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КУЛ ТУР НА ПО ЛИ ТИ КА И 
ИЗЛО ЖБЕ НЕ ПО ЛИ ТИ КЕ:  

ОК ТО БАР СКИ СА ЛОН
Сажетак:Радћесебавитиперформативнимучинцимакултурних
политикадваразличитадруштвенополитичкасистемауконци
пирању,обликовању,успостављањуиодржавањуконтинуитета
алиипокретањутрансформацијазначајнекултурнеинституције/
манифестацијеунашојсредини–Октобарскогсалона.Покренут
првокаоизложбанајбољихостварењаизликовнеуметности,а
убрзоикаосмотранакојојсуприказиваниактуелнитоковииу
примењенојуметности,Октобарскисалон јескоротридецени
јеконцепцијскибиодоследан,скоронепроменљив.Токомпоследње
дведеценијеОктобарскисалонпролазикрозизмене,одкојихсуне
кебилеирадикалне(претварањеОктобарскогсалонаизлокалне
умеђународнуманифестацију).Обичносусететрансформације
сагледавалеусветлумењањапарадигмиусавременојуметности
по вертикали (староново) и (ређе)/или (чешће) по хоризонтали
(истовременостразлика),доксеутицајиидеолошкихматрицана
осмишљавање,трајањеипроменеОктобарскогсалона,каоими
крополитикелокалногсветауметностинисуразматрали,нити
проблематизовали.

Кључнеречи:Октобарски салон, културнаполитика, дисензус,
антагонизам,социјализам,неолиберализам

„НаиницијативуНародногодбораградаБеограда,основана
јеприМодернојгалеријиједназначајнакултурнаинститу
ција,Октобарскисалон,којасвакегодине,участослобађа
њаглавногграда,требадапокаженајбољаделанашихнај
бољихуметникаитиме,истовремено,најпотпунијипресек
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кретања,идејнихиквалитетнихпомерањаунашојуметно
сти.”МиодрагБ.Протић1

„Желимосувише.Октобарскисалоннећеникаддатиствар
нипресекнашегстваралаштва,нипресекуједнојгодини.
Искуства сене таложеравномерно, значајникорацисене
праве од једне до друге изложбе. Стварне, најдубље про
мене, одвијају се у тишини и могу остати непримећене.”
СтојанЋелић2

„ПоштоОктобарскисалонСрбијипружаинтернационални
дијалог у форми уметности, Београд ће (поредИстанбул
скогбијенала)постативажанизворимпулсазацелујугои
сточнуЕвропу.”РенеБлок(RenéBlock)иБарбараХајнрих
(BarabaraHeinrich)3

Историја:196019671994199820012004...
(workinprogress)

Октобарскисалонјепокренут1960.годинесанамеромда
постанејавнааренауоквирукојећедомаћиуметнициуспо
стављатии/илирепродуковатисвојурепутацијуизгодинеу
годину.4Токомгодинакојесусенизале,оваманифестаци
јаћесеулокалним,пресвегарепубличким,оквиримаде
финисати као релевантна манифестација. Првих неколико
деценијапостојањаОктобарскисалонјебиоревијалнаиз
ложба,ињеговакултуралнареферентностосцилиралајеу
зависностиодтогадалијеиукојојмерисвојомполитиком
излагањазаступаотенденцијекојесунатадашњојуметнич
којсценинагињалеконзервативизмуилисупосвојимефек
тиманалокалнусценубилемаргиналне,ефемерне,кратко
трајне,бездомета.Октобарскисалонјебиоконципиранкао
изложбакојајеуметничкаделапредстављалапомедијским
категоријама:сликарство,скулптураиграфика,иоваподела
серефлектовалаинанаградекојесуседодељивалепоовим
категоријама.Од1967.годинеизлажусеиделапримењене
уметностииовајсегментСалонаобухватаојекакопримере

1 Протић,М.Б.(10.11.1960)Октобарскисалон,Значајнакултурнамани
фестација,Комунист;наведенопрема:Пажња–критика!?,приреди
ли:Мирчић,А.,Добрић,Г.,БјелицаМладеновић,А.Е.иЛепосавић,Р.
(2009)Београд:КултурницентарБеограда,стр.47.

2 Ћелић,С.(јануармарт1966)6.Октобарскисалон,Уметностбр.5,Бе
оград;наведенопрема:исто,стр.126.

3 Блок,Р.иХајнрих,Б.Предговор,у:Уметност,животипометња,при
редили:Блок,Р.,Хајнрих,Б.иПетровић,С.(2006),Београд:Културни
центарБеограда,стр.11.

4 РадјенастаокаорезултатистраживањанапројектуМинистарствапро
свете,наукеитехнолошкогразвојаРепубликеСрбијебр.177013(„Срп
скауметност20.века:националноиЕвропа”).
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керамикеитекстила,индустријскогиграфичкогдизајна,ко
стима, сценографије, такоифотографију.Токомдеведесе
тих,кадајеуметничкапраксаувеликопревазишластилске,
медијскеиосталеподеле,Октобарскисалонјесасвимеви
дентно постао неадекватан оквир за њено представљање.
ПоследњипуткадајеОктобарскисалонимаосмислапоме
дијскимподелама,односнокадајеуспеодаутомконцепту
испратисавременусценубиојеонајиз1994.године.Одде
ведесетихгодина20.века,Октобарскисалонпостајесвоје
врсниworkinprogress:токомоведеценијезапочињепроцес
напуштањаматрицеревијалнеизложбеиприхватањамоде
лаауторскеизложбестимдаћесезахтевзанекимобликом
ревијалности имплицитно или експлицитно провлачити и
производитидилемеde factoдоданас.Салонпопрвипут
1998.годиненепочиванаконцептуконкурсаилиселекци
је,већнаконцептутематскеауторскеизложбеауоквирима
сегмената тзв.ликовних,односнопримењенихуметности.
Наовом,39.салонусеинанивоунаградаукидајумедијске
разликетакодајебилододељенопетравноправнихнаграда.
Године2001.уметницибирајууметнике,што јебио зани
мљив‘експеримент’,алијошвишеначиндасеизађеизне
згоднеситуацијеукојојсеСаветОктобарскогсалонанашао
суоченсаконтроверзнимефектимаконкурсазауметничког
директора.5Године2002.уводисепраксаименовањаумет
ничког директора који предлаже концепт Салона. Такође,
постојинамераалинеидовољнафинансијскапотпоракоја
јемогладаиспратижељудасеСалонинтернационализу
јепозивањемактуелнихсавременихуметникадаучествују
наизложби,каоиједномисторијскомизложбомиздомена
европскогпозногмодернизма.Коначнуинтернационализа
цијуОктобарскисалонједоживеодвегодинекасније2004.
годинекадајезауметничкогдиректораманифестацијеиме
нованаАндаРотенберг(AndaRottenberg).

5 Образложењепредседницесавета42.октобарскогсалонаоразлозима
због којих је конкурс пропао, као и свако друго, интонирано у поли
тичкикоректномдуху, замаглило је затеченостСавета антагонизмима
и „плуралистичким идеализацијама” произведеним позивним конкур
сом а коју јеСавет превазишаоde facto имплицитном дисквалифика
цијомактуелнекураторскесцене:„Саветјенасвомсастанкуодржаном
22.марта утврдио да конкурс заправо није успео, јер од 18 позваних
аутора,наконкурссуприспеладвапројекта...Саветсматрадасудва
ауторскапредлоганедовољнадабисеизвршиоозбиљанизбородређене
концепције”.(Notabene:једанодтадваприспелапредлогаокупиојена
сарадњуконцепцијскииорганизациононеколикоодоних„18позваних
аутора”којимајепозивнописмобилоупућено.)Ћинкул,Љ.Драмолет
игранузимуипролеће2001,у:42.октобарскисалон(2001),Београд:
КултурницентарБеограда,безпагинације.
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Акосусеоштрекритикеиоспоравањадо2004.водилина
терену локалних подела и парадигми, након 2004. године
тежиштесепребацујенаполемикекојебисегрубомогле
поделитинаонекојесетемељенапитањуприсуствадома
ћихуметниканаманифестацији,ионедругекојесетемеље
на критичком размишљању о самој тези изложбе ињеној
експликацијикакоууводномтексту,такоикрозизборумет
никаирадовакојијеименованиуметничкидиректорнапра
вио.Првагрупаполемикасеупринципутемељинапроцепу
измеђупогледаспоља/погледаизнутра,надинамициодноса
центраимаргинеињиховимразличитимполитичкимпо
тенцијалима,односнонаанксиозностиизазванојпитањима
далимеђународнасценапрепознајелокалнуидалилокал
насценаимапотенцијалдасепрепознауглобалномконтек
сту,односнодалиимакапацитетдасеумрежиипостане
активниагентнаглобалнојуметничкојсцени.Утомсмислу,
питање комбинаторике доделемандата уметничког дирек
тораиностраномилидомаћемкураторутребалобидабуде
мањепитањеполитичкекоректностии(вештачке)уравно
тежености,авишепитањепрофесионалнекомпетентности.

Овобибилакраткаскицаправолинијскеиmainstreamисто
ријеОктобарскогсалонакојамапиракључнедатумеиважна
концептуалнапомерања.Паралелнеовој,аублискојвезиса
самомманифестацијом,моглебисеиспратити/формулисати
бочне’историје’илипрецизнијепокренутирасправе:нпр.
расправаонационалној ликовној критицидругеполовине
20.веканаоснову,какосеиспоставља,обимнетекстуалне
продукцијеудневнојштампиипериодицикојајевеомаак
тивнопратиласвакоиздањеовеманифестације6;расправао
развојукустоскепозицијеодразличитихобликаколектив
нихтела (организациониодбор,саветоктобарскогсалона,
селекциона комисија)7 која баштине традицијужиријапр
вихпарискихСалона,прекомоделатрадиционалногкусто
саиконвенционалнихизложбенихпраксиињимаразличи
тихалтернативнихмодела („кустосаутор”)падопримера
недавних експерименталних и перформативних кустоских

6 Видети: Мирчић,  А., Добрић, Г., Бјелица Младеновић, А. Е., и
Лепосавић,Р.нав.дело.

