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Увод1

Текст се за сни ва на зна њу и те о ри ја ма из обла сти фе ми ни зма 
и сту ди ја ро да, но вих ме ди ја и ди ги тал них ко му никација, те 
ме наџ мен та и мар ке тин га у кул ту ри.

Од го во ре на ис тра жи вач ка пи та ња ау тор ка тек ста је при-
ку пља ла кроз ди рект не ин тер вјуе са умет ни ца ма на кра ју 
(првог) пе ри о да ван ред ног ста ња, изо ла ци је и пан де ми је у 
Ср би ји – јун и јул 2020. го ди не, и у од ре ђе ној ме ри ет но-
граф ском ана ли зом и ана ли зом са др жа ја ода бра них умет-
ни ца на ин тер нет плат фор ма ма и дру штве ним мре жа ма 
(пр вен стве но Феј сбу ку и Ин ста гра му), об ја вље них то ком 
перио да ван ред ног ста ња и изо ла ци је.

Ау тор ка искре но и ср дач но за хва љу је умет ни ца ма са ко ји ма 
је раз го ва ра ла у окви ру овог ис тра жи ва ња, на отво ре но сти 
и по све ће но сти да раз го ва ра ју и о лич ним те ма ма. Оне не 
са мо да су из дво ји ле вре ме и енер ги ју, већ су и по де ли ле 
не ке при ват не и ин тим не ди ле ме, стра хо ве, не си гур но сти, 
раз ми шља ња, осе ћа ња и бри ге. Тек све то за јед но омо гу ћа-
ва су штин ско раз у ме ва ње пи та ња ко је овај текст по ста вља 
и ква ли тет ни је осве тља ва фе но ме не ко је ћу по ку ша ти да 
пред ста вим и ана ли зи рам кроз текст. 

Медијски,уметничкиидруштвениконтекст

Ди ги тал не плат фор ме за ко му ни ка ци ју, умре жа ва ње и ин-
фор ми са ње, за ба ву, пла си ра ње и про да ју раз ли чи тих са др-
жа ја оства ру ју зна чај не ме диј ске, дру штве не, еко ном ске, по-
ли тич ке, али и кул тур не и умет нич ке свр хе и ци ље ве. Они 
се мо гу са гле да ти као сту бо ви са вре ме не ме диј ске сце не, са 
јед не стра не, али и као све зна чај ни ји фак то ри ин фор ми са-
ња о умет но сти, ко ри шће ња и до жи вља ва ња умет нич ких са-
др жа ја, ства ра лач ке ко му ни ка ци је и раз ме не, про мо ци је, ди-
стри бу ци је и про да је у сек то ру умет но сти и кул ту ре. Мно га 
раз ма тра ња и кон цеп ту а ли за ци је раз ви је не у до ме ну сту ди ја 
но вих ме ди ја и ди ги тал не ко му ни ка ци је су сто га ре ле вант не 
и за по ље мар ке тин га умет но сти, ма кар за сег мент ко ји се 
од ви ја на ди ги тал ним плат фор ма ма. 

Према истраживању културних потреба и навика грађа
наСрбије,којијеЗаводзапроучавањекултурногразвитка

1 Рад је настао као резултат ангажовања на пројекту „Идентитет и сећање: 
транскултурални текстови драмских уметности и медија” Факултета 
драмских уметности бр. 178012 који финансира Министарство просвете 
и науке РС. Истраживање је делимично спроведено и уз подршку Фонда 
за науку Републике Србије, програма ПРОМИС у оквиру пројекта ФЛИМ 
бр. 6066876.
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спровео 2016. године2, интернет за потребе културе [...]
користи62.1%свихиспитаника.Садржајеизкултурена
интернетусвакодневнопрати11.9%,свихиспитаника,не
коликопутанедељно14.6%,иједномнедељно10.7%.Жене
чешћекористеинтернетзапотребекултуреуодносуна
мушкупопулацију,асагодинамаживотаопадабројкори
сника интернета у сврху културе.Урбано становништво
(42%)узначајновећемпроцентупосећујередовно,односно
барем једномнедељно, садржајеиз културеод становни
штваруралнихподручја(28.6%).Чак80%високообразова
них грађанакористиинтернетиусврхукултуре,докто
чини 61% средњеобразованих и 31.5% нижеобразованих
грађана3. Ови по да ци мла де ви со ко о бра зо ва не же не у гра-
до ви ма свр ста ва ју у нај ак тив ни је ко ри сни ке ин тер не та у 
свр хе кул ту ре. 

