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Уни вер зи тет умет но сти у Бе о гра ду, Фа кул тет драм ских  
умет но сти – Ка те дра за те о ри ју и исто ри ју, Бе о град
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Увод

Тре ну ци дру штве не кри зе, ка ква је пан де ми ја иза зва на ви ру-
сом ко ро на, пред ста вља ју иза зов ка ко за сва ко днев ни живот, 
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та ко и за кул тур но-умет нич ке рад ни ке. Осим што до но се 
огра ни че ња, вре ме на ко ја од сту па ју од уо би ча је ног, мо гу 
би ти плод но тле за из на ла же ње но вих ре ше ња и пре и спи ти-
ва ње уста ље них обра за ца у по љу кул ту ре и умет но сти. Су-
о че ни са из ме ње ним окол но сти ма, по је ди ни фе сти ва ли су 
от ка за ни или од ло же ни, дру ги су де ли мич но или у пот пу но-
сти из ме сти ли сво је ак тив но сти у ди ги тал ни про стор, док 
су тре ћи на ста ли као од го вор на тре нут ну си ту а ци ју. На ме ра 
овог ра да је сте да ис пи та на ко ји на чин ди ги тал но окру же ње 
ути че на по зо ри шне и филм ске фе сти ва ле и да ли у та квој 
фор ми мо гу да, по ред пре зен та ци о не, оства ре и сво је дру ге 
функ ци је, по себ но оне ко је се од но се на ева лу а ци ју и гра ђе-
ње за јед ни це (кроз ис ку ства, до жи вља је и кри тич ке ди ску-
си је). Нај ра ди кал ни је по ста вље но, основ но ис тра жи вач ко 
пи та ње гла си: је су ли он лајн фе сти ва ли уоп ште фе сти ва ли? 

Те о риј ску плат фор му на ко јој заснивамо сво ја раз ма тра ња 
чи не сту ди је из во ђе ња, схва ће не као шек не ров ске сту ди је 
ши ро ког спек тра1, ко је укр шта ју ан тро по ло ги ју, со ци о ло ги-
ју, сту ди је по зо ри шта и дру ге срод не ди сци пли не. У ду ху 
њи хо ве ин хе рент не ин тер ди сци пли нар но сти, наш те о риј-
ски оквир про ши ру ју и тек сто ви из по ља кул тур не по ли ти-
ке, као и сту ди ја фил ма и екран ских ме ди ја. На кон де фи-
ни са ња фе сти ва ла као ме ста ре ал ног оку пља ња и кри тич ке 
ди ску си је, раз мо три ће мо по на о соб по зо ри шне и филм ске 
он лајн фе сти ва ле. Уз те о риј ска раз ма тра ња су сре та фил ма 
и по зо ри шта са ди ги тал ним ме ди ји ма, ме то дом сту ди је слу-
ча ја ана ли зи ра ће мо по зо ри шни сту дент ски фе сти валФист 
(2020) и филм ски фе сти вал My Dar ling Qu a ran ti ne (2020).

Фестиваликаоместареалногокупљања

Фе сти ва ле од ре ђу је мо као кул тур но-умет нич ке ма ни фе ста-
ци је ко је при ка зу ју и вред ну ју умет нич ка оства ре ња на ста ла 
у од ре ђе ној сре ди ни у од ре ђе ном пе ри о ду2. Њи хов сми сао 
је дво јак и од но си се на „подстицањe раз во ја ства ра ла штва 
(вред но ва њем) и ње го ве ре цеп ци је (по пу ла ри са њем ма ни-
фе ста ци је у нај ши рој јав но сти)”3. Ва жно је на гла си ти да 
се фе сти ва ли исто вре ме но обра ћа ју са да шњо сти и бу дућ-
но сти као „је дан од рет ких кул тур них ’фор ма та’ ко ји се 
осла ња на про шлост са же љом да за јед ни ци пру жи и визију 

1 Ви ше о ин те р ди сци пли нар но сти сту ди ја из во ђе ња у: Jo vi će vić, A. i Vu-
ja no vić, A. (2007) Uvod u stu di je per for man sa, Be o grad: Fa bri ka knji ga, str. 
3-19. 

2 Dra gi će vić Še šić, M. i Stoj ko vić, B. (2011) Kultura:menadžment,animacija,
mar ke ting, Be o grad: Clio, str. 195.

3 Исто.
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бу дућности”4. У на шем слу ча ју, од го вор на ак ту ел ни тре ну-
так, као и ви зи ја бу дућ но сти, оства ру је се те мат ском кон-
цеп ци јом, али и фор ма том фе сти ва ла (њи хо вим из ме шта-
њем у сфе ру ди ги тал них ме ди ја). С тим у ве зи, он лајн фе-
сти ва ли ма сма тра мо све оне ко ји се де ша ва ју на мре жи (on 
li ne), под ко јом под ра зу ме ва мо Свет ску мре жу (World Wi de 
Web), ме ђу на род ну ба зу по да та ка до ступ ну пу тем Ин тер не-
та. Спе ци фич ност струк ту ре мре же, по те о ре ти ча ру Ма ну-
е лу Ка стел су (Ma nuel Ca stells), до во ди до „ства ра ња но ве 
дру штве не мор фо ло ги је у на шим дру штви ма, а ши ре ње 
ло ги ке умре жа ва ња зна чај но ме ња по сту пак и ре зул та те у 
про це си ма про из вод ње, ис ку ства, мо ћи и кул ту ре.”5 Сход-
но то ме, ја сно је да и фе сти ва ли у умре же ном окру же њу, 
ко је се ства ра у окви ру па ра диг ме ин фор ма тич ке тех но ло-
ги је, има ју мо гућ ност да про дру у дру штве ну струк ту ру на 
дру га чи је на чи не (ре ци мо – има ју по тен ци јал но да ле ко ве ћу 
до ступ ност), те сто га по ста ју плат фор ма за по нов но вред-
но ва ње са др жа ја ко ји се ства ра и пла си ра, али и про стор у 
ко ме ре ва ло ри зу је мо са му при ро ду фе сти вал ских оку пља-
ња. Мар га ри та Па ди ља (Mar ga ri ta Pa dil la), ин же њер ка и 
програмерка, пи ше да:

„Упо зна ва ње спо соб но сти ди ги тал ног цар ства као про-
сто ра и ка на ла за из ра жа ва ње емо ци ја под ра зу ме ва по-
сма тра ње Ин тер не та и ње го вих апли ка ци ја не са мо као 
ин стру мен та ко ји ко ри сти мо, већ као ме ста ис ку ства и 
су бјек тив но сти. Пре не го сред ство ко му ни ка ци је, то је 
простор ко ји ми насеља ва мо.”6

Уко ли ко Ин тер нет као та кав тре ти ра мо, да кле, као про стор, 
а не на чин, за јед ни ца ко ју фор ми ра мо на мре жи пру жа но ве 
мо гућ но сти ор га ни за ци је, при су ства и уче шћа. 

За на ше раз у ме ва ње фе сти ва ла ва жан је кон цепт лиминал
ности Вик то ра Тар не ра (Vic tor Tur ner). Он на до гра ђу је 
по зна ти Ван Ге не пов (Van Gen nep) тер мин, де фи ни шу ћи 
ли ми нал ност као не ста бил ни про стор из ме ђу два (чвр ста) 
иден ти те та. У пи та њу је дво ја ко по сто ја ње, којe се не на ла-
зи ни та мо ни ов де већ између по зи ци ја ко је на ла жу за ко ни, 

4 Dra gi će vić Še šić, M. Fe sti va li: od sla vlja u za jed ni ci do sa vre me nog spek ta-
kla – uti ca ji kul tur nih po li ti ka, u: Di ja log o fe sti va li ma, ur. Si mon Gra bo vac 
(2008), No vi Sad: Kul tur ni cen tar No vog Sa da, str. 13.

5 Ca stells, M. (2000) Uspon umreženog sveta, Za greb: Gol den mar ke ting,  
str. 493.

6 Pa dil la, M. (2013) El kit de la luc ha en In ter net, Ma drid: Tra fi can tes de 
Sueños, pre ma: Lasén Díaz, A., Qu irós, I. M, et San Julián, E. R. (2014) 
Jóvenes y comunicación. La im pron ta de lo vir tual, Bar ce lo na: Fundación de 
Ayuda con tra la Drogadicción, p. 7; (превод цитата за потребе овог рада: 
Тамара Николић).
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оби ча ји и кон вен ци је7. Пре ко кон цеп та ли ми нал но сти Алек-
сан дра Јо ви ће вић по сма тра фе сти ва ле као дру штве не дра ме 
и ме та фо ре, на гла ша ва ју ћи да „фе сти ва ли при па да ју ли ми-
нал ним тре ну ци ма, као оне прак се где је со ци јал на струк-
ту ра при вре ме но на че та”8. Са гла сни смо са ста вом те о ре ти-
чар ке да су фе сти ва ли „по тен ци јал не за јед ни це, за јед ни це 
у на ста ја њу и да до но се мо гу ћу ко но та ци ју при па да ња: 
за јед ни штво и јед на кост ме ђу љу ди ма, ка да су дру штве ни 
по ре дак и дру штве не уло ге су спен до ва не”9. У овој осо би ни 
фе сти ва ла, ко ја под ра зу ме ва жи ви су срет по се ти ла ца (и из-
во ђа ча), Јо ви ће вић про на ла зи мо гућ ност њи хо ве по ли тич ке 
суб вер зив но сти10.  Мо же ли се ис ку ство по се ти ла ца он лајн 
фе сти ва ла сма тра ти ли ми нал ним? Ане та Стој нић за сту па 
те о риј ски ин три гант но ста но ви ште да је ли ми нал ност упи-
са на у са му ар хи тек ту ру ин тер не та. Ре чи ма те о ре ти чар ке:

„Ин тер нет по се ду је ам би ва лент ну струк ту ру ко ја нам 
омо гу ћа ва да га по сма тра мо као ме сто мо гу ћег рас це па. 
Ин тер нет је у исто вре ме и про из вод и сред ство про из вод-
ње, и ме сто от по ра. Баш као и сту ди је из во ђе ња, Ин тер нет 
је ин хе рент но ли ми на лан. У рас це пу ко ји је упи сан у са-
му ар хи тек ту ру ме ди ја, Ин тер нет стал но из но ва по ста је и 
оста је ме сто дру штве них бор би и пре ви ра ња”11. 