7 Од првог закључно са тринаестим главно тело манифестације био је
Организациониодбор;од1973.године(14.Октобарскисалон)до2007.
(48.Октобарскисалон),аод2008.године(49.Октобарскисалон)тууло
гуиграОдбор.Од1980.годинепочињепраксаименовањаСелекционе
комисијеодстранеСаветаОктобарскогсалона.Године1992.именоваће
сепоселекторзасвакуодсекција,1995.враћасенапринципселекци
онекомисијеитакоћесваријацијамаостатидо2002. годинекадасе
попрвипут,поугледунамоделмеђународнихманифестација,именују
уметничкедиректорке:ЛидијаМереникзаликовнуиДраганаПалаве
стразапримењенууметност.
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пракси;расправаоразличитимградскимконвенционалним
инеконвенционалнимизложбенимпросторимакаопосле
дица чињенице да се ради о манифестацији која и данас,
послеполавекапостојања,немасвојцентралнипростор,8
тепратећајојисторијаразличитихградскихкултурнихин
ституција као организатора манифестације. Намера овог
текста,дакле,нијеуспостављањедијахронијскеинтерпре
тацијекојабиобухватилаједнуилисинтетизовалау један
историјскинаративсвенаведенеперспективеОктобарског
салона.  Историјско интерпретирање манифестације биће
замењеноконтекстуалним(отудпредложенформат’распра
ве’уместо’историје’).Утомсмислу,Октобарскисалоннеће
битиразматранкаосамојошједан’историјскидогађај’већ
превасходнокаокултуралнаодноснодруштвенапраксаиз
веденаизиуоквиримапотенцијалностикултуреидруштва
којимаприпада.

19602004

ПочециОктобарскогсалонадугују„иницијативиСаветаза
културуградаиликовнихуметникаСрбије”накојујеНа
родниодборградаБеоградапозитивнореаговаотеосновао
овуманифестацију „приМодерној галерији у Београду ...
као сталну институцију која ће сваког 20. октобра, у част
годишњице ослобођења Београда, организовати репрезен
тативну изложбу достигнућа ликовне уметности уНарод
ној Републици Србији”.9 Модерна галерија 1963. године
повлачисеизорганизације због, какоГорданаДобрићна
води, обавеза око отварања Музеја савремене уметности
(20.октобра1965)10алимогућејепретпоставитидасуине

8 Čubrilo,J.Onperformativepotentialsofexhibitionspaces,u:OnArchitec
ture, InternationalConferenceandExhibition, ed.Bogdanović,R. (2013),
Belgrade: STRAND – SustainableUrban SocietyAssociation (CDROM)
Jojkić,Đ. Predgovor, u:Prvi oktobarski salon (1960),Beograd:Moderna
galerija,str.5

9 Јојкић,Ђ.Предговор,у:Првиоктобарскисалон(1960),Београд:Модер
нагалерија,стр.5.

10Добрић,Г.Моћинемоћкритике,у:Мирчић, А.,Добрић,Г.,Бјелица
Младеновић,А.Е.иЛепосавић,Р.нав.дело,стр.27.МиодрагБ.Протић
је поводомТрећег октобарског салона на позив листаПолитика уче
ствоваоусвојеврснојанкетикојујеовајлистспровеомеђубеоградским
ликовнимкритичаримаиукраћојкритицикојујенасловио„Салонније
испуниосвојаочекивања”изнеосвојемишљењедасеСалон„свевише
приближаваУЛУСовимревијалнимизложбама”.Аноним,(11.11.1962.)
Узнакумладихгенерација,али...,Политика;наведенопрема:Мирчић,
А.,Добрић, Г., БјелицаМладеновић,А.Е. иЛепосавић, Р. нав. дело,
стр.90.ОвапаралеласаУЛУСовимизложбамакаомањеелитним,ре
лативнојечестауликовнојкритицитоком60ихгодина20.века,доксе
каснијеспорадичноивишеуимплицитномтонујавља.(„Иакопостоји
жељадаонбуденештодрукчијеибољеодУлусовихизложбикојепо
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гативни одјеци стручне јавности на Октобарски салон те
годинемоглидаутичунадоношењетаквеодлуке.11Органи
зацијудокрајаседмедеценијенасебепреузима„Организа
циониодбороднајмање7анајвише15члановакојеименује
СаветзакултуруНОградаБеограда”12,осим1968.године
кадајетајпосаобиоповерендругојважнојманифестацији
југословенскогкарактера,Тријеналусавременејугословен
ске ликовне уметности13. Културни центар Београда ће од
1970.године,уконтинуитету,сведоданас,осимуперио
дуизмеђу1981.и1986. годинекадаорганизацијупреузи
маУметничкипавиљонЦвијетаЗузорић,битиорганизатор
Октобарскогсалона,готовоувекспремандауважисугести
јеуправцутрансформацијеСалонаускладусапомерањи
ма у свету савремене уметности коју је требало да према
модификованимпропозицијамаиз1963.године14напрвом

чињудасесматрајукаонештоинфериорно,јертунисузаступљенаве
ликаимена,Октобарскисалонипакморадарачунанаонеистеизлагаче
који се јављајуинаУлусовимизложбама,штовишедауступаместо
младимизлагачима.В(асић),П.(6.11.1962)Октобарскисалон1962,По
литика;наведенопрема:Мирчић,А.,Добрић,Г.,БјелицаМладеновић,
А.Е.иЛепосавић,Р.нав.дело,стр.88)Вероватнодаразлогтомеможе
битинапордасеразумедругостновеманифестацијечијесунехотич
несличностисаУЛУСовимизложбамаизазивалепотребураздвајањаи
производње/очувањаидентитетаОктобарскогсалона.

11Отомеимплицитноу:Сујић,В.Б.(1977)НекивидовикритикеОкто
барскогсалона(19601976),Уметностбр.51,Београд;наведенопрема:
Мирчић,А.,Добрић,Г.,БјелицаМладеновић,А.Е.иЛепосавић,Р.нав.
дело,стр.194197.

12Видети Правилнике у каталозима Октобарских салона у периоду од
1963.до1967.године,каоиОктобарскогсалонаиз1969.године.

13ПрвоТријеналеорганизовано јенеколикомесеципреПрвогоктобар
скогсалона,упролеће1960.године,од25.мајадо25.јунанаБеоград
скомсајму.ИзапокретањаТријеналаналазиосеСавезликовнихумет
ника Југославије који је у сарадњи саНародним одборомБеограда и
Фондомзаунапређењеликовнихуметности„МошаПијаде”(основаним
1959.годинерадипомагањамладимуметницимаувидустипендијаза
усавршавањеирадипомагањаманифестација значајних за развој ли
ковних уметности) организовао Тријенале у оквиру Сталне изложбе
југословенских уметности, као самосталне установе.Последње,Пето
тријенале, одржано је током лета 1977. године (од 1. јула до 30. сеп
тембра)уУметничкомпавиљонуЦвијетаЗузорић.Видети:Докнић,Б.
(2013)КултурнаполитикаЈугославије,19461963,Београд:Службени
гласник,стр.203;Првотријеналеликовнихуметности,Сталнаизло
жбасавременеЈугословенскеуметности (1961),Београд:Новидани;
Друготријеналеликовнихуметности,приредилаТрпковићЉ.(1964),
Београд:Култура;Трећетријеналеликовнихуметности,приредиоМар
куш,З.(1967),Београд:БИГЗ;Четвртибеоградскитријеналеликовних
уметности,приредио:Протић,М.Б.(1970),Београд:БИГЗ;Vbeograd
skitrijenalelikovnihumetnosti,priredioĆelić,S.(1977),Beograd:Umetnič
kipaviljon„CvijetaZuzorić”.

14Године 1963. се из Правилника Октобарског салона брише одредба
по којојСалон треба да буде „прегледнајзначајнијих уметничкихдо
стигнућа”иуместоњесеуводиодредбапокојојСалонтребадабуде
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местузаступа/представља,апонекадјеумеодасепостави
чакикаоиницијатортихпромена.

Другим речима, Октобарски салон је настао као један од
многобројних исхода административноетатистичког или
државнобирократскопросветитељског модела културне
политикечијијециљбиостварањеновихвредности,има
нентних новом човеку социјализма/комунизма („најбоља
деланашихнајбољихуметника”).15Будућида„ниједнакул
турна политика није неутрална и непристрасна, ...нити се
онаводисамоуопштеминтересу”16,јасноједаона,каооб
ликинституционалногодносанарелацијидржавакултура,
изражаваидеолошке,политичкеикултурнепогледеиинте
ресеносилацадруштвенеиекономскемоћи,односновлада
јућеелите. Југословенскакултурнаполитикаизпериодау
којемсеосниваОктобарскисалонпасведопочеткапослед
њедеценије20.века,темељиласенапотпуномпланирању,
финансирању и контроли целокупне културне делатности
путемполитичкогиправногсистемасациљемкакоеман
ципациједруштватакоипромовисањавластиирепродуко
вањаи дистрибуцијењенемоћи.Салон (као иТријенале)
настајеодлукомНародногодбораградаБеограда,једногиз
системамеснихирејонскихкојисузаједносарепубличким
и савезним, након Другог светског рата, у новоствореној
држави,чиниликостурчитаведржавнеорганизације.Мо
дернагалерија,будућиМузејсавременеуметности,којојје
билаповеренаорганизацијапрвихСалона,такођејеосно
ванаодлуком’сврха’:токомпрвеполовинешестедеценије
20. века,председнициСавета занаукуикултуруФНР Ју
гославијеиСаветазапросвету,наукуикултуруНРСрбије
(председницаМитраМитровић)започињупрвеконсултаци
јеоформирањуМодернегалеријекојећесезавршитиРеше
њемСаветазакултуруНародногодбораградаБеоградаод
17.јуна1958.године,којимјеконачнобиладонетаодлукао
оснивањуМодернегалерије.17КултурницентарБеоградаје
такођеградБеоградосновао1957.године,докјеУметнички

„манифестација уметника Србије на плану сликарства, графике и
скулптуре”.Видети:Правилник,у:Четвртиоктобарскисалон(1963),
Београд:Модернагалерија.