Са вре ме но ме диј ско тр жи ште и ди ги тал ни про стор ка рак-
те ри ше про ли фе ра ци ја ме диј ског са др жа ја: про дук ци ја са-
др жа ја је зна чај но по јеф ти ни ла, сни жен је „ула зни праг” на 
ме диј ску сце ну, при ступ омо гу ћен сва ко ме (или ма кар зна-
чај но ве ћем де лу ста нов ни штва не го што је то би ло ка рак-
те ри стич но за прет ход не пе ри о де раз во ја ме диј ског окру же-
ња), те се сма тра да је до шло не са мо до ве ће до ступ ности 
са др жа ја већ и де мо кра ти за ци је про дук ци је. Ме диј ска про-
дук ци ја на ин тер не ту зах те ва ма ње по чет не ин ве сти ци је те 
је при ступ олак шан, а ау ди то ри јум, на чел но, гло бал ни ји и 
по тен ци јал но ши ри. Сло бод ни ја про дук ци ја и олак шан при-
ступ (че сто мо гу да) иду па ра лел но са сма ње њем ква ли те та 
са др жа ја, до ми на ци јом не про ве ре них, не по у зда них и ире-
ле вант них из во ра ин фор ма ци ја, те гу бље њем гра ни ца при-
ват ног и про фе си о нал ног/јав ног. За тр па ва ње, хи пер про дук-
ци ја, за си ће ност и пре пла вље ност оте жа ва ју про на ла же ње 
ква ли тет не и про фе си о нал не ин фор ма ци је, те спо соб ност 
пре тра жи ва ња и ме диј ска пи сме ност и ком пе тен ци је по ста ју 
све ре ле вант ни ји. Исто вре ме но, све до ци смо фрагментаци је 
ау ди то ри ју ма. 

Уогромнојпонудисадржаја,грађани,посебномлади,знат
новишекористеинформациједокојихдолазепутемонлајн
медија или друштвених мрежа, при чему у овом процесу

2 Oпачић, Б. и Су ба шић, Б. (2016) Културне потребе и навике грађана
Србије, Бе о град: За вод за про у ча ва ње кул тур ног раз вит ка, стр. 179-180.
3 Ni ko lić, T. (2019а) An droid apps as mar ke ting and/or young au di en ce de ve-
lop ment to ols wit hin cul tu ral in sti tu ti ons in Ser bia, iz la ga nje na me đu na rod noj 
na uč noj kon fe ren ci ji No vi ho ri zon ti kul tu re, umet no sti i me di ja u di gi tal nom 
okruženju, Fa kul tet dram skih umet no sti, Be o grad, 11-14. sep tem bar 2019. 
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публиканетрага засадржајима, већсадржајипроналазе
њих4.

За све прет ход не фе но ме не и мно ге дру ге, ка рак те ри стич-
не за но ве ме ди је, ди ги тал не и мре жне ко му ни ка ци је ка ко 
их ви де број ни ау то ри5, пре по зна ју се зна чај не слич но сти и 
срод но сти са умет нич ком сце ном, си сте ми ма про мо ци је и 
ди стри бу ци је умет нич ког де ла, раз во ја умет нич ке пу бли-
ке и про це са ре цеп ци је ма кар у ди ги тал ном про сто ру. Ова 
ана ло ги ја јед на је од пре ми са овог тек ста. Са дру ге стра не, 
ако сма тра мо да ма кар у од ре ђе ној ме ри, са вре ме не ме диј-
ске тех но ло ги је и ко му ни ка циј ске прак се до при но се раз-
во ју е-де мо кра ти је, те ле де мо кра ти је, сај бер де мо кра ти је, 
вир ту ел не де мо кра ти је, мо бил не де мо кра ти је6, мо гло би се 
и  оче ки ва ти да до при но се и раз во ју пу бли ке за умет нич ке 
и кул тур не са др жа је ко ји се тим ме диј ским тех но ло ги ја ма 
про мо ви шу и ди стри бу и ра ју, као и за ја ча ње кул тур не де-
мо кра ти је, уна пре ђе њу пар ти ци па ци је ка ко у про дук ци ји, 
та ко и у ре цеп ци ји умет нич ких са др жа ја, те ра зно ли ко сти 
уметнич ке сце не у ди ги тал ном про сто ру. 