Ме ђу тим, сма тра мо да ау тор ки но ста но ви ште пре ви ђа ва-
жност про стор ног из ме шта ња су бјек та у свр ху по сти за ња 
ли ми нал но сти. По Тар не ро вом ви ђе њу, то ком сре ди шње 
(thres hold) фа зе „пре ла зак из јед ног дру штве ног ста ту са у 
дру ги обич но је пра ћен па ра лел ним пре ла ском у про сто ру, 
ге о граф ским кре та њем са јед ног ме ста на дру го”12. Иа ко 
сто ји да је про стор ула ска у сај бер-про стор „ма те ри јал ни 
чин, ко ји оства ру је мо по сред ством раз ли чи тих фи зич ких 
(хар двер ских) сред ста ва”13, то и да ље не зна чи да је по сре ди 
кре та ње у пра вом сми слу те ре чи. Са гла сни смо са ста вом 

7 Tur ner, V. (1966) The Ri tual Pro cess: Struc tu re and An tiStruc tu re, New 
York: Cor nell Uni ver sity Press, рp. 96-97.

8 Jo vi će vić, A. Fe sti vals as So cial Dra mas and Me tap hors: Bet we en Po pu lar 
and Sub ver si ve, in: Cul tu ral Di plo macy: Arts, Fe sti vals and Ge o po li tics, 
eds. Dra gi će viš Še šić, M., Ro gač Mi ja to vić, Lj. and Mi ha lji nac, N. (2017),  
Bel gra de: Cre a ti ve Eu ro pe Desk Ser bia, Fa culty of Dra ma tic Arts, p. 133.

9 Исто, стр. 134.
10 Исто, стр. 140.
11 Stoj nić, A. (2015) Teorijaizvođenjaudigitalnojumetnosti, Be o grad: Orion 

Art, str. 84
12 Tur ner, V. (1974) Li mi nal to li mi noid, in play, flow, and ri tual: An es say in 

com pa ra ti ve symbo logy, Ri ce In sti tu te Pam phletRi ce Uni ver sity Stu di es, 
60(3), Ho u ston: Ri ce Uni ver sity, p. 58.

13 Stoj nić, A. (2015), nav. de lo, str. 81.
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Хан са-Ти са Ле ма на (Hans-Thi es Leh mann) да се ин тер нет 
за јед ни це не мо гу из јед на чи ти са ко лек ти ви ма у не по сре до-
ва ној ствар но сти јер ко лек тив но при ма ње ин фор ма ци ја не 
до но си ко лек тив но ис ку ство. По ред то га, Ле ман на гла ша ва 
да је ин тер нет, иа ко на из глед ма сов ни ме диј, исто вре ме но 
и при ват ни ме диј, ко ји ства ра изо ло ва но, а не ко лек тив но 
ис ку ство14. У скла ду с тим, раз ли чи та по је ди нач на ис ку ства 
по се ти ла ца он лајн фе сти ва ла, чак и ка да су исто вре ме на, не 
чи не ко лек тив но ис ку ство. 

У сво јој оп се жној сту ди ји о филм ским фе сти ва ли ма хо ланд-
ска те о ре ти чар ка Ма риј ке де Валк (Ma rij ke de Valck) чи та во 
по гла вље по све ћу је „раз у ме ва њу фе сти вал ских про сто ра”15 
го во ре ћи о њи хо вој ме ђу по ве за но сти са ши рим кон тек стом 
одр жа ва ња:  окру же њем гра да, со цио-кул тур ним ка рак те ри-
сти ка ма из ве сне ло ка ци је и слич но (ка сни је у то ку књи ге 
она ће ко ри сти ти тер мин „про стор на оса фе сти ва ла”16, узи-
ма ју ћи у об зир као под јед на ко ва жне, гло бал ну и ло кал ну 
ком по нен ту). Ка да од ла зи мо на по зо ри шни или филм ски 
фе сти вал, ми се из ме шта мо из сва ко днев ног, при ват ног про-
сто ра и сту па мо у јав ни про стор ко ји де ли мо с дру гим гле-
да о ци ма. Из во ђе ње пред ста ве на фе сти ва лу ни је иден ти чан 
до га ђај као из во ђе ње у ван фе сти вал ским окол но сти ма. Ако 
узме мо у об зир да је и оно што се де ша ва пре и по сле са-
мог умет нич ког из во ђе ња или про јек ци је фил ма та ко ђе део 
јед ног ши рег до га ђа ја, тај ши ри кон цен трич ни круг мо же-
мо од ре ди ти као културно извођење17. Овим пој мом мо же 
се об у хва ти ти „би ло ко је из во ђе ње ко је се са сто ји од фо ку-
си ра них, ја сно озна че них и дру штве но огра ни че них об ли-
ка по на ша ња ко ја су по себ но на пра вље на/при пре мље на за 
по ка зи ва ње”18. Упр кос раз ли чи тим ва ри јан ти ма ко ри шће ња 
овог тер ми на, те о ре ти ча ри Син гер (Sin ger), Хајмс (Hymes), 
Ба у ман (Ba u man), Бар ба (Bar ba) сла жу се у јед ном: кул-
тур но из во ђе ње под ра зу ме ва из ме шта ње из сва ко днев ног 

14 Leh mann, H. (2004) Post dram sko ka za liš te, Za greb, Be o grad: CDU, TKH, 
str. 297. 

15 De Valck, M. (2007) Film Fe sti vals: From Eu ro pean Ge o po li tics to Glo bal 
Ci nep hi lia , Am ster dam: Am ster dam Uni ver sity Press, p. 39.

16 De Valck, M. (2007), нав. дело, стр. 135. 
17 Алек сан дра Јо ви ће вић ко ри сти из раз културалниперформанс, али ми 

на овом ме сту би ра мо тер мин из во ђе ње као ши ри од пер фор ман са, јер 
дру ги ко ри сти мо за од ре ђе ње ужег пој ма уметностиперформанса / per
for man ce art. С дру ге стра не уме сто при де ва културални би ра мо из раз 
културни, јер пр ви пред ста вља до сло ван (и не по тре бан) калк, на стао од 
ен гле ског cul tu ral. У том зна че њу већ се упо тре бља ва при дев кул тур ни 
ко ји има сво је ме сто и у срп ском је зи ку, а при ме ри су број ни тер ми ни 
по пут културнеисторије, културнеполитике и сл.

18 Jo vi će vić, A. i Vu ja no vić, A. (2007) Uvod u stu di je per for man sa, Be o grad: 
Fa bri ka knji ga, str. 29.
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живо та19. To из ме шта ње, ко је у слу ча ју он лајн фе сти ва ла из-
о ста је, пред у слов је оства ри ва ња ли ми нал но сти, али и мо-
гућ но сти да се пред ста ва или про јек ци ја сме сте у окви ре 
кул тур ног из во ђе ња. По ред то га, не сме мо за бо ра ви ти да од-
ла зак на фе сти вал под ра зу ме ва од ре ђе ни дру штве ни оквир у 
ко ји су пред ста ва или филм сме ште ни. Тер мин оквир (fra me) 
Ер винг Гоф ман (Er ving Gof man) ко ри сти да озна чи ор га ни-
за ци о ни прин цип ко ји из ме шта дру штве не до га ђа је, и то на-
ро чи то оне са из во ђач ким ка рак те ром20. Фе сти вал ски оквир 
под ра зу ме ва и игра ње од ре ђе них дру штве них уло га: се лек-
то ра, жи ри ја, пу бли ке и сл. ко ји, без уче шћа у за јед нич ком 
кул тур ном из во ђе њу, не мо гу у пот пу но сти да се оства ре.

Фестиваликаоместакритичкедискусије

За кљу чи ли смо да тран спо зи ци јом у ди ги тал но окру же ње  
фе сти ва ли гу бе пре и мућ ство не по сред ног жи вог ис ку ства –  
ли ми нал ност и ко лек тив но ис ку ство – али  тре ба по ста ви ти 
пи та ње по сто ји ли не што што фе сти ва ли овим чи ном до-
би ја ју или ба рем за др жа ва ју од сво јих пре ђа шњих ка рак-
теристи ка.