15Овајмоделнијебиоиманентансамокомунистичкимземљамавећиу
појединимсоцијалдемократскимпопутШведскеилиХоландије с том
разликомдајеуовимпоследњимдржаванасебепреузималасамооба
везуматеријалнофинансијскепретпоставкекултурногразвоја.Видети:
Докнић,Б.нав.дело,стр.39.

16Прњат,Б.(2006)Уводукултурнуполитику,Београд:Стилос,стр.58.
1725.август2014.,http://www.citajteo.rs/index_muzej_savremene.html;Pro

tić,M.B. IstorijatMuzeja savremeneumetnosti, у:VodičMSUB, (1965),
Beograd:Muzejsavremeneumetnosti,str.1819.
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павиљонЦвијетаЗузорић(подигнут1928.годиненапорима
Удружењапријатељауметности„ЦвијетаЗузорић”основа
ног 1922. године), институција која је након 1945. године
реорганизованаускладусановомкултурномполитиком–
ПавиљонједатнакоришћењеиуправљањеУдружењули
ковнихуметникаСрбије,стимдајеупериодукадајебио
задуженодстранеграданапословимаорганизацијеСалона,
деловаокаосамосталнаинституцијакултуре(19781986).18

ПрисустводржавеодносноградауоквируОктобарскогса
лонаће варирати: упрвим годинамау радуОрганизацио
них одбора Салона поред уметника, ликовних критичара,
историчара уметности, именованим према Правилницима
од стране СаветаМодерне галерије за прва три Октобар
ска салона,19 а од Четвртог октобарског салона од стране
Савета за културуНародног одбора градаБеограда,20 уче
ствоваће и начелникСекретаријата за просвету и културу
НародногодбораградаБеограда.Такође,упрвимгодинама
ће постојати тенденција да се и саставжирија за награду
проширикултурнимрадницима.21Организациониодбор је
премаПравилницима(будућидајесвакиОктобарскисалон
имаосвојПравилникиПословникчијијетекстмогаоани
јемораодасеразликује)требалодасебавиорганизацијом
Салона,даименујежиризанаграде,„давршиизборрадова

18Vučetić,R.TheEmancipationofWomeninInterwarBelgradeandthe„Cvi
jetaZuzorić”Society,26.avgust2014.,http://www.udi.rs/articles/genderRV.
pdf;Церовић,Н.иКелемен,И.(2011)Удружењепријатељауметности
ЦвијетаЗузорић19221941,ДокументииграђаизархивеУЛУСа,Бео
град:УЛУС.

19Видети:Правилнике у каталозима Октобарских салона 1960, 1961 и
1962.године

20Видети:Правилник,у:Четвртиоктобарскисалон(1963),Београд:Мо
дернагалерија,безпагинације.

21ПримерарадиужиријузанаградеПрвогоктобарскогсалонапоредНе
дељкаГвозденовића,дрМиодрагаКоларевића,МомчилаСтевановића,
СретенаСтојановића(утомтренуткудеканаАкадемијеликовнихумет
ности)иЛазараТрифуновића,учествујуиПавлеБељански(узчијеиме
у каталогу стоји да је опуномоћениминистар у пензији, а не и један
одвеликихколекционаракојићегодинуданакаснијесвојуколекцију
институционализоватиупрвој,наменскипројектованој,музејскојгра
ђевиниуНовомСадуиВојводиниипрвојмузејскогалеријскојинсти
туцијиуСрбијинамењенојчувањуиизлагањузбиркеједногколекци
онара)иДрагоВучинић,тадашњисекретарКултурнекомисијезавезе
саиностранством.Видети:Правилник(1960)Првиоктобарскисалон,
Београд:Модерна галерија, стр. 7.У радужирија за награде наДру
гомоктобарскомсалонупореддобитниканаграденапретходномСало
ну:БошкаКарановића,МишеПоповићаиЉубицеСокић,учествујуи
дрМиодрагКоларић,МомчилоСтевановићиЛазарТрифуновић,каои
ГавроАлтман, тадашњиуредниклистаКомунист, службеног гласила
СавезакомунистаЈугославије.Видети:Правилник,у:Другиоктобарски
салон(1961),Београд:Модернагалерија,стр.7.
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иизлажеихпремарасположивомпростору”22.Године1973.
Организациониодбор се трансформишеуСаветОктобар
ског салона; током година ће се мењати дужина мандата
члановаСавета23ањеговсаставћечинитиуметници,ликов
никритичари,историчариуметности.Упериодуод1973.до
1984.годинеурадуСаветаучествоваћеируководећиљуди
институцијакојимаћебитиповеренаорганизацијаСалона:
директорКултурногцентраБеограда (19731980)иуправ
ник Уметничког павиљона Цвијета Зузорић (19811984).
После1987.годинекадаорганизацијаОктобарскогсалона
поновопрелазиуокриљеКултурногцентраБеоградападо
2008.године,директорке(ГорицаМојовић,ДаницаЈововић
Продановић)овеинституцијесу,иаконисубилезванично
чланицеСавета,билевеомаактивнеуобликовањуманифе
стацијекаоиуњенојинтернационалнојпромоцији.

Овај’излазак’представникаполитичкихструктураизрада
Савета би семогао интерпретирати као знак чврстог уве
рењавластида јеманифестацијаидеолошкидоброутеме
љена, односно да је успостављена идеолошка инерција.24
Полетни, амбициозни и елитистички духПрвог салона је
достабрзоустукнуопредконзервативнимукусом,скоропа
се изложба, како примећује критика, изједначила са годи
шњимизложбамачлановаУЛУСа.Коначно,градскавласт
јеималадискретниначиннадзирањаманифестацијесобзи
ромнафинансијскузависностОктобарскогсалонаодисте
тевласти.

Од2008. годинеСаветсетрансформишеуновотело,Од
бор:тежиштесесапрограмскосаветодавнеулогепребацује
напреузимањеорганизационеифинансијскеодговорности.
Минимизујесебројчлановауодносунапретходнатела,та
кодаОдбор сада, уместода се темељинаидентитетским
политикамаиширокомконсензусукаоштојеСаветчинио,
својеупориштеимаутехнократскојоперативности.Уње
говсаставулазепоредуметникаи/илиисторичарауметно

22Видети:Правилник,у:Првиоктобарскисалон(1960),Београд:Модер
нагалерија,стр.8.

23УглавномсусечлановиОрганизационогодбораилиСаветабиралина
две,односночетиригодине,узувекприсутнумогућностдаихСкуп
штинаградаразрешипреистекамандата,каоштоседесилосаСаве
томизабраним2008.годинеутрајањуодчетиригодинеаразрешеним
већследеће,2009.године,наконименовањановедиректоркеКултурног
центраБеограда.

24СедамдесетихгодинаурадСаветасеукључујуиуметнициизПришти
не:НиманиШћури1973.иНебихМурићи1975,каоиМиланСтанојев
графичаризНовогСада(1975).Међутим,овајунутаррепубличкикључ,
којиможебитиколатералнапоследицаатмосфереокоУставаиз1974.
године,нећесеодржатиугодинамакоједолазе.
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стикао’експерата’,директоркаКултурногцентра(Даница
ЈововићПродановићусазиву20082009,иМиаДавид,по
сле2009.године)ипоједанпредставникизпословногсвета
ипоновопоједанпредставникградскевласти,алиневише
уулозипотенцијалногцензора,већизстратешкихразлога,
’призван’одстранесамеманифестације,арадиобезбеђива
њачвршћевезеиутомсмислуфинансијскесигурности,а
самимтимиопстанкаманифестације.

КонтроверзникарактерОктобарскогсалонатокомовихпет
иподеценијапостојањанетемељисенањеговимизборима
(Савета,жирија,уметникаирадова)већнаантагонизмима,
дисензусима,пачакиагонизмимачијисуовиизбориби
липоследицаи/иликојесуовиизборипроизводили.Утом
смислуможемодаговоримоодимензијиполитичког(Шан
талМоф–ChantalMauffe)25–и/илиполитике(ЖакРансијер
–JacquesRancière)26каооонојкојајесуштинскаиманифе
стацијиинхерентна.АкојепрофилОктобарскогсалонамо
делованускладусакултурномполитикомкојајепредмани
фестацијупоставилаозбиљнаочекивањадасвакегодинере
презентујеподједнакоквантитетиквалитет,симболизујући
такодруштвенинапредак,самаманифестацијаје’изнутра’
билапремреженаполитикама:одименовањачлановаОрга
низационогодбора/Савета,жиријазанаграде,селекционих
комисија (од1975. годинеуведене), селектора (1992, 1993
и1994.годинепо једанчланселекционекомисијепостаје
селекторзаодређенуобласт:сликарство,скулптуру,цртеж
играфику,примењенууметност,графичкиииндустријски
дизајн27;аод1998.именујусеселекторикојису„дужнида
на основу свог увида (изложбе, атељеи) предложе Савету
листупозванихаутора.”28),уметничкогдиректора(од2002.

25„Под политичким подразумевам димензију антагонизма коју сматрам
конститутивнимелементомљудскогдруштва,докподполитикомподра
зумевамсклоппраксииинституцијапутемкојихсествараред,органи
зујућикоегзистенцијуљудиуконтекстуконфликтностикојиполитичко
обезбеђује.”Mauffe,C.(2005)OnthePolitical,London:Routledge,p.9.

26„Суштинскирадполитике јеконфигурисањесопственогпростора.Он
видљивимчинисветсвојихсубјекатаисвојихрадњи.Суштинаполи
тике је испољавање дисензуса као присутности два света у једноме”.
Ransijer,Ž.(2012)Narubovimapolitičkog,Beograd:Fedon,str.184185.

