишњасарадњасаРадојицомЖивановићем
Ноем,даљеполитизоватињеговрадидопринетиближојве
зисанадреалистичкимпокретомичитавомлевооријенти
саномавангардистичкомструјом,подчијимутицајемјеКу
јачићекспериментисаосаразличитимуметничкимформа
маиизразима;усликарству,перформансу,глуми,ликовној
критици,графици,дизајну.

У том смислу, питање односа надреалистичког покрета и
покретакритичкогреализмајестеоднесумњивеважности.
Разлогвишедасепоновоосветлиовајоднослежииу(не
довољно истицаној) чињеници да су многи протагонисти
југословенског надреализма наставили своје ангажовање
у оквиру (хетерогеног)покреталевог уметничкогфронта
којиделујетокомчитавечетвртедеценије20.века.Већ је
исамПротићувидеотуорганскуповезаносткојаћечесто
битистављанаудругиплан,нарочитоукаснијиминтерпре
тацијама чувеног „сукоба на левици” у којима ће акценат
бити стављен на сукоб, то јест, „непремостиве разлике”13
умноговећојмериодоногмомента„заједничког”.14Такав
органски однос надреализма и критичког реализма се на
парадигматичанначинрефлектујеууметничкотеоријском
раду Радојице Живановића Ное, који производећи зајед
ничко ова два уметничкафеноменамеђусобноихпрепли
ће,надовезује,судара.НоеЖивановићјебиојединисликар

12Оновом,исцрпномчитањунадреализмавидети:Sretenović,D. (2016)
Urnebesni kliker: umetnost i politika beogradskog nadrealizma, Beograd:
Službeniglasnik.

13Видетинпр:Lasić,S.(1970)Sukobnaknjiževnojljevici,Zagreb:Liber.
14Протић,М.Б.нав.дело,стр.327.
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међу надреалистима књижевницима, који тенденцију ка
„социјалнојуметности”показујевећучасописуНемогуће,
анарочитоповодоманкетеЧељустдијалектике.Каотакав,
онјенајчешћебиотекуспутнапојаваприликомкњижевно
теоријскиханализаовогпокретаи/илипратећегфеномена
„сукоба на левици”.Истицан јењегов скромни сликарски
опус,докјењеговкритичарскотеоријскирадуглавномбио
намаргини,давањеммноговећегпростораауторимаовог
покретакојисупресвегаделовалиупољукњижевностии
стоганајчешћеозначаваникаокључни(например,Марко
Ристић,КочаПоповић,ВанеБор,идр.).15Сдругестране,
ниједовољноистицанникаоважна(теоријска)фигурасо
цијалногпокретанабеоградској сцени, самимтимшто је
читавпокретууметностипревишеолакодовођенувезуса
„харковскомполитиком”,текарактерисанкао„догматски”
и„тенденциозно”,чимесуиликовникритичариитеорети
чариунутаровогпокрета,најчешћеисамибилидисквали
фиковани.Додатно,заразликуоднадреалистичкогпокрета
који јепревасходнобиокњижевнотеоријскипокрет, а са
мосвојимједнимделом„ликовновизуелни”(оличенураду
НоеЖивановићакојисекаснијепридружујегрупиЖивот
илевомуметничкомфронту)покреткритичкогреализмаје
доминантнобио „ликовновизуелни“, иако је ипокрет со
цијалнекњижевностибиозначајан.Једанодразлогазата
квупроменуможемодетектоватииусамоммедијукојимсу
деловали.

Оноштосунеоспорниутицајинадреализмакаопокретана
„социјалнууметност” јесуманифестникарактерсвојствен
већини авангарднихпокрета, текстовипраћенивизуелним
експериментима,часописи,затимколективнидухкојипро
изилазиизполитикепокретасвесноокренутемарксизмуи
комунизму,спајајућигасатадановомиавангардномпси
хоанализом,каоиекспериментисањесаразличитимтехни
камаупољувизуелнеуметности,отклонодсликарствакао
инхерентно буржоаске технике, у правцу другихмедија и
формата.Међутим,док сунадреалисти експериментисали