С тим у ве зи, тре ба ис та ћи да фе сти ва ли као култ ур но-умет-
нич ке ма ни фе ста ци је про мо ви шу ква ли тет ну ди ску си ју, ко-
ја је углав ном од сут на у ши рој дру штве ној за јед ни ци. На 
овај на чин ус по ста вља ју се ал тер на тив ни мо де ли ми шље ња 
и ди ску си је, ин те лек ту ал ци до би ја ју јав ни про стор, а фе-
сти вал еду ку је и еман ци пу је сво ју пу бли ку21. Из ме шта њем 
у он лајн про стор фе сти ва ли не гу бе ову ка рак те ри сти ку. За-
пра во, она у из ве сном сми слу по ста је из ра же ни ја јер јед-
на од упе ча тљи вих ка рак те ри сти ка свих он лајн фе сти ва ла у 
вре ме пан де ми је је сте њи хо ва по ја ча на ау то ре фе рен ци јал-
ност. Са ма чи ње ни ца да се је дан фе сти вал одр жа ва, и то у 
он лајн про сто ру, пред ста вља сво је вр стан од го вор на пи та ње 
тре ба ли (и на ко ји на чин) одр жа ва ти кул тур но-умет нич ке 
ма ни фе ста ци је у ван ред ним окол но сти ма. Због то га, у пр ви 
план до ла зи ис ку ша ва ње по зна тих гра ни ца и де ба та о ме-
сту фе сти ва ла у кул тур ној за јед ни ци, као и о има нент ним 
ка рак те ри сти ка ма по зо ри шних, од но сно филм ских фе сти-
ва ла. Кри тич ка ди ску си ја, тј. пи та ња о од но су фе сти ва ла 
спрам дру штве не ре ал но сти, по ти ску је ева лу а ци ју про гра ма 
у други план. У том сми слу,  до ми на ци ја глав ног про гра ма 

19 Car lson, M. (2018) Per for man ce: A Cri ti cal In tro duc tion. Lon don and New 
York: Ro u tled ge, p. 22.

20 Исто, стр. 37.
21 Jo vi će vić, A. (2017), нав. де ло, стр. 136. 
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фе сти ва ла би ва у из ве сној ме ри на ру ше на у ко рист пра те-
ћих про гра ма (окру гли сто ло ви, по кре та ње јав не де ба те).

Пи та ња ко ја смо по кре ну ли раз мо три ће мо у на став ку у 
од но су на спе фич но сти он лајн по зо ри шних и филм ских 
фести ва ла. 

Онлајнпозоришнифестивали

Извођењеудигиталномокружењу

Пре не го што се по све ти мо фе но ме ну он лајн по зо ри шних 
фе сти ва ла и ана ли зи сту ди је слу ча ја, по треб но је да се вра-
ти мо је дан ко рак уна зад и по ста ви мо „ста ри је” пи та ње о из-
во ђе њу у он лајн окру же њу. Да ли је ме диј ски по сре до ва но 
по зо ри ште и да ље по зо ри ште?

Ле ман, на при мер, сма тра да по зо ри ште тре ба да ин си сти ра 
на оном што га чи ни ау тен тич ним у са вре ме ном тре нут ку 
и одва ја од не ма те ри јал но сти но вих ме ди ја и тех но ло ги ја.  

„Ка за ли ште је, на про тив, у осо би тој ме ри оби ље же но ма-
те ри јал но шћу ко му ни ка ци је. Но та већ го то во за стар је ла 
ин сти ту ци ја ипак још из не на ђу ју ће ста бил но на ла зи сво је 
ме сто у дру штву и су сјед ству тех нич ки на пред ни јих ме-
ди ја. Ка за ли ште очи то ис пу ња ва не ку функ ци ју ко ја је по-
ве за на баш с ње го вим ма на ма”22.

Слич но Ле ма ну, не мач ка те о ре ти чар ка Ери ка Фи шер-Лих те 
(Eri ka Fischer-Lic hte) су шти ну из во ђе ња про на ла зи у жи вој 
енер гет ској раз ме ни из ме ђу из во ђа ча и пу бли ке, ко ју од-
ре ђу је као аутопојетичку повратну спрегу. Без телесног
саприсуства, ко је Фи шер-Лих те пре по зна је као пред у слов 
из во ђе ња, не мо же мо го во ри ти о из вед ба ма, би ле оне кул-
тур не или умет нич ке23. Де ло ва ње аутопоjетичке по врат не 
спре ге, по те о ре ти чар ки, до во ди гле да о ца у ли ми нал но ста-
ње24, што нас вра ћа на уве де ни Тар не ров кон цепт, ко ји од ли-
ку је ис кљу чи во не по сре до ва на из во ђе ња. На дру гом ме сту 
Фи шер-Лих те не дво сми сле но твр ди да „ме диј ски пре не се на 
из вед ба уки да по врат ну спре гу”25. 

Тре ба под ву ћи раз ли ку: он лајн по зо ри ште омо гу ћу је нам да 
бу де мо исто вре ме но при сут ни то ком тра ја ња пред ста ве, али 
не мо же, или ба рем не још увек, да пре мо сти јаз те ле сне 

22 Leh mann, H. (2004), нав. де ло, стр. 16.
23 Fischer-Lic hte, E. (2014) The Ro u tled ge In tro duc tion to The a tre and Per for

man ce Stu di es, Oxon, New York: Ro u tled ge, pp. 19-22. 
24 Исто, стр. 42-44. 
25 Fischer-Lic hte, E. (2008) The Tran sfor ma ti ve Po wer of Per for man ce, Oxon, 

New York: Ro u tled ge, p. 67.
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одво је но сти. Ка ко би одво ји ла ове фе но ме не Ане та Стој нић 
ко ри сти из раз суприсутности (вре мен ске) на спрам тупри
сутности(про стор не)26. Пе ги Фе лан (Peggy Phel lan) са гла-
сна је са прет ход но ци ти ра ним ау то ри ма, али сво је ар гу мен-
те за сни ва иде о ло шки, сма тра ју ћи да из вед ба не мо же би ти 
ре про ду ко ва на јер укљу чи ва њем у еко но ми ју ре про дук ци је 
она из не ве ра ва соп стве ну он то ло ги ју.27

С дру ге стра не, Фи лип Ау слен дер (Phil lip Au slan der) не ви-
ди ни ка кво на ро чи то пре и мућ ство у не по сре до ва ном ис ку-
ству из во ђе ња. Те о ре ти чар чак твр ди да се чвр шћи ефе кат 
за јед ни штва мо же оства ри ти код оних ко ји гле да ју пре нос 
утак ми це у ка фи ћу или код ку ће, не го код по се ти ла ца на 
три би на ма. У пр вом слу ча ју оку пи ли су се ком ши је и по зна-
ни ци, нај че шће у мно го ин тим ни јој ат мос фе ри, па ће се код 
њих лак ше под ста ћи осе ћај за јед ни штва не го код на ви ја ча 
на три би на ма, ко ји се ве ро ват но и не по зна ју. Мо жда је Ау-
слен дер у пра ву ако има мо у ви ду са мо при сут не у ка фи ћу, 
али за не ма ру је ре ла ци ју из ме ђу игра ча, ко ји су на те ре ну, 
и гле да ла ца ко ји се на ла зе на дру гом ме сту. Због од су ства 
те ле сног са при су ства, они се не мо гу сма тра ти уче сни ци-
ма исте из вед бе. Чак и ако би смо у за јед нич ком гле да њу 
утак ми це или фе сти ва ла у ка фи ћу пре по зна ли еле мен те 
кул тур ног из во ђе ња, уса мље нич ко гле да ње те ле ви зиј ског 
или ин тер нет са др жа ја мо же се раз у ме ти са мо као при ват но 
ис ку ство. Туприсутност оста је по след ња „ли ни ја од бра не” 
жи вог из во ђе ња28.

Студијаслучаја:„Фист”(2020)

Су о че ни са по ја ча ним без бед но сним ри зи ком ор га ни за то ри 
Фи ста, сту ден ти Фа кул те та драм ских умет но сти у Бе о гра ду 
и њи хо ви мен то ри, од лу чи ли су да про грам фе сти ва ла пре-
ме сте у ди ги тал ни про стор. Њи хов од го вор на кри зу би ло је 
ор га ни зо ва ње пр вог он лајн по зо ри шног фе сти ва ла у Србији 
под на зи вом Буђење од 15. до 19. мар та на Фист онлaјн 

26 Stoj nić, A. (2015), нав. де ло, стр. 56.
27 Phel lan, P (1993) Un mar ked: The po li tics of per for man ce, Lon don:  

Ro u tled ge, p. 146.
28 Ме ђу тим, на осно ву не ких пред ви ђа ња, мо же мо у не та ко да ле кој бу-

дућ но сти оче ки ва ти сце на рио по ком ће ком плет ну или део пу бли ке чи-
ни ти њи хо ви хо ло гра ми, а да део из во ђа ча, та ко ђе, бу де са мо вир ту ел но 
при су тан. То ни су пре де фи ни са ни хо ло гра ми већ вир ту ел но ја, ко је је 
исто вре ме но на сце ни, док сам ја на дру гом ме сту и ко је, са ми ни мал-
ним за ка шње њем, пре но си мо је емо ци је. Ова кав раз вој до га ђа ја ре ла ти-
ви зо вао би и кри те ри јум те ле сног са при су ства / ту при су ства као га ран та 
не по сред но сти из во ђе ња. Оста је да се ви ди ка ко ће тех но ло ги ја у го ди-
на ма ко је сле де на ста ви ти да ути че на (ре)де фи ни са ње по зо ри шта.
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платфор ми. Еми ли ја Бо шња ко вић, јед на од ор га ни за тор ки, 
об ја шња ва кон цепт фе сти ва ла сле де ћим ре чи ма:

„До не ли смо од лу ку да ре де фи ни ше мо кон цепт и по ру ку 
ово го ди шњег Фе сти ва ла, у же љи да од го вор но и ра ци о-
нал но ре а гу је мо на тре нут не до га ђа је – не са мо ис пред 
ин те р на ци о нал ног фе сти ва ла ко ји оку пља мла де љу де, 
већ као ин сти ту ци ја ко ја еду ку је бу ду ће про фе си о нал це и 
умет ни ке из обла сти по зо ри шне и из во ђач ке умет но сти и 
учи их ствара њу за сно ва ном на вред но сти ма за јед ни це”29.

Из во ђе ња су по чи ња ла у за ка за но вре ме ка ко би се си му-
ли рао ефе кат жи во сти, a нат пи си пре по чет ка под се ћа ли су 
пу бли ку да укључисво је елек трон ске уре ђа је, по и гра ва ју ћи 
се са фор ма том фе сти ва ла и упу ћи ва ју ћи на ана лог но ис-
ку ство по зо ри шне и фе сти вал ске пу бли ке. Глав ни про грам 
био је про пра ћен број ним он лајн три би на ма и окру глим 
столовима, ко ји се још увек мо гу про на ћи на ју тју бу30.