27Тачка 8 из Правилника 33. октобарског салона. Видети: Правилник,
у: 33. Октобарски салон (1992), Београд: Културни центар Београда,
стр.6.

28Члан8Правилника39.октобарскогсалонакојићесеондапојављива
ти у правилницима Октобарских салона закључно са 2000. годином.
У Правилнику 42. октобарског салона задржава се принцип селекто
раалисеимодификујетекстсходноновонасталојситуацији–„Савет
именуједеветселектораизредоваликовнихипримењенихуметникаи
сањимасклапауговоросарадњина42.октобарскомсалону.”Видети:
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године);затим,прекоизборауметникаодносноњиховихра
дова, дополитикенаграђивања.29Самолетимичанпоглед,
рецимо,начлановеОрганизационогодбора/Саветаформи
рајаснусликуоамбицијамаСалона.ЧлановипрвогОрга
низационогодборакојијеимаомандатоддвегодинебили
супоредНемањеМаџаревића,начелникаСекретаријатаза
просветуикултуруНародногодбораградаБеограда,Зуко
Џумхур, сликар и карикатуриста, Недељко Гвозденовић,
сликарипрофесорАЛУ,БошкоКарановић,графичариван
реднипрофесорАЛУ,ОлгаЈеврић,скулпторкачијијеради
калниприступскулптуринаконсамосталнеизложбе1957.
годинеугалеријиУЛУСаинаступаунационалномпави
љону на 29. венецијанском бијеналу 1959. године био за
паженкаоизузетанодстранедомаћеииностранекритике,
дрМиодрагКоларић,историчаруметности,научнисарад
никНародногмузеја, ЈованКратохвил,скулпторидоцент
АЛУ,МиливојНиколајевић,сликариуправникновосадске
Галеријематицесрпске,БошкоПетровић,сликар,Божидар
Продановић,сликариасистентАЛУ,ЈованСекулић,дирек
торЗаводазазаштитуспоменикакултуре,МладенСрбино
вић, сликар и доцентАЛУ, РатомирСтојадиновић, скулп
тор,ВојинСтојић,скулпториасистентнаАЛУидрЛазар
Трифуновић,историчаруметностииасистентФилозофског
факултета.Овакавтрендокупљањаеминентнихличности,
уметника,историчарауметностиилиликовнихкритичара,
чијијеауторитетпроизлазиоизпрофесионалног,друштве
ноги/илиполитичкогангажманаутелокоједоносиконцеп
цијуиутврђујеПравилникСалона,којенепосредноврши
избор излагача или жирира радове пристигле на конкурс,
којеименујеселекционукомисију/селекторе/уметничкеди
ректоре,каоижиријебићезадржантокомсвиховихгодина.
КрозОрганизационеодбореилиСавететокомовихдецени
јаусвојствучлановапрошлису:МихаилоПетров(196230,
графичар,сликар,илустратор,песникикритичар,иутом
тренуткупрофесорАЛУ);МаријаПушић(1962,историчар

Правилник,у:42.Октобарскисалон(2001),Београд:Културницентар
Београда,безпагинације.

29ЛидијаМереник јеуоквиру42.Октобарскогсалонаукључиларетро
спективунаграђенихрадованаОктобарскимсалонимаод1960. годи
непрепознајућиуоваквојретроспекцији„јошједновиђењеуметничке
сценеуСрбијипосле1960.године–својеврснуисторијууметностии
уметничке продукције формирану критеријумом политике награђива
ња.“Мереник,Л.Уводне напомене о 43.Октобарском салону, у:Зум
ин Зум аут, 43. Октобарски салон, приредила Петровић, С. (2002),
Београд:КултурницентарБеограда,стр.8.

30ЧлановиОрганизационогодбора/Саветасубиранинадвеилиначетири
године.Утексту,осимунеколикослучајева,изаименанаведенихчла
нова,датајепочетнагодинањиховогмандатауОдборуилиСавету.
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ка уметности, у том тренутку, кустос Модерне галерије),
СтојанЋелић(1962,сликариутомтренуткудоцентАЛУ),
НадаАндрејевићКун(1963,историчаркауметности,утом
тренуткууправницаМузејапримењенеуметности),дрКа
таринаАмброзић(1964,историчаркауметности,утомтре
нуткунаучнисарадникНародногмузеја),дрДејанМедако
вић(1968,историчаруметности,утомтренуткупрофесор
на Групи за историју уметностиФилозофског факултета),
Алекса Челебоновић (1972, сликар, ликовни критичар, до
тог тренутка, између осталог комесар југословенских се
лекција наВенецијанском бијеналу, 1958, 1964. и 1966, и
БијеналууСаоПаолу,1957,1961.и1969),МићаПоповић
(1972,сликариутомтренуткупредставникУЛУСа),Јеф
та Јевтовић (1986, историчар уметностии у том тренутку
директорНародногмузеја),дрБојанаРадојковић,директор
МПУ (1986, историчарка уметностии у том тренутку ди
ректоркаМузеја примењених уметности), Ирина Суботић
(друга половина осамдесетих, историчарка уметности и у
том тренутку кустос Збирке стране уметности Народног
музеја),ДушанОташевић(19982000,сликар),ЧедомирВа
сић(19982000,сликариредовнипрофесорФЛУ),Марија
Драгојловић  (1998, сликарка, редовна професоркаФЛУ),
дрЛидијаМереник(2000и20082009,историчаркауметно
сти,прводоценткиња,аондаванреднапрофесорканаСеми
нарузамодернууметностОдељењазаисторијууметности
Филозофскогфакултета)...31Сличнанамерасепрепознајеи
уизборучлановажирија,селекционихкомисија,селектора
иауторапратећихизложбикојепостајуновапраксаОкто
барскогсалонаод1989.године32,сведо1998.годинекада

31Транспарентни пример рефлектовања и уплитања актуелне политике
уОктобарски салонбила је сменапостојећег сазиваСаветаОктобар
скогсалоначијијепредседникбиоБогданКршић,графичарипрофесор
ФПУиименовањеновог,’политичкиподобнијег’саМомчиломАнто
новићем, професором и у том тренутку деканомФЛУ, те Радиславом
Тркуљом,сликаромитадашњимдиректоромМСУкојијебиоблизакре
жимуинатоместотакође,иаконекомпетентан,политичкипостављен
почетком 1993. године.Ова промена је претходила смени директорке
КЦБа,ГорицеМојовић,аједнаодбизарнихзамеркиСалона,одстране
челникаграда,којисубилиизредоваСоцијалистичкепартијеСрбије,
билаједазнакСалонаиз1993.годинесадржижутуиплавубоју(алузи
јанабојезнакаутомтренуткуопозиционеДемократскестранке)иако
језнакпоредовихсадржаваоицрвену,инебоје,црнуибелу.Видети:
Мојовић,Г.Октобарскисалон–одлокалнедоевропскеманифестације,
у:45. октобарски салонКонтинентални доручакБеоград, приредила
Петровић,С.(2004),Београд:КултурницентарБеограда,стр.14.

32Иницијативузаприређивањепратећихизложбијепокренулатадашња
директоркаКултурногцентраБеограда,ГорицаМојовић,наконштоје
саЉиљаном Поповић, дугогодишњом уредницом ликовног програма
КЦБа,посетилаизложбу„Документа”уСарајеву1987. године.При
марнаидејајебиладасеОктобарскисалонорганизујеувишебеоград
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Савет Салона бира селекторе којима даје слободу избора
којаћерезултоватиауторскимизложбама/целинамауокви
русамогСалона.Дешавалосечестодасумногичланови
ОрганизационогодбораилиСаветабилиичлановижирија
истовремено (ускладусаодредбамаправилникадотичног
издањаСалона),илиуоквирунекогдругогиздањаСалона,
штонаравнопроблематизује,чаккомпромитујеОктобарски
салон јер уместо претпостављенеширине, ’неутралности’
и ’објективности’ у репрезентовању ’аутентичних вредно
сти’,можедаимплицирамонополизацију.33

НепостојиједанПравилниккојиобухватасвеСалоне–пра
вилници су се мењали у складу са променама у друштву
и уметности, тако да је, генерално, сваки Организациони
одбор,односноСаветутврђивао,натраговимастарих,но
ва,мањеиливишемодификованаправила.Једнаодупеча
тљивијихпроменајеонакојадоводиупитањеисамназив
манифестације. Октобарски салон је између осталог био
замишљен као манифестација која ће имати и комемора
тивнуфункцију–обележаваћеи славиће20. октобар,дан
када су здружене јединице Народноослободилачке војске
ЈугославијеиЦрвенеармије1944.године,ослободилеБе
оград.Стогајеоваманифестацијауглавномбилаотварана
насамдан,или19.октобраиуглавномјетрајаламесецда
на.Године1993.изПравилникаизостајечланкојисепона
вљаотокомдеценија:„Октобарскисалонсеорганизујесва
кегодинеучаст20.октобра–ДанаослобођењаБеограда”
иуместоњегајеунетодасе„Октобарскисалонорганизује
сваке године октобра месеца”. Другим речима, Октобар
ски салон је почетком деведесетих само рефлектовао, и у
овој одлуци резимирао другачије, неоконзервативно кри
тичкорасположењепремапрошлостикоју је,оригинално,
био предвиђен да прослављаи то скоро десет година пре
званичнеодлукеоизборуновогдогађајаизисторијеграда,
односнопроменидатумаобележавањаграда.34Одтренутка

скихгалерија.Истовремено,уводисеизложба„гостаутор“,идејакоја
нијезаживеласобзиромда,какосамаМојовићобјашњава„нашаземља
врлобрзоулазиуизолацију“.Исто,стр.14.Пратећеизложбесеупочет
купостављајуудржавним/градскимгалеријама,аливрлобрзопочиње
сарадњасамалобројнимприватнимгалеријама(Лада,12+,Звоно).