15Дејан Сретеновић у књизиУрнебесни кликер, тумачења надреализма
пресвегакаокњижевнеавангарде,приписујекасномоткривањувизу
елнепродукцијенадреализма.Текје1969.годинепрвипутовастрана
надреалистичке активности јавноизложенауМузеју савременеумет
ностиуБеоградузахваљујућитадашњемдиректоруМузеја,Миодрагу
Б.Протићу.РадисеоизложбиНадреализам–Социјалнауметност,у
оквируциклусаЈугословенскауметностXXвека, накојој јеизложен
121експонатиндивидуалнихиколективнихрадовасвихчлановагрупе
којисуизводиливизуелнадела:ОскараДавича,МиланаДединца,Ђор
ђаКостића,ДушанаМатића,МаркаРистића,ЛулеиАлександраВуча,
НиколеВуча,ВанетаЖивадиновићаБораиРадојицеЖивановићаНоа.
Видетивише:Sretenović,D.нав.дело,стр.29.
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саширокимдијапазономразличитихтехникаижанрова(од
фотографије, колажа, цртежа, акварела, графике, асамбла
жа,па  сведофотограма,декалкоманијеиcadavreexquis)
протагонисти „социјалне уметности” свесно и политички
бирајуграфикукаонајподеснијиисвимадоступанрепро
дуктивнимасовнимедиј.Занимљиво,иДејанСретеновић,
ауторнедавнестудијеонадреалистичкомпокрету,изгледа
даупадаумодернистичкузамку,перпетуирајућитезуонад
реализму „као последњој југословенској књижевноумет
ничкојисторијскојавангарди”16такопосредноинепосред
нодисквалификујућимогућностконтинуитетаавангардних
праксиуоквируширокопрактиковане„уметничкелевице“
улитературинајчешће(уопштеноинепрецизно)дефиниса
некао„социјалнауметност”.Ауправотаконтрадикцијаиз
раженакрозчувени„сукобналевици”,уколикосепосматра
изперспективедијалектичкецелинеиорганскевезе,говори
уприлогтомедајугословенскинадреализамјестебиоаван
гардна пракса чији се специфични континуитет огледа у
критичкој17уметностилевице,тојест,критичкомреализму
којимуследи.

Кадаразмишњамооконтинуитетуконкретнихуметничких
пракси,неопходнојеиматиувидудаукупнораздобљеме
ђуратногпериоданајугословенскомподручјуобилујераз
личитимполитичкимиекономскимкризама,ализаразли
ку од прве половине двадесетих година коју карактерише
релативна привредна стабилност и раст захваљујући при
временојстабилизацијикапитализма,периодкојиобухвата
крајтрећедеценијепасведопочеткаДругогсветскограта,
јестепериодвеликихекономскихиполитичкихкриза,пау
перизације становништва, друштвенихнемира, радничких
штрајкова, све учесталијих појава фашизације друштва и
његовенормализацијеусвакодневици.ПредратнаЈугосла
вија је била једна однасиромашнијих земаљау тадашњој
Европи,упркосбогатимприроднимресурсимаиекономска
полуколонија Запада18 док је привреда у већини почивала

16Исто,стр.107.
17Вишеопојму,концептуитрадицијикритичкеуметностивидетиу:Ve

sić,Ј.(2013)Administracijaestetikeilipodzemnitokoviugovaranjaumet
ničkogposla između ljubavi inovca,novca i ljubavi,Frakcija,časopisza
izvedbeneumjetnosti,br.68/69,Zagreb:Centarzadramskuumjetnost.Пре
маЈелениВесић,таквауметничкапраксакојасеразвијалаиздоктрине
саморефлексијеисамокритикеуметничкогсистема,зациљјеималада
крозкритикуинституцијеуметностинасталеулибералномграђанском
друштву,уметноствратиуживотнуидруштвенупраксу,враћајућисе
тиме и на питања начина производње и потрошње, кроз перспективу
политичкеекономијеимарксистичкетеоријеуметности.

18Suvin, D. (2014) Samo jednom se ljubi: radiografija SFR Jugoslavije,
Beograd:RosaLuxemburgStiftung,Beograd,str.183.
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настраном(немачком)капиталу,којије,угодинамакојесу
долазиле,заузимаодоминантнупозицијуурударству,инду
стријиибанкарству.