Дигитализацијаиноветехнологијеједансуодразлогаза
штојеразвојпубликепостаотаковисокприоритетЕвроп
скекомисијеинационалнихевропскихдржава.Сматрасе
дадруштвенемрежеподстичуљуденаактивнијеучешћеи
интеракцијуусвимаспектимаживотаидапостојисвеве
ћеинтересовањезастваралачкимдоприносом,дискусијом
идијалогом.(Другиразлогбисвакакобиосвевећеусмера
вањеинституцијакултуренатржиштеизахтевдаушто
већојмерисамеостварујуприходе[...])Премаизвештајуса
конференције„EuropeanAudiences:2020andbeyond”7одр
жане2012.године,развојпубликеможесеостваривати–
укључивањемукреирањепрограма,стратегије,маркетин
га;тедијалогомсапубликомоствореномделу–удругом
сенајвећаочекивањаполажууправоудруштвенемрежеи
новекомуникацијскетехнологије8.

4 Ni ko lić, M. Moć gra đa na – od par ti ci pa ci je u kre i ra nju sa dr ža ja do me di ja ci-
vil nog sek to ra, u Me di ji ci vil nog druš tva kao al ter na ti va me dij skom po pu li zmu, 
senzacionalizmuilažnimvestima, post kon fe ren cij ski zbor nik, pri re di li Gru ho-
njić, D. i Va lić Ne delj ko vić, D. (2019) No vi Sad: Fi lo zof ski fa kul tet, str. 34.
5 Исто; Vu ki će vić, V. (2018) No vi me di ji u mre žnoj ko mu ni ka ci ji, Zbronik 
radova Fakulteta dramskih umetnosti, br. 33, Be o grad: Fa kul tet dram skih 
umetno sti, str. 207-224.
6 Ni ko lić, M. нав. де ло, стр. 35-36.
7 Европ ска ко ми си ја. Eu ro pean Au di en ces: 2020 and beyond, за кључ ци 

са кон фе рен ци је, 16-17. ок то бар 2012; http://www.cul tu re net.cz/res /da-
ta/016/001795.pd f    

8 Ni ko lić, T. нав. де ло.
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Ин те ре сант но је у овом кон тек сту раз мо три ти и фе но мен 
„чу ва ра про ла за” (ga te ke e per): да ли по сто ји „чу ва ње про-
ла за” за гла со ве мла дих же на на ин тер не ту (нпр. Ин ста гра-
му) и ка ко функ ци о ни ше – ко је су прет по став ке тог про це са 
(ga te ke e ping-a), ко су ак те ри и чи ни о ци (sta ke hol der-и), ка ко 
про цес функ ци о ни ше, ко га про пу шта, а ко га не? Ре а ли зо ва-
ни ин тер вјуи ну де део од го во ра на ово пи та ње, а ин тер ди-
сци пли нар ни оквир из ко јег са гле да ва мо фе но мен „чу ва ња 
про ла за” у овом слу ча ју чи не жен ске сту ди је и сту ди је ро да, 
мар ке тинг у умет но сти, и те о ри ја и прак са дру штве них мре-
жа. 