33Изувида у документацијуОктобарског салона види се да јеЉиљана
Ћинкул,примераради,учествовалаурадуСаветаупериодуод1998.
до2001,дајебилаужиријузанаграду1997.године,дајесукцесивно,
свакегодине,упериодуод1989.до1993.годинеприређивалапоједну
пратећуауторскуизложбу(стимдајеизложбуИзазовлиногравуре1991.
конципиралаиреализовалаукоауторствусаЗораномТодовићем),даје
1990.годинебилауселекционојкомисији,а1998.годинеиселекторка.

34СкупштинаградаБеоградајетек26.децембра2002.годинеодлучилада
сепериодизмеђудвазначајнадогађајауисторијиграда–од16.до19.
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интернационализације Октобарског салона, Пословник и
Правилникизостајусапочетнихстраницакаталога,атер
мин отварања се са било ког датума у октобру помера на
септембар (2013и2014. године), алинаовоиостала (ра
дикална)померањаОктобарскогсалонапосле2004.године
вратићемосекасније.

ЧестосеукритикамаилиуразговоримаоСалонуправила
историјскапаралеласапарискимСалонима.35Међутим,ар
гументикојимабисеподржаломишљењеопарискимСало
нимакаомоделупремакојемјеконфигурисанОктобарски
салонсуелузивни,непрецизни,итонајвишезбогразличи
тихконтекстаукојимасубилепокренутеиукојимасусе
организовалеовеманифестације.Паралелапостојиуназиву
којипрецизнореферишеначињеницуда јеупитањутип
репрезентативне групне изложбе, али модалитети њихове
унутрашњеорганизацијесеразликују,пасуињиховиефек

априла–обележавакао„ДаниБеограда”.Какостојиуобјашњењуове
одлукеназваничномсајтуградаБеограда,овадвадатумасуизабрана
збогтогаштоје„СловенскоимеБеоградпрвипутпоменуто16.априла
878.у једномписаномдокументу–писмупапеЈованаVIIIбугарском
кнезуБорису,а19.априла1867.коначноје–поштојепоследњитурски
командантАлиРизапашасимболичнопредаокључевеКнезуМихаилу
наКалемегданупресталаготовотроиповековнаокупацијаиБеоград
поновопостаосрпскиград”.25.август2014.,http://www.beograd.rs/cms/
view.php?id=1222.

35Парискисалони (изложбеалиикаообликеманципације јавнесфере)
билисупроизводфранцускеполитикекојајеодЛујаXIVкултурипри
знавала (моћан) политички потенцијал. Историја изложбених Салона
везана је за оснивање Краљевске академије сликарства и скулптуре
(AcademieRoyaledePeintureetdeSculpture)1648.годинерадиустано
вљавањаизаступања’истинитедоктрине’уликовнимуметностима,а
1663.годинекомплетнореорганизованеипретворенеудржавнуумет
ничку машинерију. Прва изложба чланова Академије и њене школе
(EcoledesBeauxArts)билајеодржана1699.године;1725.изложбадо
бијасвојзваничанназивSalondeParis,аод1737.наСалонусумоглида
излажуиуметницикојинисубиличлановиАкадемије.Од1820.године
постајеглавнигодишњидогађајкојиуимефранцускедржавеорганизу
јеАкадемија,којијефинансиранодстранедржавеинакомеседржава
појављујекаоглавникупацуметничкихдела.Салонјесведо80ихго
дина19.векабиоглавнајавнааренаукојојсууметницимоглидастекну
или,пак,даизгубесвојурепутацију,аотомесусепиталисједнестране
жири,којијевршиоизборуметничкихделаињиховупоставкупрема
успостављеној хијерархији вредностикоја је репродуковаладоктрину
Академијечијисучлановибили,исдруге,ликовнакритика,којајемо
гладабудеконзервативна,усагласностисажиријемињеговимфавори
зовањемконвенционалног сликарстваилиунеколико супротстављена,
окренутадефинисањумодерногимодерности.Видети:Blunt,A.(1982)
ArtandArchitectureinFrance:1500to1700,London:Penguinbooks,pp.
324325;Blake,N.andFrascina,F.Modernpracticesofartandmodernity,
in:ModernityandModernism,FrenchPaintingintheNineteenthCentury,
eds.Frascina,F.andBlake,N.,etal(1993)NewHaven(etc.):YaleUniver
sityPress(etc.),pp.5961.
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ти различити. Обе манифестације су директни производи
културнихполитика,осниванесуифинансиране’сврха’–
њиховиоснивачисукраљодноснодржаваупрвомслучају
(којисууједнобилииглавникупциуметничкихделаизло
женихнаСалонима)иградскауправаудругомслучају(уз
видљивиизостанак’колекционарских’амбиција).Првама
нифестацијајетребалодарепрезентујеирепродукуједок
тирнуинституцијеуоквирукојејеибиланапрвомместу
конципирана.КадајеречоОктобарскомсалону,очекивања
сусеспротекомвременамењала.ПредпрвеОктобарскеса
лоне,апосебнопредПрвиоктобарскисалон,биласупоста
вљенаначелновеомависокаиистовременонеодређенаоче
кивањаизакојихсе,чинисе,усенциоснивањаМузејасавре
менеуметностијугословенскогкарактераодкогсеочекива
лодаћебитиважнаиводећаинституцијатогтипауземљии
региону,препознајежељадасеуспоставиипотврдиконти
нуитетсапредратнимсликарствомрадиконструисањакохе
рентногнаративаонационалнојијугословенској(модерној)
уметности 20. века ињеговог ињеног историзовања.Ор
ганизациониодборПрвогоктобарскогсалонајебиодонео
одлукуда„позивимазаизлагањеодазаслуженопризнање
генерацијиуметникакојисусвојимстваралаштвомдопри
нели развоју српске уметностиизмеђу два рата, а заузели
видноместоиупослератномразвојуликовнеуметностиБе
оградаинашеземље.”36Билисупозвани:ЈованБијелићса
почаснимместомнаСалону,ЂорђеАндрејевићКун,Стојан
Аралица,МаркоЧелебоновић,НедељкоГвозденовић,Ми
ланКоњовић,ПетарЛубарда,ПредрагМилосављевић,Ми
лоМилуновић,ЗораПетровић,ИванРадовић,ИванТабако
вић,МихаилоПетров,РистоСтијовићиСретенСтојановић.
ПолагодинепреотварањаПрвогоктобарскогсалонабило
јеотвореноПрвотријеналејугословенскеуметностикојеје
отворено тежило успостављању континуитета: окошезде
сетакуметника,живихипреминулих,билојепредстављено
сапоједнимделомизмеђуратнефазе,аониживибилису
заступљенииуделуактуелнеликовнеуметности.Синтагма
’успостављањеконтинуитета’чиниседајеобележиласвет
уметностиуНРСрбијипедесетихгодинапочевшиодизло
жбе70сликарскихивајарскихделаизвремена19201940,с
почетка1951.године,којомјебилазапочетарехабилитација
међуратнеуметности,аонданастављенапреконизасамо
сталних изложби протагониста ове уметности, наградама
или других обликањихове институционализације (профе
сура,радукомисијама,итд).Успостављањеконтинуитетаје

36Правилник(1960)Првиоктобарскисалон,Београд:Модернагалерија,
стр.8.
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значилонесамоафирмацијумеђуратне,грађанске,уметно
стинаконначелног,алиодстраневластиникадааутентично
прихваћеног, дистанцирања од социјалистичког реализма,
већиутврђивања ауторитетамеђуратнеуметностикао је
диногмеритумакојијекадардапружилегитимитетновим
појавамаууметностиинатајначиндасвојујошувеккрхку
и несигурну егзистенцију у (радикално) другачијем исто
ријскомиидеолошкомокружењу,ојачаиучврстиаисториј
ском,кантовском(еманципованом)уметничкомиестетском
аргументацијом.37ПоштојеиОктобарскисалонизвео’ус
постављањеконтинуитета’,судећипоизлагачимакаоикри
тикамакојесупратилеСалонетоком60ихгодина20.века
(спорадично,токомосмеидеветедеценије),манифестација
је, без обзира на сталнофинансирање и намеру да се из
боромчлановаОрганизационогодбораодржињенелитни
статус,defactoбилапрепуштенасамасеби,безјасне„ми
сије”38(отудсечестоукритициСалонанаилазинаконста
тацију„ништаново”).Октобарскисалонпостаје’плутајућа’
манифестацијаококојесеводеполемике39,иукритикама
доминирамишљењедајеуметностнегдедругдесамоврло

37СличносупоступилиииницијаториDocumenteуКаселу1955.године.
Прваиздањаовеманифестацијеималасуисторијскиидокументарно/
реконструктивниприступ.DocumentaIбиласуконцентрисананапред
ратниевропскимодернизамсаиницијалномнамеромуспостављањана
цизмомпокиданихвезаса‘дегенеративномуметношћу’каоиуспоста
вљањановихконтакатасаевропскимземљамапутемсегментаизложбе
којијепредставиомладунемачкууметност.Утомсмислу,DocumentaI
биласупрвипослератнифорумнакомесусенемачкииевропскиумет
ницисусрели.СледећаDocumentaбићезапамћенакаоизложбакојасе
бавилауметношћунакон1945.гдејетагодинаузетанесамокаојасна
политичкацезуравећјетребалода,наосновуселекцијепредратнихи
послератнихуметничкихдела,послужиикаокритеријумзаразматрање
савременеуметности.Видети:Чубрило,Ј.(2009)Какомеђународнеиз
ложбемисле,ЗЛУМСбр.37,НовиСад:Матицасрпска,стр.307.

38„Иуправозатооправданојеразмислитиоњеговојправојмисији,омо
гућностимаискоришћениминеискоришћеним,анарочитоопобудама
онихкојисугауимедруштвастворили,иотомедалије,иколикоје,
овакавкакавје,ускладусањима.”Протић,М.у:Аноним,(11.11.1962.)
Узнакумладихгенерација,али...,Политика;наведенопрема:Мирчић,
А.,Добрић, Г., БјелицаМладеновић,А.Е. иЛепосавић, Р. нав. дело,
стр.90.