Утаквојдруштвенополитичкојклими,током1928.и1929.
године,вишеспонтано,аугодинамаод1930.до1932.годи
непасведокрајадеценије,наједанорганизованијиначин,
јављаселевифронтууметности,којиокупљачитавниз
лево оријентисаних интелектуалаца, књижевника и књи
жевница,уметникаиуметница,културнихрадникаирадни
ца,који,уследрежимскедиктатуреирепресије,проналазе
алтернативнепросторезауметничкоиполитичкоделовање.
Ониделујукрознизчасописакојисусталноиизноваиз
лазили–доксупретходнизабрањиваниилигашениуслед
полицијске цензуре или материјалних неприлика, разли
читих излагачкихформата и других културноуметничких
програма на читавом југословенском простору. У оквиру
поменутогфронта,члановиичланицегрупеЖивотради
ћенапраксамасарадњеширегпрогресивногфронта,умет
ничког и политичког, нарочито важног у периоду између
1935.и1939.годинекадаразличитидогађаји,измесецау
месец,данаудан,постајупотенцијалниокидачрадикалних
друштвенихпромена.

Кујачићједефактобиоудиректномконтактусалокалним
авангарднимпокретима – пре свега са зенитизмоми над
реализмом.Он јесте био и у контакту са „парискомшко
лом”,нарочитоуоквируакадемијеАндреаЛота,укојемје
од1926. године, саповременимпрекидима, студираосли
карство.ЊеговМанифестјеструктурнопостављенудуху
зенитистичке метрике и слоговности19. Док одбацује тада
доминантне утицаје париског сликарства, нарочито куби
зма,узоре за„нову”уметносттражиурадуГеоргаГроса,
немачког утицајног протагонисте новог објективизма док
као једине локалне узоре наводи загребачку групуЗемља.
Његоваексплицитномарксистичкатеоријауметностифор
мулисанауфрагментимаиуманифестнојформи, једна је
однајтемељнијихартикулацијапроблемауметничкограда
у капиталистичком (уметничком) систему и с тим у вези,
положаја уметника као „елитног” најамног радника. Та
квоматеријалистичкоизвођењеместауметностиукапита
листичкој производњи, управо је на трагу зенитистичких
марксистичколењинистичких манифестних еклектичних
творевина, али и надреалистичких (прото)алтисеровских
фројдомарксистичких анализа које су можда најекспле
цитнијеизреченеунедовољнопажљивопрочитанојстудији

19Ћетковић,В.нав.дело,стр.79.
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Положајнадреализмаудруштвеномпроцесу20,поготовоу
њеномпоследњемделугдесеексплицитнијеговориоамби
валентномположајуинтелектуалаца,те„дијалектичнезави
сностипоезијеисоцијалног”.Совимдругим,утицајпоста
јеочигледнији,кадасеиманаумублискивременскиоквир
њиховогштампањакаоимеђусобнаповезаностпротагони
ста.Покретиисторијскеавангардеујугословенскојкултури
(уовомнашемслучају–зенитизам,нарочитонадреализам)
негирајуодређењаинхерентнааутономнојуметности:изо
лованост од животне праксе, индивидуалну производњу,
каоињојодвојенурецепцију–башкаоштоточинеире
волуционарнепраксекритичкогреализмаујугословенској
међуратнојуметности.
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AVANTGARDEANDCRITICALREALISM

FRAGMENTSOFCONTINUITYINYUGOSLAVCULTURE
ANDARTINTHEINTERWARPERIOD

Abstract

This paper deals with a rereading of avantgarde and critical art
practicesthatwereemerginganddevelopingintheinterwarperiodin
Yugoslavia, and their interrelations. Unlike dominant modernist art
historicalanalysesthatseeadiscontinuityandbreakupwiththeavant
garde practices that predate it – in the “socialist art” of the fourth
decade of the twentieth century – this research is trying to read the
abovementionedartpracticesasacertaincontinuityandwithorganic
coherence.ThroughacasestudyofartisticpracticesofMirkoKujačić,
the paper will show strong influences of Zenithism and Surrealism
onthe“socialistart”,definingittheartof“criticalrealism”(termby
Lukács).Itisstatedthatonecanfindavantgardetendenciesintheart
ofcriticalrealismthattakeondifferentartmethodsandformsduetothe
changedsociopoliticalcircumstances,fastfascistizationofthesociety
andtheproximityofwar.Insuchpoliticalatmosphere,theavantgarde
currentsarereflectedinthe“temporaloverlaps”ofartandpolitics.

Keywords:avantgarde,Zenithism,Surrealism,socialistart,critical
realism