У слич ном сме ру ус кра ћи ва ња или сма ње ња про сто ра за из-
ра жа ва ње и де ло ва ње, али на дру га чи ји на чин, на ло кал не 
ау то ре/ке  по ред род них и сек су ал них сте ре о ти па, пред ра-
су да и оче ки ва ња9, де лу је фе но мен елек трон ског и ме диј-
ског ко ло ни ја ли зма, у ко јем ино стра ни са др жа ји, на ра ти ви, 
есте ти ка, ау то ри и фор ма ти про из ве де ни у цен тру/има  има-
ју при мат и до ми ни ра ју (ма њим) тр жи шти ма (по лу)пе ри фе-
ри је, или пак ло кал не по ру ке и на ра ти ви би ва ју из ме ње ни, 
из ма ни пу ли са ни, фил три ра ни у свом пу ту ка гло бал ном ау-
ди то ри ју му и при ла го ђе ни оче ки ва њи ма, по тре ба ма и ин те-
ре со ва њи ма цен тра10.

„Од нос Ин тер не та и умет но сти у Ср би ји ука зу је се као ком-
плек сна кон сте ла ци ја ра зно ли ких дис кур са ди ги тал не кул-
ту ре, кул тур них по ли ти ка, ме ђу на род них од но са, тр жи шта, 
као и мо гућ но сти са мог ме ди ја”11.

Kоје су дру штве но по ли тич ке иде је и вред но сти умет ни ца 
мла ђе ге не ра ци је и ка ко их оне ис по ља ва ју у окви ру или 
из ван свог умет нич ког ра да на ди ги тал ним плат фор ма ма и 
дру штве ним мре жа ма? Kако раз у ме ју и ан га жу ју се у фе ми-
ни зму?

Феминистичкауметностуводиновеприступе,субјектив
ности, сензибилитете, перцепције и нове форме у свет
уметности.[...]Уметностусмеренакадруштвенојиполи
тичкојпроменитежидатрансформишенашеразумевање
и доживљај друштвених и политичких проблема, али она

9 Ma gu i re, E. (2018) Ho a xing In sta gram: Ama lia Ul man Ex po ses the Tro pes 
of #In sta gir lhood, in: Girls, Au to bi o graphy, Me dia, Pal gra ve Stu di es in Li fe 
Writing, Pal gra ve Mac mil lan, Cham, рp. 175-203.
10 New som, V. A. and Len gel, L. (2012) Arab Wo men, So cial Me dia, and the 
Arab Spring: Applying the fra me work of di gi tal re fle xi vity to analyze gen der 
and on li ne ac ti vism, Jo ur nal of In ter na ti o nal Wo men`s Stu di es, vol. 13, is sue 
5, pp. 31-45;
11 Me vo rah, V. (2015) Internet i umetnost na prostoru Srbije 19962013 –
Odlike umetničkih diskursa na polju Interneta u Srbiji,dok tor ska di ser ta ci ja, 
Beograd: Uni ver zi tet umet no sti, str. 238.
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немазациљсамоемпатијуисаосећањезапостојећепро
блеме.Обећањеактивистичкеуметностијередефинисање
разумевањакакоуметноститакоиполитике[...]охрабру
јућинасдасветињеговофункционисањегледамодругачи
јеинудећиновемоделеуметничкепродукцијеидруштвене
организације12.

Ако је умет ност ши ро ко при хва ће на као „про јек ци ја бу ду-
ћих све то ва (уто пиј ских), ма ни фе ста ци ја же ље за про ме-
ном, пред ста ва ди рект не кри ти ке ре ал но сти или ин сти ту-
ци ја, але го рич на фор ма, сим бо лич ка иде ја или по ли тич ка 
иро ни ја и са ти ра”, а ди стри бу ци ја умет нич ких де ла „увек 
по ли тич ка – иде о ло шка”, ова ау тор ка по ста вља пи та ње, ако 
се не ко умет нич ко де ло ба ви од ре ђе ном дру штве ном те мом, 
да ли се од мах свр ста ва у дру штве но ан га жо ва ну умет ност, 
или је то про сто ин ди ви ду ал ни из раз умет ни ка на ин ди ви-
ду ал ну те му у са да шњо сти ко ја му је ва жна? По сто ји ли и 
ко ли ко је ва жна дис тан ца из ме ђу на ме ре умет ни ка и зна ча-
ја, зна че ња, ин тер пре та ци је и ефе ка та не ког умет нич ког ра-
да? Да ли умет ност уоп ште мо же да се одво ји од по ли ти ке, 
иа ко се у то ме дис кур зив но по ку ша ва већ де це ни ја ма, ако 
је фи нан си ра на и по др жа ва на од стра не не ка квих ин сти ту-
ци ја др жа ве, а и ако са мо ег зи сти ра у не ком дру штве ном 
(политич ком) кон тек сту? Не ма умет но сти ко ја је апо ли тич-
ка и без и де о ло шка, сма тра Дип вел (De ep well) у мо но гра фи-
ји „Фе ми ни стич ка умет ност, ак ти ви зми и ар ти ви зми”13.