Из во ђач ко те ло увек је исто вре ме но се ми о тич ко и фи зич-
ко (по јав но) те ло. Пр во је за ду же но за ге не ри са ње зна че ња, 
док је дру го фи зич ко те ло глум ца или глу ми це. Ва жно је на-
гла си ти да ова два те ла увек по сто је си мул та но на сце ни, 
па се ми о тич ко те ло ни ка да не мо же да по ни шти фи зич ко. 
Не сво ди вој ам би ва лент но сти те ла од го ва ра и ам би ва лент-
ност из во ђе ња, у ком раз ли ку је мо два опа жај на ни воа: ни во 
ре пре зен та ци је (из вед ба се по сма тра као си стем зна ко ва) и 
ни во при су ства, где је фо кус на чул ном де ло ва њу изв едбе31. 
То ком из во ђе ња ме ди ја ти зо ва них драм ских пред ста ва на 
Фи сту, ка кве су би ле Трисестре (Фа кул тет умет но сти При-
шти на – Зве чан) или Глембајеви (Ака де ми ја умјет но сти Ба-
ња Лу ка) уки да се по ме ну та дво стру кост из во ђе ња и сва 
па жња гле да ла ца би ва усме ре на на ни во ре пре зен та ци је и 
се ми о тич ки аспект из во ђач ког те ла. Ка да су у пи та њу пле-
сне пред ста ве, као што је Плесач јеодговор (Dan cer is the 
answer), у од су ству ја сно озна че не фа бу ле, на гла ше но је би-
ло фи зич ко те ло из во ђа ча, али оно ни је на гле да о це де ло-
ва ло сво јим при су ством (енер гет ски) већ ис кљу чи во сво јом 
вир ту о зно шћу.

29 Rat ko vić, V. FIST u do ba ko ro ne: Pr vi on li ne po zo riš ni fe sti val u Sr bi ji”, 
14. 03. 2020, 18.7. 2020 (pri stu plje no); https://no izz.rs /kul tu ra/fist-2020/
dlnkg5n 

30 На јед ној од та квих три би на, ко ја је одр жа на дру гог да на фе сти ва ла – 
Позоришна уметност у дигиталном окружењу – уче ство ва ли су, уз 
Мир ка Стој ко ви ћа и мо де ра тор ку Је ле ну Кне же вић, и ау то ри овог тек-
ста, ка да је и на ста ла иде ја за пи са ње ра да. Сни мак до сту пан на: https://
www.you tu be.co m/watch?ti me_con ti nue=620&v=Csi-1MSR7ao&fe a tu-
re=em b _ti tle

31 Fischer-Lic hte, E. (2014), нав. де ло, стр. 54-55.
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Te ot wa wa ki32 (Ви со ка шко ла умет но сти из Ци ри ха), по бед-
нич ка из вед ба фе сти ва ла, је ди на се сво јом кон цеп ци јом ди-
рект но ре фе ри са ла на ак ту ел ну си ту а ци ју. У пи та њу је из во-
ђе ње о сма ку све та, ко је је пред фе сти вал адап ти ра но та ко 
да уво ди и те му пан де ми је. То ком три де сет ми ну та уче сни-
ци су раз ма тра ли по тен ци јал не сце на ри је кра ја све та и сми-
шља ли од го ва ра ју ће скра ће ни це, а све то у згра ди ко ја се 
у том тре нут ку дез ин фи ку је и спре ма за пот пу ну об у ста ву 
ра да. Да кле, ни је у пи та њу сни мак не ког прет ход ног из во ђе-
ња већ је оно на мен ски осми шље но за ин тер нет пу бли ку33, 
што ово из во ђе ње од ме диј ски пре не се не из вед бе по ме ра ка 
сајберперформансу. Овим пој мом об у хва та ју се „прак се ко је 
се од ви ја ју и раз ви ја ју у кон тек сту ин сти ту ци ја те а тра и пер-
фор ман са, од но сно ис тра жи ва ња  у окви ру ове обла сти, али 
ко је као сво ју сце ну ко ри сте про стор Ин тер не та”34. Пу бли ка 
је у ко мен та ри ма по ку ша ва ла да се се ти скра ће ни ца ко је су 
глум ци сми сли ли, као и ства ри ко је тре ба по не ти са со бом 
у слу ча ју хит не ева ку а ци је, чи ме је ство рен ути сак ин тер-
актив но сти и не по но вљи во сти из вед бе ко ју смо гле да ли.

Ва жан аспект из во ђе ња, би ло да га кон ци пи ра мо пре ко 
енер гет ске раз ме не из во ђа ча и пу бли ке или на не ки дру ги 
на чин, је сте ма њи или ве ћи сте пен не пред ви дљи во сти. Фи-
шер-Лих те из но си те зу да сва ко из во ђе ње, услед де ло ва ња 
ау то по је тич ке по врат не спре ге – ко ја у слу ча ју ме ди ја ти зо-
ва ног из во ђе ња из о ста је – мо же до би ти не пред ви ђе ни ток35.  
Ме ђу тим, из во ђе ње пред ста ве Тамо гденикаданисамбио
(Whe re I ha ve ne ver been, Ви со ка шко ла за му зи ку и по зо-
ри ште Фе ликс Мен дел сон Бар тол ди из Лај пци га)  по ка за ло 
је да и ди ги тал но по зо ри ште мо же има ти ви сок сте пен не-
пред ви дљи во сти. На и ме, ор га ни за то ри су, у пр ви мах, сни-
мак из во ђе ња пу сти ли од сре ди не, што су из во ђа чи – са да у 
уло зи гле да ла ца – од мах уо чи ли и на пи са ли у ко мен та ри ма 
ис под сним ка на ју тју бу. Сни мак је на кон по ла са та за ме њен 
и пу штен ис прав но, али овај пут без пре во да, па је је дан од 
глу ма ца у ко мен та ри ма си мул та но пре во дио. За хва љу ју ћи 
свим овим ин тер вен ци ја ма и не пред ви ђе ним окол но сти ма, 
ова ме ди ја ти зо ва на из вед ба спон та но се по ме ри ла ка сај бер-
пер фор ман су, иа ко пр во бит но ни је би ла та ко за ми шље на.

32 У пи та њу је скра ће ни ца од The End Of The World As We Know It.
33 Пред ста ва је тре ба ло да бу де из ве де на пу тем онлајн кон фе рен циј ског 

по зи ва, али је два да на ра ни је у Ци ри ху про гла ше но ван ред но ста ње, а  
сту ден ти су дан пре из во ђе ња по зва ни да по ку пе сво је ства ри, ка да су и 
сни ми ли из во ђе ње, на пу шта ју ћи ака де ми ју.

34 Stoj nić, A. (2015), нав. де ло, стр. 54.
35 Fischer-Lic hte, E. (2014), нав. де ло, стp. 26.
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Из ме шта ње јед ног по зо ри шног фе сти ва ла у ди ги тал но 
окру же ње, из ра зи ти је не го у слу ча ју филм ских фе сти ва ла, 
на гла ша ва ње го ву ау то ре фе рен ци јал ност, упра во због чи-
ње ни це да се по зо ри ште нај че шће кон ци пи ра као умет ност 
ко ја по сто ји ис кљу чи во сада и овде. Ка ко би об ја сни ла спе-
ци фич ност сај бер пер фор ман са Ана Ву ја но вић уво ди по јам 
Ђу ли ја Кар ла Ар га на (Gi u lio Car lo Ar gan) – уметносткао
истраживање:

„На тај на чин, умет ност као ис тра жи ва ње на се би из во ди 
укр шта ња, су о ча ва ња и пре и шчи та ва ња раз ли чи тих тек-
сто ва умет но сти (он да ка да се бе по ста вља као про блем) 
или тек сто ва умет но сти и тек сто ва дру штва и кул ту ре 
(он да ка да се као умет ност упу шта у ис тра жи ва ње не ких 
дру гих про бле ма: дру штве них, по ли тич ких, кул ту рал них 
итд). У то ме се она за сни ва као про блем ска умет нич ка 
прак са, ну де ћи про блем умет но сти на ме сту оче ки ва ног 
умет нич ког ко мада”36.

На исти на чин, он лајн по зо ри шни фе сти вал ну ди проблем
фестивала на ме сту где се оче ки вао ње гов стан дард ни про-
грам. По ана ло ги ји са Ву ја но вић и Ар га ном, он лајн по зо-
ри шне фе сти ва ле мо же мо де фи ни са ти син таг мом фестивал
као истраживање. На ве де на од ред ни ца мо же зву ча ти као 
пле о на зам, и то ни је слу чај но, јер се од фе сти ва ла и оче ку је 
да има и ис тра жи вач ку, еду ка тив ну функ ци ју у по љу кул ту-
ре. Овај за кљу чак нас вра ћа те зи да он лајн по зо ри шни фе-
сти ва ли сво је те жи ште по ме ра ју од ева лу а ци је ка ис тра жи-
ва њу гра ни ца и од го вор но сти по зо ри шне умет но сти у до ба 
пан де ми је и ди ги тал них ме ди ја. Они не мо гу би ти ме ста 
ре ал ног оку пља ња ко ја пу бли ку до во де у ли ми нал но ста ње, 
али за то оста ју ме ста по ста вља ња дру штве но ре ле вант них 
пи та ња и ква ли тет не ди ску си је, чи ме ис пу ња ва ју ва жну 
кул тур ну функ ци ју. То нас до во ди до на из глед па ра док сал-
ног за кључ ка:  чак и ако ни је био по зо ри ште, 15. Фист је био 
фе сти вал.