39ПримерарадиполемикаизмеђуДејанаМедаковића,председникаОрга
низационогодбораДеветогоктобарскогсалонаиЖивојинаТуринскогу
листуПолитикатокомдецембрамесеца1968.године(видети:Мирчић,
А.,Добрић, Г., БјелицаМладеновић,А.Е. иЛепосавић, Р. нав. дело,
стр.151158.),илиполемикаизмеђуВасилијаСујићаиМирјанеЖив
ковићкоја севодилана страницамачасописаМладост октобра1977.
године (видети:Мирчић,А.,Добрић,Г.,БјелицаМладеновић,А.Е.и
Лепосавић,Р.нав.дело,стр.185221).
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малоилинималонаСалону.40Приређујусе’контра’изло
жбе попут (анти)изложбеГенерација 7141, отворене исто
временоалиизваноквираОктобарскогсалона,чакунепо
среднојблизини,угалеријиСтудентскогкултурногцентра,
илиизложбеОтвореногоктобарскогсалонаугалеријиПин
киуЗемуну(приређиванеод1978.до1982.године).Ипак,
Октобарски салон ће током своје историје неколико пута
одигратиулогуманифестацијепромотерановихпојаваили
ће их Салон представити након њиховог етаблирања пре
свеганабеоградскојсцени,штосеизперспективенесамо
доминантнеидеологијемодернизма, већиначелнихпрво
битнихразлогапокретањаманифестацијемоглоочекивати:

40Примераради:„СтогабиОктобарскисалонвећједноммораодапостане
катализатордуховнеклимекојабиодСалонастворилаједнусвечаност
уметности у ширем културолошком смислу: ангажовањем естетичко
просудитељски најкомпетентнијих кадровских ресурса, предавањи
ма,дискусијама,уводнимкаталошкимстудијама,изложбамалауреата,
парцијалнимфокусирањемпојаваипоетика–светокомплементарно
медијскииинтердисциплинарно.Тектадабинашедруштво(које јеи
финансијер) имало сатисфакцију, уметници алиби, а Салон би синуо
идејом смисла. Верујем да би с разлогом гневни ’заблудели синови’,
’ренегати’,она’плејадаапстинената’озаренитомсветлошћу,опетпо
хрлилиСалону”.Васиљковић,К.(28.10.1983)Последицеапатије,Кому
нист,наведенопрема:Мирчић,А.,Добрић,Г.,БјелицаМладеновић,А.
Е.иЛепосавић,Р.нав.дело,стр.353;РадоњаЛепосавићуочаваосновни
моделписањакритикеоСалонутекаоједноодопштихместауписа
њуимишљењу оСалону детектује у често понављанимреченицама,
илифразаматипа:„Ниовегодиненашинајпознатијиуметницинеизла
жунаСалону,аселекционакомисијаод...радоваприспелихнаконкурс
одабраласвега...,штојеизазвалобурунегодовања.”или„Иове–каои
ранијихгодина–постављасепитање:какавнамСалонтреба?”,Лепо
савић,Р.Мртваприрода...идруштво,у:Мирчић,А.,Добрић,Г.,Бјелица
Младеновић,А.Е.иЛепосавић,Р.нав.дело,стр.15.

41Поповић, М. (17.11.1971) Денегри: ревијалне изложбе – преживеле!,
Експрес,наведенопрема:Мирчић,А.,Добрић,Г.,БјелицаМладеновић,
А.Е.,Лепосавић,Р.нав.дело,стр.228.Генерација71(или„шесторица”,
„шестаутора”,„првагенерација”,Октобар,премаДенегрију,непреци
зниколоквијалнитерминипомоћукојихсежелелодасеподјединстве
нимназивомобухватирадСлободанаЕреМиливојевића,МаринеАбра
мовић,РашеТодосијевића,НешеПариповића,ГергељаУркомаиЗорана
Поповића;Denegri,J.(1996)Sedamdesete:temesrpskeumetnosti:Nove
prakse(19701980),NoviSad:Svetovi,str.94.
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енформел42,новуфигурацију43,постмодерну44илиновубео
градскускулптуру45иновубеоградскуфигурацију46.Међу
тим,тојошувекнезначидасенаСалонунисумогливидети
радовиуметникакојигенерацијскиилиизлагачкомстрате
гијомнисуприпадалинекојпојавиалијесупотомештосу
њиховирадовиделиликарактеристикепојаве(примерара
диМиланАлексићкојићесвојефотографијеконцептуалне
провенијенцијеизлагатиусликарскојсекцијинаСалонима
1980,1981.и1982.године;истоважиизанаступДрагана
ПапићанаОктобарскимсалониматихгодина).

Захваљујући идеолошкој инерцији, манифестација је оп
стала,азахваљујућиамбицијипрофесијеиантагонизмима,
односномикрополитикамакојесупресецалеиконфигури
салелокалнисветуметности,првоспоро,паондасвебрже,
мењаласеиприлагођавалановимилидругачијимзахтеви
мавремена.Коликогодконзервативанбио,јерјеСалонто
комвременатоипостао,готовобезпотенцијаладапромо
више, учвршћује или доводи у питање каријере уметника
(попутпарискихСалона),баштакавкакав јебио,поседо
ваојеиполитичкикапацитетдапровоцирауспостављање
другости,другачијихикритичкихпозиција.Тајполитички
капацитеттемељиосенасимболичкојмоћиобезбеђенојчи
њеницом суштински неометаног државног (’друштвеног’)

42НаДругомоктобарскомсалону1962.годинеМићаПоповићћедобити
наградуСалона.

43Организациони одбор 13. Октобарског салона 1972. године донео је
одлукуи у предговору је обнародовао да ће то издањеСалона имати
посебу селекцију посвећену појавиНове фигурације коју је објаснио
као„типфигуралногпризоракојисезасниванакоришћењупредлога
новихмасовнихмедијума,каоштосу:фотографија,филм,телевизијаи
стрип”.Видети:13.Октобарскисалон(1972)Београд,безпагинације.
Утусврхубилајеименованаипосебнакомисијаучијисаставсуушли:
ЈеркоДенегри,МићаПоповић,ИринаСуботићиАлексаЧелебоновић(у
томтренуткупредседникОрганизационогодбораОктобарскогсалона).

4424.Октобарскисалон,1983.(уселекционојкомисијијеизмеђуосталих
билаБојанаПејић,ликовнакритичаркакојајебиламеђуонимакојису
активноподржаваликонцептновесликеидругихпојаваууметности
осамдесетихпасусетакоуизборунашлирадовиТахираЛушића,На
деАлавање,МилетеПродановића,ВластеМикића,ЈармилеВешовић,
ДрагославаКрнајскогиМилованаДеСтилаМарковића(којијеуједно
добиоIнаградузасликарствотегодинеодстранежиријаусаставуЈер
коДенегри,МаријаДрагојловић,СлободанМашић,СлавољубРадојчић
иАлексаЧелебоновић).

4535. Октобарски салон, 1994. године; селекторка за скулптуру Лидија
Мереник.

4635.Октобарскисалон,1994.године;селекторказасликарствоДанијела
Пурешевић;проблемскапратећаизложбаДанијелеПурешевићпоста
вљенаугалеријиЗвоноподназивомАутопортретууметностидеведесе
тих(поредсликараДаниелГлид,УрошЂурић,СтеванМаркуш,Јасми
наКалић,укљученирадовиискулпторкиНинеКоцићиДраганеИлић).
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финансирања и политичким потенцијалностима културал
нихплуралнихпракси.

Савременост:2004...
(„tobiennialornottobiennial?”47)

Углобализованомсветупромењенихпарадигми,нестабил
них сингуларности и редефинисане суверености држава,
културна политика постаје релација било ког институци
онализованог обликамоћи (држава, корпорација) – култу
ра, а са намером потчињавања или операционализовања
културесопственимпотребама.Октобарскисалон је2004.
године постао међународна изложба, сходно трансформа
цијамакрозкоје јеурелацији са савременимполитичким
и економским процесима, пролазила савремена уметност,
оријентисанапрема „културалнимконтекстимаи географ
скимситуацијама,тј.геополитичкимтопосималоцирањаи
дислоцирања.”48Намерадасепостаневажноместоразмене
информација,промоцијеиафирмацијекакоуметникаињи
ховог рада, тако и промоције историјски, политички, кул
турно, социјалноекономски специфичног града или обла
сти,пачакиуспостављањапарадигми,показаласекаооки
дачтрауматичногискуствазалокалнукултурнусредину.Та
јаснаманифестацијадестабилизовањаграницаидентитета
произвелајесебекаоконтроверзунадконтроверзамаОкто
барскогсалонаокојојћесеувекизноварасправљатитоком
следећихгодина.Некадашњеувекизновапостављанопита
ње„какавнамОктобарскисалонтреба?”после2004.уступа
местоновимформулацијама:укомпромиснојваријанти,у
формипитања,„укомодносутребадабудузаступљенина
ши/њиховиуметници?”иурадикалнијојваријанти,уформи
захтева,„вратитенамОктобарскисалон!”.

Да ли је Октобарски салон требало интернационализова
ти?Безсумњеда,аразлогазатоимавише.Пореднотор
ногаргументадабитребалодауБеоградупостојимеђуна
роднаманифестацијазавизуелнеуметности,башкаошто
филм,позориштеилимузичкеуметностиимајусвојФЕСТ,
БИТЕФиБЕМУС,међу другими важнијим аргументима
моглибидасенаведуивећнековремеактуелнипроцеси
глокализације који последњих деценија мењају географи
јууметности, затим,чињеницадасувеликесветскеизло
жбе бијеналног, тријеналног... типа настајале из дубоких

47Filipović, E.,VanHal,M. andOvstebo, S. Introduction, in:TheBiennial
Reader, The Bergen Biennial Conference, eds. Filipović, E.VanHal,M.,
Ovstebo,S.(2009),Bergen,Ostfildern:BergenKunsthall,HatjeCantz,p.6.