Фе ми ни стич ки умет нич ки про јек ти и фе ми ни стич ки ак ти-
ви зам сре ћу се нај че шће у ци вил ном сек то ру, че сто у про-
гра ми ма по др шке ви ше стру ко угро же ним гру па ма, а за сни-
ва ју на отво ре но сти, сен зи би ли те ту и по све ће но сти умет-
ни ца и ства ра лач ких ак ти вист ки ња упр кос ло шим усло ви ма 
ра да и из о стан ку по др шке окру же ња14.

Део ис тра жи ва ња по све ћен је ис ку ству дис кри ми на ци је на 
осно ву по ла и ро да и на чи ни ма су о ча ва ња и раз ра чу на ва-
ња са та квим ис ку стви ма, по себ но у ди ги тал ном окру же њу. 
Пре ма ско ра шњој сту ди ји о усло ви ма ра да и жи во та умет-
ни ца у Ри је ци „Kако жи ве умјет ни це?”15 48% је до жи ве ло 
дис кри ми на ци ју у дру штве ном окру же њу, 37% ни је, а 15% 
не мо же да про це ни – „што за бри ња ва до дат но јер по твр ђу је 

12 De ep well, K. In tro duc tion, in: Fe mi nist Art, Ac ti visms and Ar ti visms,  
De ep well, K. (ed.) (2020) Am ster dam: Va liz, p. 10.
13 Исто, стр. 10-17.
14 Ni ko lić, T. (2019б) Umet nič ki pro jek ti sa mi grant ki nja ma – pi ta nja kul tur nog 
i rod nog iden ti te ta, Interkulturalnost:časopiszapodsticanjeiafirmacijuinter
kul tu ral no sti, br. 18, str. 85-96.
15 Ba nić, S. i Go jić, N. (2018) Kakoživeumjetnice?, Ri je ka: Pro stor Plus.
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ко ли ко смо у свим сфе ра ма жи во та кон ти ну и ра но из ло же-
не при ти ску си стем ске дис кри ми на ци је са јед не, те ин тер-
нализа ци ји крив ње са дру ге стра не”. 

Ре зул та ти овог ис тра жи ва ња по ка за ли су нам да су умет ни-
це у Ри је ци, а сма тра се и у дру гим слич ним сре ди на ма, ве-
ћин ски би ле дис кри ми ни са не на осно ву по ла и ро да. Оне 
су тр пе ле сек си стич ке ко мен та ре, увре де, пот це њи ва ње, се-
гре га ци ју, по вре ме но при ма ле ни же за ра де у од но су на му-
шке ко ле ге, би ле ис кљу чи ва не или из ло же не кри ти ка ма због 
сво јих при ват них или по слов них од лу ка и дру го. Kроз ин-
тер вјуе по ку ша ли смо да отво ри мо и ово пи та ње у до ма ћем 
кон тек сту са фо ку сом на мла де ау тор ке, а уско ро се оче ку ју 
и ре зул та ти ши ре, бе о град ске вер зи је овог ис тра жи ва ња16. 