Онлајнфилмскифестивали

Дигитални/кућнипросторпројекције

Ка да го во ри мо о по зо ри шту, го то во је из ли шно на гла ша ва-
ти да се оно од и гра ва у про сто ру: ма те ри јал ност из во ђе ња 
јед на је од ње го вих нај ва жни јих ка рак те ри сти ка. У слу ча ју 
фил ма, ме ђу тим, ре а лан, фи зич ки про стор ни је од лу чу ју ћи 
фак тор са мог умет нич ког тек ста (или у овом слу ча ју бо ље 

36 Jo vi će vić, A. i Vu ja no vić, A. (2007) Uvod u stu di je per for man sa, Be o grad: 
Fa bri ka knji ga, str. 138.
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ре ћи: ма те ри ја ла), али је сте кључ ни са став ни део са вре ме-
ног фе сти вал ског мо де ла, те ди стри бу ци је ки не ма то граф-
ског са др жа ја и ње го вог пла сма на. Ка ко пи ше Ма риј ке де 
Валк, „фе сти вал ска чво ри шта су пре све га од ре ђе на њи хо-
вим про стор ним ква ли те ти ма”37. Тре ба ло би, из ње ног на во-
ђе ња, има ти у ви ду да зна чај про сто ра за филм ски фе сти вал 
ни је са мо по сле ди ца гло ба ли за ци је: 

„Од са мих по че та ка овог фе но ме на би ло је ва жно да фе-
сти ва ли бу ду кон цен три са ни на кон крет ним ме сти ма и 
да се одр жа ва ју у то ку крат ког вре мен ског пе ри о да. Вре-
мен ски не по сред но по ве за ни до га ђа ји увла че уче сни ке у 
де ша ва ње и олак ша ва им да упо зна ју друге и спро во де 
ин тер вјуе, про мо ви шу свој рад и пре го ва ра ју.”38 

Ин те ре сант но је да у на став ку овог по гла вља де Валк под се-
ћа да фе сти вал у Ка ну оп ста је као во де ћи свет ски филм ски 
до га ђај упра во за то што се „сва ко ко је не ко” у ин ду стри ји 
по ја ви на овом ма лом про сто ру око фе сти вал ске па ла те и на 
пла жи ис пред ње, сва ке го ди не у ма ју. Услед ви ру са ко ро-
на ове го ди не Кан ски фе сти вал је от ка зан пр ви пут у сво јој 
исто ри ји, али је ње гов про грам ипак обе ло да њен у ви ду спи-
ска ко ји но си „озна ку Ка на” (Can nes la bel), упо ста вља ју ћи 
сво је вр сни пре сти жни сим бол, прем да са со бом не но си и 
при мар ну на ме ру фе сти ва ла: да филм при ка же пред пу бли-
ком. Кан ски мар кет (Marché du Cinéma), до га ђај ко ји по сто ји 
још од 1959. го ди не, одр жао се у не што из ме ње ном об ли ку у 
ди ги тал ном про сто ру, уз низ ди ску си ја, па не ла и кон фе рен-
ци ја.39 Ка ко на во ди де Валк, мар кет у Ка ну у уо би ча је ним 
окол но сти ма ни је ре ду ко ван ис кљу чи во на зва нич не фе сти-
вал ске про сто ре већ се од и гра ва сву да, по себ но „у ре сто ра-
ни ма, хо те ли ма, у апарт ма ни ма и на јах та ма. Ком па ни је из-
најм љу ју ове ло ка ли те те и пре тва ра ју их у ко му ни ка ци о не 
цен тре и при вре ме не кан це ла ри је у ко ји ма до че ку ју (по тен-
ци јал не) парт не ре и ор га ни зу ју пре го во ре”40. Пи та ње је, на-
рав но, да ли је „екс клу зив ност, сјај и гла мур” (пре ма ре чи ма 
ау тор ке) овог по себ ног ме ста мо гу ће, и под ко јим усло ви ма, 
ре про ду ко ва ти он лајн, али је, чи ни се, ва жни је пи та ње: је ли 

37 De Valck, M. (2007), нав. де ло, стр. 38.
38 Исто.
39 Ни је не ва жно скре ну ти па жњу на то да је на зва ни чом сај ту Кан ског 

филм ског фе сти ва ла сег мент по све ћен ева лу а ци ји ово го ди шњег про гра-
ма мар ке та на сло вљен из ја вом јед ног од уче сни ка „Би ло је као у Ка ну!” 
чи ме се, па ра док сал но, по но во вра ћа мо на пи та ње про сто ра и ње го ву 
ва жност уну тар фе сти вал ског дис кур са. За ви ше ин фор ма ци ја по се ти-
ти: https://www.fe sti val-can nes.com /en/in fos-com mu ni qu es/com mu ni que/
ar tic les/it -felt-just-li ke-be ing-in -can nes

40 De Valck , M. (2007), нав. де ло, стр. 114.
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то нео п ход но, или је мо гу ће из не дри ти дру га чи ји на чин да 
он лајн фе сти ва ли по ста ну не за о би ла зна ме ста ди ги тал ног 
при су ства и ди ску си је? Чак и уко ли ко се не ра ди о је дин-
стве ном свет ском мар ке ту, по пут Кан ског, фе сти ва ли пред-
ста вља ју јед но крат на про стор но-вре мен ска оку пља ња од ре-
ђе на сво јом ло ка ци јом и ау тен тич ном ат мос фе ром, сво јом 
до га ђај но шћу и спек та ку лар но шћу41, ко је мо же мо раз у ме ти 
и пре ко гоф ма нов ски схва ће ног оквира. Њи хов зна чај сто-
га пре ва зи ла зи про грам ске це ли не, на гра де и дру ге аспек те 
уско ве за не за са вре ме не кул тур не по ли ти ке, a не сум њи во 
но си и из ве стан со ци јал ни ка пи тал42. 

Плат фор ме за гле да ње фил мо ва и ви деа на зах тев (vi deo on 
de mand) по сто је од дру ге по ло ви не 90-их го ди на, ка да су пре 
све га на ста ле у са гла сју са те ле ви зиј ским про гра мом, а он да 
се при род но про ши ри ле и на мре жу. Са вре ме ни сер ви си по-
пут Netflix-а, те Mu bi-ја  или Cri te rion-а, ко ји пру жа ју мо гућ-
ност ода би ра тер ми на гле да ња, као и ши рок ди ја па зон род но 
и жaнровски ра зно ли ких са др жа ја, по ста ју све до ступ ни ји и 
по пу лар ни ји то ком прет ход не и ове де це ни је. До са да су, ме-
ђу тим, филм ски фе сти ва ли свој „он лајн про ду же так”43 ви-
де ли или као ме сто ар хи ви ра ња, или као ме сто про мо ци је, 
док су пре зен та ци је и про јек ци је би ли ре зер ви са не за су-
сре те ужи во. Као што сма тра бу гар ска ау тор ка Ма ја Не де-
ља ко ва (Maya Ne delyako va), фе сти вал из ме шта њем у ди-
ги тал ни про стор гу би сво ју екс клу зив ност, ко ју му обез-
бе ђу је про стор но-вре мен ска и ге о граф ска огра ни че ност. 
Она на во ди да, ка да је иде ја екс клу зив но сти под ри ве на, 
„услед ин клу зив но сти и де мо кра тич но сти но вих тех но ло-
ги ја, фе сти вал гу би део свог шар ма. Ин тим на за јед ни ца, 
ко ја се ства ра учешћем у та ко екс лу зив ном до га ђа ју, би ва 

41 У де бо ров ском сми слу. Ги Де бор (Guy De bord) твр ди да „Спек такл ни је 
са мо скуп сли ка; то је дру штве ни од нос ме ђу љу ди ма по сре до ван сли-
ка ма” (De bor, G. (2009) Druš tvo spek ta kla, Be o grad: Anar hi stič ka knji ga, 
str. 9), те можемo ре ћи да фе сти вал ни је са мо скуп фил мо ва, већ низ 
дру штве них од но са по сре до ва них тим фил мо ви ма.

42 У окви ру ана ли зи ра ња фе сти ва ла со ци јал ни ка пи тал (схва ћен по Пје ру 
Бур ди јеу, ви де ти: Bo ur di eu, P. (1986) The forms of ca pi tal, in: Hand bo
ok of The ory and Re se arch for the So ci o logy of Edu ca tion, ed. Ric hard son, 
J. New York: Gre en wo od, pp. 241-258) зна ча јан је аспект, али због сво је 
ком плек сно сти пре ва зи ла зи фо кус овог ра да. За да љи увид у ме то до ло-
ги ју и ли те ра ту ру на ову те му по гле да ти: Ar co dia, C. and Whit ford, M. 
(2006) Fe sti val at ten dan ce and the de ve lop ment of so cial ca pi tal, Jo ur nal of 
Con ven tion & Event To u rism, 8 (2), pp. 1–18.

43 Mедијски ’про ду же так’ тра ди ци о нал них фи зич ких фе сти ва ла мо гао би 
би ти упра во ди ги тал ни про стор за да љу раз ме ну и ди ску си ју, на на чин 
на ко ји Мар шал Ма клу ан де фи ни ше тех но ло шке про ду жет ке; Ви де ти: 
Ma kluan, M. (2008) Ra zu mi je va nje me di ja, Za greb: Gol den mar ke ting-
Tehnič ka knji ga, str. 11. 
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компромитована.”44 У пи та њу је исти онај фе но мен ко ји 
Алек сан дра Јо ви ће вић од ре ђу је тер ми ном по тен ци јал не за-
јед ни це. Ако удру жи мо ста во ве те о ре ти чар ки, ре кли би смо 
да је те ле сна ин тим ност пред у слов ли ми нал но сти (и по-
ли тич ке суб вер зив но сти) фести ва ла ми шље ног као ме ста 
реал ног оку пља ња. 