48Šuvaković, M (2012) Umetnost i politika, Beograd: Službeni glasnik,
str.2728.
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културнихиполитичкихпотреба,тедатонијејединалокал
напрестижнаманифестацијакојајепрераслауинтернацио
налну(примераради,данаспрестижноБијеналеуСиднеју),
даБеограднатајначинпостаједестинација’biennialтури
зма’,амождапонајвишеонајдасамауметностимапотребу
задијалогом’безграница’,токомкојегћесвакауметничка
праксапонаособформиратисвојтренутниидентитетисво
јуразличитост,алићесеимеђусобнопрепознаватиусвојим
сличностима.49Овааргументацијапочивана(француском)
концепту мондијализације и уобличава позитивну слику
ануалних,бијеналних,тријеналних...изложби,тепроизво
ди представу оњиховој утопијској димензији препознатој
у (мондијалистичким) процесима усмереним ка успоста
вљању мобилних „транснационалних субјективитета који
дислоцирајуцентарипериферију”.50Насупротовој,’пози
тивној’аргументацији,постојикритичка,којајескептична
како према концепту мондијализација и мултикултурали
зма, такоипрема овој „biennial индустрији”51, суштински
хијерархијскиорганизованојпремасимболичнимпотенци
јалностима историје, типамодела изложбе и наравно гео
графије.Великеизложбесвакакосууврлоблискојвезиса
тзв.чистокомерцијалнимсистемоми,суштински,другачија
позицијајетешкозамислива,јеровеизложбеуправотајси
стемпроизводи,односночиниихмогућимиактивноуче
ствујеуњиховомпокретању,организовању,каоињиховом
опстанку.Сдругестране,тзв.незападнабијеналапредста
вљају нову тенденцију само релативног дистанцирања од
комерцијалног система. Оне се покрећу са намером цен
трирањамаргинализоване позиције, али и повратно, могу
рефлектоватипроцесевестернизацијемаргиналнихтачака,
асимилацијеонихразличитостикојенемајупотенцијалда
радикалнодестабилизујуинституције(Западне)савремене
уметности.52Постојеразличитеподелемеђународнихизло
жбиузависностиодполазиштасистематизације. Једнаод
тихсистематизацијапрепознајекаопосебнугрупуразновр

49Čubrilo,J.OntheEveofthe51stOctoberSalon,in:BelgradeExperience:
TheOctoberSalon,ed.Petrović,S.(2009),Belgrade:BelgradeCulturalCen
tre.

50Jones,C.A.BiennialCulture:ALongerHistory,in:TheBiennialReader,An
AnthologyonLargescalePerennialExhibitionsofContemporaryArt,eds.
Filipović,E.,VanHal,M.andOvstebo,S.(2009),Bergen,Ostfildern:Bergen
Kunsthall,HatjeCantz,p.70.

51Bydler,C.TheGlobalArtWorld,Inc.:OntheGlobalizationofContempo
raryArt,in:TheBiennialReader,AnAnthologyonLargescalePerennialEx
hibitionsofContemporaryArt,eds.Filipović,E.,VanHal,M.andOvstebo,
S.(2009),Bergen,Ostfildern:BergenKunsthall,HatjeCantz,pp.387389.

52Чубрило, Ј. (2009) Како међународне изложбе мисле, ЗЛУМС бр. 37,
НовиСад:Матицасрпска,стр.318.
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снихмеђународнихизложбикојесеритмичноодпоследње
деценије 20. века организују каофлексибилне продукције
углавномокренуте производњидогађаја попутБијенала у
Истанбулу,БијеналауКвангџуу,Манифестаитд,53аОкто
барскисалонби,посвомпрофилу,могаодасепридружи
овимпримерима.Овебијеналнеизложбе (илиThirdWorld
biennials) успостављају новимодел за овај типизложбеи
тонајвишезбогсвојихкомплекснихибогатихsitespecific
локализама,54аистовременоизаједносадругимистаријим
манифестацијамапопутВенецијанскогбијенала,Бијеналау
СаоПаолуитд,играјуважнуулогууглобализацијисавре
менеуметности.

ПрвеидејеоуспостављањувезаизмеђуОктобарскогсалона
и интернационалног света уметности коинцидирају са ве
ликимевропскимгеополитичкимпроменамаувременепо
среднопослепадаБерлинскогзида,догађајакојијепроцесе
глобализације интензивирао. На 32. Октобарском салону,
као гостСалона,ЖанЛикШалимо (JeanLucChalumeau),
француски ликовни критичар, у то време вишегодишњи
уредникчасописаOPUSInternational (излазиоод1967.до
1995. године;Шалимо је уређивао од 1981. године до га
шења часописа), додељује наградуФранцуског културног
центраМариниНакићеновић.55Збогувођењамеђународних
санкцијаСавезнојРепублициЈугославијирезолуцијомСа
ветабезбедностиУједињенихнација30.маја1992.године,
нијебиломогућенаставитисаоваквомилисличниминтер
националним/интернационализујућимпраксама.Временом
је овај догађај заборављени када су се, деценију касније,
поновопокренулиразговориокоинтернационализацијеСа
лона,долазакиангажманШалимоанигдесевишенијепо
мињао,иакојезато,гледаноизовеперспективе,уконцеп
туалномсмислу,итекакобилопростора.56

Запериодпосле2000.године,поредувођењауметничкогди
ректораиинтернационализовања,интензивиранојепитање
излагачкогпростораОктобарскогсалона.Октобарскисалон

53Bydler,C.op.cit,p.388.
54Niemojewsky,R.VeniceorHavana:APolemiconheGenesisoftheCon

temporaryBiennial,in:TheBiennialReader,AnAnthologyonLargescale
PerennialExhibitionsofContemporaryArt,eds.Filipović,E.,VanHal,M.
andOvstebo,S.(2009),Bergen,Ostfildern:BergenKunsthall,HatjeCantz,
p.101.

55Поредстатуете,МаринаНакићеновићјеследеће1992.годинеималаса
мосталнуизложбууCarredesArtsуПаризукојујеШалимоорганизовао.

56ДугујемзахвалностГорициМојовић,њеномвремену,стрпљењу,анај
више живом и педантном сећању идеја, догађаја, атмосфере, људи,
проблемакојисупратилииобликовалиСалонеодпозних80ихгодина
20.века.
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је од почетка гостовао у градским галеријским простори
ма:од1960.до1966.искључивоуИзложбеномпавиљонуу
Масариковојбр.4;1967.годинесаселекцијомпримењених
уметности,СалонсеотварапоредИзложбеногпавиљонаиу
Музејупримењенихументости;упериодуод1968.до1972.
СалонјебиопостављануИзложбеномпавиљону,Галерији
УЛУСаиМПУ;1973.и1974.изложбасевраћауоквиреИз
ложбеногпавиљонаиМПУ;од1975.до1988.годинеОкто
барскисалонсепостављауУметничкомпавиљону„Цвијета
Зузорић”,аод1989.ипобеоградскимгалеријама;од1993.
до1998.годинецентралнаизложбасеселиупросторМузе
ја„25.мај”;1999.севраћауУметничкипавиљон„Цвијета
Зузорић” сведо2001. године.Токомпретходнихдеценију
ипо,каоцентралнипросториОктобарскихсалона,смењи
ваће сеМузеј „25.мај”,иновипросторнекадашњеВојне
академијеуРесавскојулицикојијеодлукомМинистарства
републикеСрбије2006.уступљенградуБеоградузапотре
бесмештајаМузејаградаБеограда.Године2012.Салонје
биопостављенузградуГеозавода,а2013.упросторбивше
РобнекућеКлузнауглуМасарковеиРесавскеулице.57Сре
диномпрведеценије21.векаактуелизујесепитањеГрадске
галерије (Kunsthalle), изложбеног простора за репрезента
тивнеизложбесавременеуметностиалиипростораукоме
биОктобарскисалонконачнодобиосвој’дом’.58Политичка
преструктуирањауградумаргинализоваласуовајпројекат,
али оношто је важно јесте да је показана озбиљна наме
рауправцупромишљањаирешавањапитањацентралног
изложбеногпростора,представљалаадекватанкораккада
љојинституционализацијинекаданационалног,потомин
тернационализованог, а заправо, глобализованог Салона.59

57Поред ових, КЦБ као организатор је такође активирао запуштене/
напуштенеградскепросторесанамеромдаихпренаменујекаоштосу
ЈавнокупатилоуДушановојулици(одржавалисеОктобарскисалониод
2004.до2008.годинестимдапренаменанакрајунијеуспела)илиМа
гацинНолитауКраљевићаМарка(укојисепослеОктобарскогсалона
2006.годинеинаконконкурсауградууселиленевладинеорганизаци
је,представниценезависнекултурнесцене).Видети:Čubrilo,J.Onper
formativepotentialsofexhibitionspaces,u:OnArchitecture,International
ConferenceandExhibition,ed.Bogdanović,R.(2013),Belgrade:STRAND
–SustainableUrbanSocietyAssociation(CDROM)Jojkić,Đ.Predgovor,u:
Prvioktobarskisalon(1960),Beograd:Modernagalerija,str.5.