Ау тор ке ри јеч ког ис тра жи ва ња су за кљу чи ле да је ве ћи на 
ис пи та ни ца „вр ло до бро упо зна та са про бле ми ма па три јар-
хал не, сек си стич ке и ксе но фоб не сре ди не у ко јој жи ви, ра ди 
или ко ју због при ро де про фе си је по вре ме но по се ћу је”, и да 
док не ке од њих из бе га ва ју су ко бе, дру ге по ку ша ва ју да раз-
го ва ра ју, ис тра ју у свом ста ву, не ке до дат ним и пре ко вре ме-
ним ра дом по ку ша ју да от кло не сум ње и кри ти ке, де ле сво ја 
ис ку ства и др17. Ин тер вјуи оба вље ни са ау тор ка ма из Ср би-
је та ко ђе ће да осве тле спек тар на чи на на ко је мла де же не 
по ку ша ва ју да се, мен тал но, ко му ни ка циј ски, по слов но или 
ак ти ви стич ки из бо ре са та квим при ти сци ма из окру же ња.

Иде ја сај бе ру то пи зма по след ње де це ни је 20. ве ка је одав но 
пре ва зи ђен. Чак и ау тор ке по пут До не Ха ра веј, ко је су пред-
ња чи ле у тврд ња ма да ће ди ги тал ни свет би ти без иден ти-
тет ских по де ла и опре си је, одав но су пре по зна ле да то ни је 
ни ка ква „обе ћа на зе мља” и да тех но ло ги је са мо де ли мич но 
ну де но ве мо гућ но сти, при ступ зна њи ма и ре сур си ма, ка на-
ле дисеминацијe умет нич ког ра да и по ве зи ва ња, али да де-
ли мич но и ре флек ту ју и про ду бљу ју по сто је ће од но се моћи 

16 Ис тра жи ва ње „Kако жи ве ум(ј)ет ни це?” у Бе о гра ду ре а ли зу ју про ду-
цент ки ње мла ђе ге не ра ци је Kсенија Ђу ро вић и Ана Ву ко вић, та ко ђе не-
ка да шње сту дент ки ње на сту диј ском про гра му Ме наџ мен та и про дук-
ци је по зо ри шта, ра ди ја и кул ту ре на Фа кул те ту драм ских умет но сти, а 
уз по др шку плат фор ме Заједничко.орг, Шеј ме Фе ре, Kатарине По по вић, 
Ма ри је Ра до ман и про гра ма Мул ти  Ма де и ра. Dra go sa vlje vić, M. (23. 06. 
2020.) Ne ra di se o „jed na ko sti” – ka ko ži ve umet ni ce i kul tur ne rad ni ce, Ma-
ši na. posl. put pri stu plje no 26. 07. 2020; https://www.ma si na.rs /?p=13899 

17 Ba nić, S. i Go jić, N. нав. де ло, стр. 29-30.
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из офлajн све та18, а „из во ђе ње” ро да на ин тер не ту под буд-
ним је оком број них „чу ва ра про ла за”19.

Резултатиинтервјуаианализе

За цен трал ни узо рак у овом ис тра жи ва њу ода бра но је осам 
умет ни ца мла ђе ге не ра ци је, та ко да при па да ју раз ли чи тим 
умет нич ким по љи ма и ди сци пли на ма ко је се тра ди ци о нал-
но ви де као му шка за ни ма ња у умет но сти и кул ту ри: му зи ци 
(рок и са вре ме ној умет нич кој), филм ској ре жи ји, књи жев-
но сти, из во ђач ким – stand up ко ме ди ји, ви зу ел ним и при-
ме ње ним умет но сти ма – илу стра ци ји, стри пу и гра фич ком 
ди зај ну, а са ци љем да се ис тра жи вач ка пи та ња и хи по те зе 
при ме не на раз ли чи та умет нич ка по ља и ме ди је. Ода бра не 
ау тор ке део су бе о град ске, и до ма ће кул тур не, умет нич ке и 
кре а тив не сце не у Ср би ји, не ке од њих и са по вре ме ним или 
че шћим ан га жма ни ма, на сту пи ма и при зна њи ма из ван гра-
ни ца на ше зе мље, што је би ло по себ но ре ле вант но у ана-
ли зи ко ри шће ња ин тер не та за ре ги о нал ну и ме ђу на род ну 
ко му ни ка ци ју, пред ста вља ње и по ве зи ва ње, као и ре а го ва ње 
на дру штве не те ме и про бле ме из ван гра ни ца на ше зе мље 
и раз у ме ва ње свог ме ста, уло ге, до ме та и од го вор но сти на 
ши рем дру штве ном пла ну. Са го вор ни це су ода бра не на на-
чин да је ау тор ка тек ста не ке од ин тер вју и са них умет ни ца  
по зна ва ла лич но и има ла из гра ђен од нос са њи ма, ко ји је 
омо гу ћио да се отво ре но и лак ше раз го ва ра и о пи та њи ма 
вред но сти, ста во ва, као и лич них ди ле ма и пре и спи ти ва-
ња, док је са дру ги ма ово био пр ви кон такт, што оси гу ра ва 
одређе ну до зу ис тра жи вач ке дис тан це и објективности. 