На он лајн па не лу „Ди стри бу ци ја у до ба ко ро не”45, а одр жа-
ном за чла но ве удру же ња ДОК Ср би ја, Јор гос Кра са ко пу-
лос (Yor gos Kras sa ko po u los), се лек тор Со лун ског фе сти ва ла 
до ку мен тар ног фил ма, го во рио је о ис ку ству ор га ни зо ва ња 
и струк ту рал ног про ми шља ња про гра ма. Осим што је за 
филм ску про јек ци ју у он лајн по сто ру по треб на дру га чи ја 
ин фра стру ку ра од оне (фи зич ке) ко ју су фе сти ва ли до са да 
обез бе ђи ва ли, тре ба ло је од ре ди ти но ве мо де ле по сло ва ња, 
про да је и про мо ци је; у кон тек сту про сто ра ва жно је ис та-
ћи да су ге о граф ски фе сти ва ли свој про грам (без об зи ра на 
отво ре ност ди ги тал них про сто ра) мо ра ли да за кљу ча ју за 
од ре ђе не ло ка ли те те, бу ду ћи да је због мо де ла ди стри бу ци је 
ва жно огра ни чи ти пре ми је ре, као и број про јек ци ја, уну тар 
зе ма ља у ко ји ма се фил мо ви при ка зу ју. У слу ча ју фе сти ва ла 
у Со лу ну, ре ци мо, фе сти вал ски тим огра ни чио је гле да ње на 
те ри то ри ју Грч ке, а прем да су оне мо гу ћи ли да оста так све-
та при су ству је он лајн про јек ци ја ма, сво јим он лајн из да њем 
су без об зи ра про ши ри ли до са да шњи до мет (ина че огра ни-
чен на све га не ко ли ко фи зич ких ло ка ци ја), те су ева лу а ци-
јом за кљу чи ли да је чак 40% гле да ла ца до шло ван Со лу на. 
Ова кво са зна ње, ка ко је Кра са ко пу лос на вео у свом из ла га-
њу, ути ца ло је  на од лу ке ти ма да пред сто је ће фе сти вал ско 
из да ње, по све ће но фик ци о нал ном фил му, отво ре ка но вим 
ди ги тал ним мо гућ но сти ма, за др жа ва ју ћи при том кла сич не 
би о скоп ске про јек ци је. 

Деј вид Ар чи балд (Da vid Ar chi bald) и Ми чел Ми лер (Mitchell 
Mil ler) на гла ша ва ју ди вер зи тет фе сти вал ских мо ду са функ-
ци о ни са ња46, те је не мо гу ће де фи ни са ти не ку струк ту ру ко ја 
ме ђу њи ма пред ња чи, али мо же мо при ме ти ти да се осим 
од про јек ци ја, филм ски фе сти ва ли, као и по зо ри шни, са-

44 Ne delyako va, M. Fe sti vals go ne di gi tal: A ca se study of Net ci ne ma.bg, in: 
Tran sfor ma tion Pro ces ses in Postso ci a list Screen Me dia, eds. Dudková, 
J. and Mišíková, K. (2017), Bra ti sla va: Aca demy of Per for ming Arts in  
Bra ti sla va, pp. 145-146.

45 Раз го вор је одр жан 19. 06. 2020, при че му је из ар хи ве ДОК Ср би је до-
би јен на кнад но на ко ри шће ње љу ба зно шћу уче сни ка за по тре бе овог 
ис тра жи ва ња (бу ду ћи да ни је еми то ван јав но). Уче сни ци па не ла би ли 
су Јор гос Кра са ко пу лос (Yor gos Kras sa ko po u los), Ва у тер Јан сен (Wo u ter 
Jan sen), Мла ден Ко ва че вић и Сте фан Иван чић. 

46 Ar chi bald, D. and Mil ler, M. (2011) The Film Fe sti val Dos si er: In tro duc tion, 
Screen, 52 (2), Ox ford Uni ver sity Press, p. 250.
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сто је од број них пра те ћих про гра ма: раз го во ра са пу бли ком 
и ау то ри ма, еду ка тив них про је ка та, са ста на ка, мар ке та и 
слич но. Ка да се пре но се у ди ги тал ни про стор, све ове це-
ли не мо ра ју да про на ђу свој екви ва лент. У на ве де ној он лајн 
ди ску си ји ДОК Ср би ја из ме ђу оста лог на гла ше но је да је 
у до са да шњним тран фор ма ци ја ма фе сти ва ла ве ћи на пред-
ста вља ња про је ка та или раз го во ра са пу бли ком – због при-
ро де плат фор ме, ко ја под ра зу ме ва гле да ње у флек си бил ном 
тер ми ну – уна пред сни мље на. Ова ко се гу би мо гућ ност раз-
ме не, по врат не ре ак ци је и исто вре ме ност ис ку ства, те је мо-
гућ ност при вре ме ног ко лек ти ва све де на на ми ни мум. Ов де 
се мо ра мо сло жи ти са Ле ма ном (2004): на ин тер не ту, на чел-
но ко лек тив ном ме ди ју, не ма ко лек тив ног ис ку ства47, а гле-
да ња ова ко за ми шље них он лајн пре зен та ци ја и про јек ци ја 
је су изо ло ва на де ша ва ња. Осим то га, ра ди ста бил но сти сер-
ве ра, кон тро ли са ња на пла те или бро ја гле да ла ца нео п ход но 
је, ре ци мо, огра ни чи ти ко ли чи ну пу бли ке ко ја је у нај ве ћем 
бро ју слу ча је ва да ле ко ис под стан дард не по пу ње но сти про-
сеч не би о скоп ске са ле. Ти ме не са мо да се ума њу је њи хо ва 
мо гућ ност су сре та, већ и број ност. 

Ро лан Барт (Ro land Bart hes) са гле да ва ис ку ство од ла ска у 
би о скоп на спрам кућ не (у ње го вом слу ча ју, је ди не мо гу ће у 
то вре ме – те ле ви зиј ске) про јек ци је, а мо же мо ре ћи да се ове 
оп сер ва ци је на ла зе до не кле у са гла сју са по ме ну тим Ле ма-
но вим по ре ђе њем изо ло ва ног и ко лек тив ног ис ку ства: 

„У том мра ку би о ско па (мра ку ано ним ном, на се ље ном, 
мно го број ном: ох, ка ко су до сад не и фру стри ра ју ће та-
ко зва не при ват не про јек ци је!) по чи ва са ма оп чи ње ност 
фил мом (ка кав год да је). Се ти те се су прот ног ис ку ства: 
на те ле ви зи ји, на ко јој се та ко ђе при ка зу ју фил мо ви, оп-
чи ње но сти не ма: ту је мрак као гу мом из бри сан, ано ним-
ност по ти сну та; про стор је по знат, ар ти ку ли сан (због 
на ме шта ја, по зна тих пред ме та), укро ћен: еро ти зам – не, 
бо ље је ре ћи, ка ко би се бо ље раз у ме ла ње го ва ла ко ћа, 
не до вр ше ност – еротизација ме ста је ис кљу че на: те ле-
ви зи ја нас осу ђу је на По ро ди цу, чи ји је ку ћан ски ин стру-
мент по ста ла, као што је не ка да би ло ог њи ште, са све 
заједничким ко тли ћем.”48 

Ка да са др жај кон зу ми ра мо ис пред соп стве них ра чу на ра или 
дру гих екра на (у мра ку или не), то је сте при ват на про јек-
ци ја. Су штин ско пи та ње он лајн фе сти ва ла мо ра ло би да 

47 Leh mann, H. (2004) Post dram sko ka za liš te, Za greb, Be o grad: CDU, TKH, 
str. 297.

48 Bart, R. (2019) Iz la zak iz bi o sko pa, Beograd: FMK, str. 3; Ne delyako va, M. 
(2017), нав. де ло, стр. 146.
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бу де ка ко уну тар ових огра ни че ња ипак ини ци ра ти кри-
тич ну ма су ко ја ак тив но про ми шља са др жај и уче ству је у 
про гра ми ма. Не де ља ко ва бу дућ ност он лајн фе сти ва ла ви ди 
у при хва та њу и раз ви ја њу стра те ги ја ко је би им омо гу ћи-
ле кон ти ну и тет из ме ђу фе сти вал ских из да ња, али и уче шће 
пу бли ке. На тра гу те о ре ти чар ке, мо же мо за кљу чи ти да при-
сту пи, прак тич ни и те о риј ски, он лајн фе сти ва ли ма не сме ју 
да се ис цр пљу ју у по ре ђе њу и мањ ка во сти ма ди ги тал ног у 
од но су на ана лог но оку пља ње већ тре ба да раз мо тре мо гу ће 
тран сфор ма ци је по сто је ћих фе сти вал ских мо де ла, узи ма-
ју ћи у об зир тех но ло шке услов но сти и/или до дат не мо гућ-
но сти он лајн ис ку ства. Сту ди ја слу ча ја ко ја сле ди пред ста-
вља је дан од  мо гу ћих од го во ра на су срет фе сти вал ског и 
дигитал ног ис ку ства.