58Видети:1.септембар2014.http://web.arhiv.rs/develop/vestinsf/fea
ee540dc011162c1256e7d0032cb98/9f5a0b88754131fbc125717e0078c205?
OpenDocument

59Октобарскисалони2004,2005,2006.и2007.годинесубилиинтерна
ционализовани (уметнички директори: Анда Ротенберг (2004), Дарка
Радосављевић (2005), Рене Блок (2006) иЛоранХеђи (LorandHegyi)
(2007)). 48.Октобарски салон (2008) под називомУметник грађанин/
Уметницаграђанка(уметничкадиректоркаБојанаПејић)већсамимна
зивомнајављујетранснационалникарактертогибудућихсалона(умет
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Kunsthalle суштински, баш као и бијеналне међународне
изложбе,посебноонепокренутетокомпоследњедеценије
20.векаиизвантопографијеглавнихуметничкихцентара,
представљајупростореу оквирукојих су се артикулисале
(нове) кустоске праксе оријентисане ка институционалној
критициконвенционалногправљењаизложби,праксекоју
одликујепроцесуалност,отвореностисклоносткапретва
рањуинституционалногудруштвенипростор.Свезаједно
представљаобликесавременостисхваћенекаосарађивање
исадејствовањесавременом60алиикаоефектедетерито
ријализованихмрежа корпорацијског интереса и капитала
(финасијскеиидеолошкенесигурности).

ИзапитањадалијеОктобарскисалонтребалоилинијетре
балоинтернационализоватикријесе(бруталније)питањеда
ли биОктобарски салон, такав какав је био, у новим, ра
дикалнодругачијимдруштвенополитичким,економскими
културнимоколностима,произведенимнестабилнимипро
тивречнимнеолибералнимпројектом,успеодаопстане?Ве
роватнодаитоуколикобиселокалникарактерОктобарског
салона идентификовао са вредностима неоконзервативне
културекаосаставногделаалтернативногодговоранаин
херентну нестабилност неолибералне државе у настајању.
Другимречима,Октобарскисалонбиусвакомслучају,ин
тернационализованилине,постаонепосредниилипосредни
производнеолибералногпројектаињегове(мулти)културне
политике,61башкаоштосуњеговипочециивишедеценијско
трајањебилирезултатиједнедруге,државнобирократско
просветитељскогкултурнеполитике.Какојеједнаод,заСа
лон,драгоценихособина,његоваспособностдасемења,у
тренуткукадајенаступионеолибералнизаокрет,иСалонје
кренуоуправцуреконфигурације,аодмогућихопцијало
калноглобално,изабраојеовудругу,којајесвакако,после
деценијске изолације, била више него добродошла. Ново
лицеСалонапредставља један одпроизводановоуспоста
вљениходносаизмеђуслабог,мекогсубјектадржавногсу
веренитета наспрам јаког субјекта капитала и глобалног

нички директори: Бранислава Анђелковић (2009), Јуан Пусет (Johan
Pousette)(2010),ГалитЕлиат(GalitEilat)иАлнекаГрегорич(2011),Бра
ниславДимитријевићиМикаХанула(MikaHannula)(2012)иДанијела
ДуганџићЖивановић,КатјаКоболт,ДуњаКуковециЈеленаПетровић
(RedMin(e)d)(2013)).

60Groys,B.ComradesofTime,efluxjournal#11,decembre2009.,12.januar
2014,http://www.eflux.com/journal/comradesoftime/

61Harvi,D.(2012)Kratkaistorijaneoliberalizma,NoviSad:MediteranPublis
hing;Duggan,L.(2003)TheTwilightofEquality?Neoliberalism,Cultural
Politics,andAttackonDemocracy,Boston:BeaconPress.
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тржишта.62 Ова комплексна ситуација маргинализованих
илиоспоренихнационалнихсувереностиуимеглобалног
империјалногсуверенитетасеуправолинијскимкритикама
интернационализованог Салона пресликава у критичком
истицањусвојеврсногарогантногпонашањаманифестације
и уметничких директора према локалној сцени.Међутим,
текритикезаправопоказујусуштинсконеразумевањеновог
Октобарскогсалона:иакојепостојалаупочеткунамерада
интернационализованиОктобарскисалонпостанепростор
невишезаступања,каоштојетобиослучајтокомдеведе
сетихпутемСоросмреже,63већконтекстуализовања(еман
ципованих) локалних уметничких продукција у оквирима
изједначавајуће мултикултуралне и глобалне сцене/култу
ре/друштвености, с временом је постајало на неки начин
ирелевантнодалиимаилинемаиукојојмеријелокална
сценазаступљена,јерјеоваманифестацијасвевишепоста
јалапроблемскаи,суштински,свемањеинтернационална
а све вишемултикултурна, глобализована, те транснацио
налнаизложбачији јециљдапокажесавременууметност
безнационалногпредзнака.Уметницииуметничкидирек
тори/кураторипредстављају(углавном)самисебеапосред
носвојесличностииразличитости,макојепровенијенције
биле(класне,етничке,родне,сексуалне,старосне...).Утом
смислу,јединеваљанеполемикекојебиималосмисладасе
водеувезисаОктобарскимсалономуправосуонекојесе
темељенакритичкојрефлексијионогаштоконкретниСа
лон концептуализује, као и начина на који то ради, да ли
успостављапарадигмуикакву,далиаутентичнокритички
концептуализујесадашњевремеилињеговеактуелнеаспек
те, односно да ли се поставља као сингуларни узорак ко
јимсереметинормалнипоредакзнања,идентификацијаи
субјективностиујавномпољуументостиикултуре,јерсу
тоуједнопроблемиококојихсеорганизујуидругемеђуна
роднеизложбе – измеђунужног конформизмаинемогуће
утопијскепозицијекакојојтеже.

Закључнаразматрања

Текстдоносидругачијитеоријскииконцептуалниприступ
’историји’Октобарскогсалона–конструишејекаорезултат
перформативнихучинакакултурнихполитикадваразличи
тадруштвенополитичкасистемауконципирању,обликова
њу,успостављањуиодржавањуконтинуитетаи алиипо
кретањутрансформацијазначајнекултурнеинституције/ма
нифестацијеунашојсредини,алиикаорезулатаперформа

62Hardt,M.iNegri,A.(2003)Imperij,Zagreb:Arkzin.
63Šuvaković,M.nav.delo,str.161162.
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тивнихучинакамикрополитикалокалногсветауметности.
Октобарскисалонјебиопокренуткаонационалнаманифе
стација,усенциилипаралелносадвапројектајугословен
скогкарактераупољуликовнихуметности:покретањаТри
јенала југословенскеуметностииоснивањаМузеја савре
менеуметности,оријентисаногдарепрезентујецелокупан
развој уметности са југословенског уметничког простора
од 1900. године.Изнета је претпоставка да јеОктобарски
салон покренут у функцији оснивања Музеја савремене
уметностибудућидајеПрвисалонбиопосвећенкакопре
зентовањусавременеуметноститакои’успостављањукон
тинуитета’сапредратномуметношћу,идасуДругииТрећи
салонуспешноодговаралинапостављенизахтевдасепока
жу’најбољаделанашихнајбољихуметника’.Утомсмислу,
Октобарскисалонјепроизводдругеетапеуизградњинове
југословенскекултуреконцентрисаненаизградњусопстве
не, социјалистичке културе и културног живота.64 Такође,
Октобарскисалонсепокрећеувреме(буџетске)децентра
лизацијекојаћепретходитипроцесимадемократизацијеи
националнееманципацијеубрзанихнаконполовинеседме
деценије.Токомдеценија,дефинисаниматеријалнообезбе
ђенодстранеграда,Салонсенеће(много)мењати.Крајем
осамдесетихитокомдеведесетих,Салонћепролазитикроз
интензиванпериодсталногредефинисањакојећесвојис
ходиматиуњеговој,првоинтернационализацијиапотом,
врлобрзо,уартикулисањуСалонакаомултикултурне,гло
бализоване,тетранснационалнеизложбе.Почетакпериода
трансформацијаСалонавременскисепоклапасапочецима
глобализације, али и производње постсоцијалистичког и
транзицијског свакодневног живота под чијим утицајем и
пољекултуреиуметничкихпраксидоживљаваобрат.Тран
сформацијекрозкојејеСалонпролазиопоследњедвеипо
деценијебилесупосредноилинепосредноиспровоциране
околностимауспостављањановеотворенеиконтрадиктор
неполитичкеплатформеокренутеобезбеђењуполитичких
ииндивидуалнихљудскихслободауодносунаекономске
условетржишта.Сдругестране,’изложбенеполитике’Ок
тобарскогсалонабилесуијошувексуструктуриранеан
тагонизмимаилидисензусималокалногсветауметности,с
тимдасуониупрвимдеценијамауглавномбили’аутоном
ни’,проузрокованипоетичкимплурализмом,докоддеведе
сетихпостају’релациони’иукључујупродукцијске,кусто
ске, дистрибуцијске (излагачке, промотивне) и економске
плурализме.Другимречима,Октобарскисалонјеманифе

64Докнић,Б.(2013),нав.дело,стр.134.
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стацијакојаје„увекуразвоју”(Г.Мојовић),иутомразвоју
различитеполитикеиграјувеомаактивнуулогу.65

Текстјенаписанутокујулаиавгуста2014.године.
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POLICYOFCULTUREANDPOLICYOFDISPLAY:
THEOCTOBERSALON

Abstract

This paper is about perfomative effects of cultural policies in two
sociopoliticalsystemsdifferinginconcept,forms,establishmentand
maintenanceofcontinuitybutalsoininitiatingtransformationsofthe
nationally significant cultural institution/event – the October Salon.
Initiallystartedasanexhibitionof thebestartaccomplishmentsand
soonaplacetodisplaymoderntrendsinappliedarts,theOctoberSalon
hasbeenconceptuallyconsistent, andalmost resistant to change, for
almostthreedecades.Forthelasttwodecades,however,theOctober
Salon has been embracing changes, some of which have even been
radical (like switching fromnational to international).Usually, these
transformationswere observed as a change of paradigms inmodern
art:mostlyvertical(old/new)andrarelyorquitefrequentlyhorisontal
(contemporarydifferences).Theimpactsofideologicalmatricesonthe
deliberation, continuation and alternations of theOctober Salon and
themicropoliticsof the localartcommunitywerenotconsideredor

analysed.

Keywords:ОctoberSalon,culturalpolicy,dicensus,antagonism,so
cialism,neoliberalism
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