У овом тек сту пред ста вље ни су ре зул та ти три ба те ри је пи-
та ња по ста вље них у окви ру одр жа них ин тер вјуа. Пр ва се 
од но си ла на дру штве но окру же ње, дру штве но по ли тич ке 
про бле ме ко је пре по зна ју као при о ри тет не, и њи хо ву мо ти-
ва ци ју и по све ће ност да до при не су ре ша ва њу тих про бле ма. 
Дру га ба те ри ја од но си ла се на иде је, прак се и по ли ти ке род-
не рав но прав но сти и фе ми ни зма: раз у ме ва ње пој ма фе ми-
ни зма, про це ну род них од но са на до ма ћој кул тур ној сце ни 
и ши рем дру штву у Ср би ји, те лич но ис ку ство род не дис-
кри ми на ци је и сек си зма. Тре ћа гру па пи та ња ис пи ти ва ла је 

18 New som, V. A. and Len gel, L. (2012) Arab Wo men, So cial Me dia, and the 
Arab Spring: Applying the fra me work of di gi tal re fle xi vity to analyze gen der 
and on li ne ac ti vism, Jo ur nal of In ter na ti o nal Wo men`s Stu di es, vol. 13, is sue 
5, рp. 31-45; An to ni je vić, Z. (2013) Stra te gi je ki ber fe mi ni zma: fe mi ni zam na 
druš tve nim mre ža ma u Sr bi ji, Genero:časopiszafeminističkuteorijuistudije
kul tu re, br. 17, Be o grad: Fa kul tet po li tič kih na u ka, str. 183-208.
19 Ma gu i re, E. (2018) Ho a xing In sta gram: Ama lia Ul man Ex po ses the Tro pes 
of #In sta gir lhood, in: Girls, Au to bi o graphy, Me dia, Pal gra ve Stu di es in Li fe  
Wri ting. Pal gra ve Mac mil lan, Cham, рp. 175-203.
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на чин и ме ру у ко јој ау тор ке де ле сво је по ли тич ке и дру-
штве не ста во ве у ди ги тал ном про сто ру (у окви ру и из ван 
сво је умет нич ке про дук ци је).

Личниставовии 
друштвенополитичкиприоритети

Не ки од цен трал них дру штве но-по ли тич ких про бле ма ко је 
мла де ау тор ке пре по зна ју и про ме на ко је у дру штву у Србији 
мо ра ју да се де се су: сла бост ин сти ту ци ја и из о ста нак по-
ве ре ња у њих, по пу ли зам и не до ста так истин ске по ли тич-
ке ви зи је и прав ца, ко руп ци ја, пар то кра ти ја и пар тиј ско или 
ро ђач ко за по шља ва ње – „Пре ва зи ла же њем лич них ин те ре са 
на свим ни во и ма би све про цве та ло јер би за слу жни ка дро ви 
би ли на по зи ци ја ма и бри ну ли о за јед нич ком ин те ре су...”, 
со ци јал на не прав да – „све ду бљи дру штве ни јаз из ме ђу гра-
ђан ства и по вла шће них сло је ва”; ме диј ска сце на и не до ста-
так сло бод них ме ди ја, јед но у мље и не до ста так кри тич ког 
ми шље ња, те ло ша ин фор ми са ност у дру штву. 