Студијаслучаја: 
„MyDarlingQuarantine”(2020)

Оку пље ни фор мал но око плат фор ме Tal king Shorts, 
посвећенe кри тич ком про ми шља њу крат ко ме тра жног 
европ ског фил ма (као сај та ко ји је удо мио/хо сто вао фе сти-
вал) ау то ри, се лек то ри и филм ски рад ни ци по кре ну ли су 
My Dar ling Qu a ran ti ne49. 16. мар та 2020. го ди не от по че ле 
су про јек ци је у окви ру са свим но вог он лајн фе сти ва ла, чи-
ја је на ме ра би ла да по ну ди кре а тив ни од го вор на тре нут-
но ста ње иза зва но ви ру сом ко ро на, а услед ког су број ни 
филм ски фе сти ва ли од ло же ни, те сни ма ња за у ста вље на, а 
ау то ри се на шли у ка ран ти ну. Ме ђу по ме ну тим од ло же ним 
до га ђа ји ма на шли су се, на рав но, и фе сти ва ли крат ко ме тра-
жног фил ма, ко ји у окви ру гло бал не филм ске еко но ми је не 
за у зи ма ју ве ли ку уло гу, али су ве о ма зна чај ни за про мо ци ју 
и пла сман мла дих ау то ра у свет ским и ло кал ним ки не ма то-
граф ским прак са ма. Не ки од от ка за них фе сти ва ла су и Ме-
ђу на род ни фе сти вал крат ког фил ма у Ниј ме ге ну, Фе сти вал 
крат ког фил ма у Гла зго ву, Short Wa ves – Фе сти вал крат ког 
фил ма у Пољ ској и Ка над ски фе сти вал Ре гард, а упра во су 
се се лек то ри и ау то ри ан га жо ва них око ових и дру гих фе сти-
ва ла ода зва ли на иде ју Ен ри ка Ва ну чи ја (En ri co Va nucci), са-
вет ни ка за крат ки филм Ве не ци јан ског ме ђу на род ног филм-
ског фе сти ва ла и про грам ског ди рек то ра ТоrinoShortFilm
Mar ket-a, да се по кре не до са да не ис про ба на ини ци ја ти ва 
при ме ре на окол но сти ма кри зе и мо гућ но сти ма дигитал них 
тех но ло ги ја. 

49 Фе сти вал се на ла зи на адре си: https://www.tal kin gshorts.com /fe sti vals/
my-dar ling-qu a ran ti ne-short-film-fe sti val
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Кон цепт My Dar ling Qu a ran ti ne50 фе сти ва ла био је да сва ке 
рад не не де ље по ну ди по се дам крат ко ме тра жних оства ре-
ња, те мат ски ује ди ње них око пој ма дис то пи је, а чи ји би ре-
ди те љи обез бе ди ли бес пла тан при ступ сво јим фил мо ви ма 
(лин ко ва њем ра до ва ко ји се на ла зе на не ким дру гим он лајн 
адре са ма). Фе сти вал је по том прин ци пу сва ке сед ми це, за-
кључ но са по след њом не де љом ма ја 2020, из два јао на сло ве 
и чи нио их до ступ ним за гле да ње у пе ри о ду од се дам да на. 
У се лек тор ском сми слу, мо дел фе сти ва ла за ми шљен је као 
ин клу зи ван и под ра зу ме вао је ди ску си ју и кри тич ки ода бир 
уну тар са мог од бо ра фе сти ва ла, при че му кла сич на хи је рар-
хи ја не по сто ји, а ви ше де се ти на чла но ва ти ма и се лек то ра 
пот пи са но је као ко лек тив.

У то ку сва ке не де ље би ло је ор га ни зо ва но и гла са ње за нај-
бо ље оства ре ње, а „на гра да” ко ја је до де љи ва на пред ста вља 
ме сто пре се ка ре сур са ко ју плат фор ма TаlkingShorts по се-
ду је (у ви ду филм ских кри ти ча ра) и уо че не по тре бе да се о 
фил му ди ску ту је, те је та ко о фил му са нај ви ше гла со ва пи са-
на кри ти ка ко ја је и на кон пе ри о да про јек ци је по ста ла јав но 
до ступ на на сај ту фе сти ва ла. На овај на чин фе сти вал слу жи 
као про стор еду ка ци је и еман ци па ци је сво је пу блике51, али и 
до ка зу је зна чај ко лек ти ва у кре и ра њу вредности.

По ред филм ског фе сти вал ског про гра ма, My Dar ling Qu a
ran ti ne на плат фор ми Go Fund Me у тре нут ку пи са ња овог 
ра да при ку пља но вац: по ло ви ну из два ја за ими гран те ко ји 
се бо ре про тив по сле ди ца ви ру са Co vid19 (у окви ру ини-
ци ја ти ве Ле ка ри без гра ни ца), те по ло ви ну из два ја за љу-
де и до га ђа је ко ји су би ли по го ђе ни си ту а ци јом у окви ру 
кул тур не про дук ци је (услед не до стат ка ин сти ту ци о нал ног 
фи нан си ра ња). На овај на чин тим иза фе сти ва ла ко ри сти 
crowd fun ding – ме то ду тран спа рент ног при ку пља ња нов ца 
он лајн, ко ја при ли чи ди ги тал ном окру же њу – да но вим тех-
но ло ги ја ма про ши ри свој ути цај на дру штво (о че му је већ 
би ло ре чи при раз ма тра њу при ро де мре же). 

Син ти ја Жил (Cin tia Gil), пор ту гал ска фи ло зоф ки ња, не-
ка да шња ду го го ди шња про грам ска ди рек тор ка фе сти ва ла 
Doc Lis boa, а са да на че лу Shef eldDoc/Fest-a, ре кла је у ин-
тер вјуу за Screen Daily да у но во на ста лим окол но сти ма ипак 
не би има ло сми сла на про сто по сто је ћи фе сти вал ре про ду-
ко ва ти на мре жи, бу ду ћи да пре ма њој и ње ном ти му то ни је 

50 Исто.
51 Jo vi će vić, A. Fe sti vals as So cial Dra mas and Me tap hors: Bet we en Po pu lar 

and Sub ver si ve, in: Cul tu ral Di plo macy: Arts, Fe sti vals and Ge o po li tics, eds. 
Dra gi će viš Še šić, M., Ro gač Mi ja to vić, Lj. and Mi ha lji nac, N. (2017), Bel-
gra de: Cre a ti ve Eu ro pe Desk Ser bia, Fa culty of Dra ma tic Arts, p. 136.
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нај бо љи на чин да се од бра не вред но сти за ко је се за ла жу. 
Ка ко она на во ди, 

„Од у пи ре мо се иде ји да је ин тер нет при су ство де мо кра-
тич ни је – ни је. Сфе ра ди ги тал ног, ње но ши ре ње и при ви-
ле го ва ње по тро шач ких на ви ка, збу њен је свет у ко ме се 
не јед на ко сти, раз ли ке у при сту пу и со ци јал ни ко до ви уве-
ли ко по твр ђу ју. Ка да го во ри мо о при сту пу ни је реч са мо 
о јед но став ном кли ку или мар ке тин шкој кам па њи – већ о 
кон тек сту; о из град њи мо сто ва и ства ра њу при ли ке да се 
сви осе ћа ју до бро до шли ма.”52

Чи ни се да у окви ру My Dar ling Qu a ran ti ne, где су под јед-
на ко би ли за сту пље ни фил мо ви раз ли чи тих ро до ва и вр ста 
(ани ми ра ни, до ку мен тар ни, фик ци о нал ни, екс пе ри мен тал-
ни), до ла зи до из ра жа ја еклек тич ност и де мо кра тич ност 
свет ске сце не крат ко ме тра жног фил ма, упра во узи ма ју ћи у 
об зир ства ра ње ат мос фе ре за ко лек тив но кре и ра ње про гра-
ма око ко је Жил упо зо ра ва да мо ра мо би ти оба зри ви. Ка ко 
на во ди Син ди Хинг-јук Вонг, прем да су на ци о нал не, груп не 
или те мат ске на ме ре би ле те мељ за мно ге фе сти ва ле у раз-
ли чи тим вре ме ни ма, „ор га ни за то ри и се лек то ри фе сти ва ла 
ипак се бе ви де као чу ва ре ква ли тет не ки не ма то гра фи је ко-
ја пре ва зи ла зи на ци о нал не ин ду стри је и њи хо ве зах те ве.”53 
Чи ни се да је сли чан при ступ се лек то ра иза фе сти ва ла My 
Dar ling Qu a ran ti ne, ко ји о – по мно го че му спе ци фич ном – 
тр жи шту крат ко ме тра жног фил ма ми сле као о над на ци о нал-
ном фе но ме ну, ти ме се од у пи ру ћи ге о по ли тич ким огра ни че-
њи ма, ка рак те ри стич ним за филм ске фе сти ва ле у ре ал ном 
про сто ру. Ау тор ка да ље на во ди да по је ди нач ни фе сти ва ли 
и ве зе из ме ђу њих пре ва зи ла зе умет ност, на гра де, по слов не 
од но се и од но се са јав но шћу, те да:

„Они об ли ку ју жи вот и бу дућ ност филм ских рад ни ка, 
сол вент ност ма лих филм ских ком па ни ја и ве ли ких кор-
по ра ци ја, пре стиж гра до ва, на ци ја и ре ги о на и из град њу 
ака дем ског и јав ног зна ња о фил му и ви деу. Ова јав на 
зна че ња раз ви ја ју се од фе сти ва ла до фе сти ва ла због по-
ли ти ке, еко но ми је, тех но ло ги је, со ци о кул тур них про ме на 
и есте ти ке. Кроз ове про це се фе сти ва ли нас при си ља ва-
ју да раз мо три мо ка кав об лик филм ско зна ње пре у зи ма  

52 Johnston, T. Loc kdown les sons: Shef  eld Doc/Fest di rec tor Cíntia Gil 
on de fen ding the col lec ti ve ex pe ri en ce of ci ne ma; 11. 06. 2020, 13. 05. 
2020 (pri stu plje no), – https://www.bfi.org.uk/news-opi nion/sight-so-
und-ma ga zi ne/in ter vi ews/shef fi eld-doc-fest-di rec tor-cin tia-gil -co ro na-
vi rus-cri sis?fbclid=IwAR2s7-Wd6V2hZ1cxBGBa DoLCb4xuB BWag-
TAjfkjk8sGrLgGk45AfYkp4PSM.

53 Hing-yuk Wong, C. (2011) Film Fe sti vals: Cul tu re, Pe o ple, and Po wer on the 
Glo bal Screen, New Jer sey: Rut gers Uni ver sity Press, p. 14.
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унутар за ми шље не за јед ни це фил ма, филм ских ства ра ла-
ца и пу бли ке.54

My Dar ling Qu a ran ti ne фо ми ран је бо ре ћи се за иде ју филм-
ског зна ња, и то ко лек тив ног зна ња мла де филм ске пу бли-
ке и мла дих филм ских про фе си о на ла ца, пред ла жу ћи не са-
мо нов мо дел фе сти вал ског функ ци о ни са ња, већ и одр жив 
мо дел раз ме не иде ја и ин фор ма ци ја о тран сна ци о нал ним 
филм ским про дук ци ја ма. 

Те о ре ти чар кул ту ре и фи ло зоф Пол Ви ри лио (Paul Vi ri lio) 
у сво јој про стор ној ис тра жи вач кој сту ди ји Изгубљена ди
мензија (The Lost Di men sion) на во ди да ви ше не ма пле ну ма 
– „про стор ни је ис пу њен ма те ри јом.”55 – a то го во ри ре фе ри-
шу ћи се на гра до ве и ур ба не про сто ре чи је се пер спек ти ве и 
про пор ци је ме ња ју услед тех но ло шких про ме на и но вих мо-
гућ но сти елек трон ске то по ло ги је. Уко ли ко ње го ву ме то до-
ло ги ју при ме ни мо на би о скоп ске про јек ци је и фе сти вал ска 
оку пља ња, мо гли би смо да ка же мо да пле нум ипак по сто ји, 
али тран сфор ми ше се: ис пу њен је ди ги тал ним са др жа јем и 
ди ги тал ним при су ством. Пле нум је да кле по сто је ћи, иа ко 
ни је ис пу њен ма те ри јом, и у то ме ле жи кључ про ми шља-
ња филм ских он лајн фе сти ва ла – њи хов кри тич ки, и со-
цио-култур ни по тен ци јал је из у зе тан, али по чи ва на но вим, 
још увек не до вољ но ис тра же ним ме то до ло ги ја ма. На тра гу 
ис тра жи ва ња Па ди ље56, мо ра мо га при хва ти ти као но ви об-
лик по сто ја ња, а не алат ко јим се са мо об ли ку ју уста ље ни 
облици де ла ња.

Чи ни се да је, узев ши у об зир прет ход но из ре че не ста во ве 
о (не)де мо кра тич но сти ин тер не та, по сре ди иде о ло шки не-
раз мр сив су срет из ме ђу сло бо дар ског, космпо лит ског ду ха 
и ка пи та ли стич ког си сте ма вред но сти, ко ји Свет ску мре жу 
од ли ку је од ње них по че та ка. Ка ко ис ти че Мар га ри та Па ди-
ља, „по ли тич ка ком плек сност инер не та уко ре ње на је у чи-
ње ни ци да је он на стао из спо ја ви со ке по сле рат не на у ке 
(ну кле ар не на у ке атом ских бом би) и ин ди ви ду а ли стич ке, 
сло бо дар ске кон тра кул ту ре са аме рич ких уни вер зи те та ше-
зде се тих и се дам де се тих го ди на”57. Филм ски и по зо ри шни 
фе сти ва ли од ре ђу ју се уну тар овог иде о ло шког скло па, а 
њи хо ва по ли тич ност за ви си од кон цеп ци је са мог фе сти ва ла.

54 Исто, стр. 60.
55 Vi ri lio, P. (1991) The Lost Di men sion, Mas sac hu setts: MIT Press: MIT Press, 

p. 13.
56 Pa dil la, M. (2013), пре ма: Lasén Díaz, A. (2014), нав. де ло, стр. 7.
57 Pa di lja, M. (2012) Po zi ci je u saj ber-pro sto ru, De Ar ti ku la ci ja, 1 (1),  пре ма: 

Stoj nić, A. (2015) Teorijaizvođenjaudigitalnojumetnosti, Be o grad: Orion 
Art, str. 81-82.
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Ро лан Барт у свом крат ком про ми шља њу би о скоп ске кул-
ту ре сам филм на зи ва упра во „фе сти ва лом aфеката”58, чи ме 
пред ла же да је сва ко филм ско умет нич ко де ло по се би сна-
жан и не пред ви див текст пре ма ко јем се мо ра мо односити 
као пре ма до га ђа ју. Tај до га ђај у ди ги тал ном окру же њу 
пред ста вља мо и кон зу ми ра мо у ди ја ло гу са но вим тех но ло-
шким па ра диг ма ма, сто га oнлајн филм ски фе сти вал не би 
смео да бу де ре ви ја фил мо ва на мре жи, већ, у нај ма њу ру ку, 
он лајн фе сти вал афе ка та. 

Закључак

Има ју ћи у ви ду све прет ход но на ве де не ка рак те ри сти ке 
филм ских и по зо ри шних фе сти ва ла, те нео п ход не тран-
сфор ма ци је кроз ко је про ла зе ка ко би се одр жа ли у ди ги-
тал ном окру же њу и иза зов ном вре ме ну кри зе као по сле ди це 
ши ре ња ви ру са ко ро на (ка ко про стор но, та ко и еко ном ски), 
мо же мо да ка же мо да при ро да он лајн фе сти ва ла – у сми-
слу до ме та, гле да но сти, умре жа ва ња и кри тич ке ди ску си је –  
у мно го че му за ви си од од но са ор га ни за то ра и се лек то ра 
пре ма ди ги тал ном про сто ру као по тент ном и ау тен тич ном 
ме сту за раз ме ну ми шље ња и раз вој пу бли ке. На и ме, он лајн 
фе сти ва ли мо гу ћи су и успе шни у ди ги тал ном окру же њу 
ка да не пред ста ва ља ју пу ку за ме ну за до га ђа је у ре ал ном 
про сто ру, већ на про тив, ка да ко ри сте но ва ди ги тал на сред-
ства и тех ни ке да про ши ре или од ба це тра ди ци о нал не при-
сту пе са др жа ју. Tада, као што је већ ре че но, они фи гу ри ра ју 
као про блем ска ме ста, а не као „уте шна на гра да”, тј. су ро гат 
офлајн фе сти ва ла. 

Да ље, да би ис пу ња ва ли функ ци ју мре же, она ко ка ко је де-
фи ни ше Ка стелс (2000), фе сти ва ли у ди ги тал ном окру же њу 
мо ра ју из не дри ти но ве об ли ке ин тер ак ци је са сво јом пу бли-
ком. Он лајн фе сти ва ли по на шем ви ђе њу за то не би тре ба ло 
да бу ду тек је дан у ни зу при вре ме них ко му ни ка ци о них и ди-
стри бу тив них цен та ра – као што су по ре чи ма де Валк број-
ни јав ни про сто ри у окви ру тра ди ци о на лих фе сти вал ских 
мо де ла – већ би они мо ра ли да ко ри шће њем има нент них од-
ли ка Ин тер не та ус по ста ве но ве ме то до ло ги је и стра те ги је за 
фор ми ра ње кри тич ког про сто ра, при че му би про ра ди ли као 
ме ста кри тич ке ди ску си је. У слу ча ју Фи ста ово је учи ње-
но екс тен зив ном упо тре бом про сто ра че та као ме ста жи вог, 
ак тив ног и кон сти ту тив ног уче шћа гле да ла ца (ко је у тра ди-
ци о нал ном по зо ри шном из во ђе њу не би би ло мо гу ће, ни ти 
по жељ но), док је фе сти вал My Dar ling Qu a ran ti ne у са мој 

58 Bart, R. (2019), нав. де ло, стр. 3 
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про грам ској кон цеп ци ји до ка зао мо гућ ност по сто ја ња кри-
тич ке ди ску си је и за јед ни це на мре жи. 

На по слет ку, да би ути ца ли на дру штво и по ну ди ли ра ди-
кал не и пре ко по треб не но ве об ли ке про ми шља ња са др жа-
ја, он лајн фе сти ва ли – би ли они филм ски или по зо ри шни 
– мо ра ју би ти схва ће ни као са мо свој ни про сто ри раз ме не, 
а не као до дат ни про гра ми по сто је ћих ре ал них де ша ва ња. 
Он лајн фе сти ва ли тре ба ло би, да кле, да стре ме ка то ме да 
бу ду ви ше он лајн, а ма ње фе сти ва ли: да фор ми ра ју ин тер-
ак тив ну мре жу кон та ка та и зна ња, а не јед но крат но ме сто 
њи хо вог су сре та. 
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Abstract

Applying interdisciplinary theoretical analysis within a framework that 
cross-references studies in the fields of performance, cultural policy, 
film and screen media, this paper examines transformations of festivals 
in digital environment during the Covid-19 pandemic. Festivals are 
cultural and artistic showcases that present and value certain content, 
as well as places of public gathering and critical debate, on which we 
particularly focus in this study. After a brief theoretical remark on 
what theatre and film encounters represent as places of real physical 
meetings, we move on to online festivals and events of similar nature 
which take place in digital surroundings. We then set out to analyse 
two online festivals, using the case study method on FIST – Festival 
Of International Student Theatre (2020) and My Darling Quarantine 
– Short Film Festival (2020). These examples help us examine the 
potential advantages and disadvantages of online festivals, and also 
their specifics: by moving to the digital realm, online festivals lose their 
exclusivity given by space-time and geographical limitations. Thus, it 
is necessary to find new models of functioning that can contribute to 
having quality collective discussions and transnational exchanges of 
knowledge and ideas. FIST has accomplished this through opening a 
space for debate through live online chat, making viewers an integral 
part of the performance. Likewise, My Darling Quarantine has proven 
itself as a place of collective efort through its creative cooperative 
programming. We conclude that the critical and socio-cultural potential 
of online festivals is exceptional, therefore they should not necessarily 
be thought of as surrogates or extensions of live events, but as authentic 

cultural practices.
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