Илу стра ци ја 1. „РТС: Ва ше пра во да Џе ки Чен”,  
љу ба зно шћу ау тор ке Је ле не Ра да но вић

По ред ових, ау тор ке ма пи ра ју као из у зет но ва жне и вер бал-
но на си ље и из о ста нак ди ја ло га; до ми нант не вред но сти и 
не до ста так то ле ран ци је, дис кри ми на ци ју и угро же на пра ва 
ЛГБТ и дру гих ма њин ских за јед ни ца, за тво ре ност и не до-
ста так све сти; за не ма ри ва ње кул тур них по тре ба и кул тур ног 
жи во та, не до вољ ну по др шку кул ту ри; уни шта ва ње и за га ђе-
ност жи вот не сре ди не; не бри гу о мен тал ном здра вљу; цен-
тра ли за ци ју еко ном ског и дру штве ног жи во та у Бе о гра ду; 
те за пу ште ност јав ног обра зов ног, и здрав стве ног си стема. 

При ли ком раз го во ра на те му дру штве но по ли тич ких про-
бле ма и при о ри тет них про ме на, мла де ау тор ке се че сто 
устру ча ва ју да из ра зе отво ре но сво је ми шље ње, сум ња ју ћи 
у сво ју ком пе тен ци ју да о ма кро по ли тич ким, еко ном ским, 
со ци јал ним и дру гим пи та њи ма го во ре или им до при не су, 
или о свом пра ву да ко мен та ри шу, по не кад с об зи ром да 
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ни су си гур не да ли се у „до вољ ној ме ри” са ме ан га жу ју на 
ре ша ва њу пре по зна тих про бле ма. Овим те ма ма при сту па ју 
озбиљ но, од го вор но и са мо све сно.  

1.1. Трудим се да не размишљамо стварима које ја не
могудапроменим,илиукојимајаличнонежелимдасе
ангажујем.[...]Поштојетотоликовеликоипреплављу
јуће,ајанерадимутомдомену,ондамијеефикасниједа
радимоноштојамогу.

1.2.Трудимседанеразмишљаммногоополитици,јерне
мислимдасамкомпетентнаутомсмислу.

Осе ћа ња ко ја до ми ни ра ју ка да го во ре о дру штве но по ли-
тич кој си ту а ци ји у Ср би ји су не за до вољ ство, раз о ча ра ње, 
без на де жност, бес по моћ ност, пе си ми зам, без из ла зност, 
резигни ра ност, љут ња, очај.

Оне та ко ђе пре те жно из бе га ва ју да де фи ни шу сво ју циљ ну 
гру пу и дру штве ну гру пу / кул тур ни мо дел ко јем се обра ћа ју 
сво јим ства ра ла штвом – ви зу ел ним, му зич ким, филм ским, 
књи жев ним и др. Иа ко је део са го вор ни ца био све стан, упу-
ћен и ин фор ми сан ко чи ни ње ну гру пу пра ти ла ца, ко ри сни-
ка или по се ти ла ца ње них са др жа ја и про гра ма, ве ћи на је 
об ја шња ва ла да се при ли ком са мог ства ра ла штва не обра ћа 
ни јед ној гру пи или про фи лу ин тен ци о нал но, већ да углав-
ном про из во ди са др жа је из лич не по тре бе и ин спи ра ци је, а 
по том ти са др жа ји про на ђу сво је да ље адре се.

2.1.Неразмишљамопублици,размишљамвишеосеби...

2.2. Искрено, не знам... Некад не знам да ли уопште
пишемзанекуциљнугрупуилионакоинстинктивно.

2.3.Јакадастварамсвојсадржајипласирамганемам
циљнугрупукојутаргетирам.Алисамсхватиламорам
вишедасепозабавимтимекоделимојесадржаје,пасам
инсталирала аналитике и могу тачно да кажем ко ме
пратииделиидокогасумојепорукестигле.

2.4.Овде нема стратегије. То бими било важно да је
активистичкипројекат,илидајерегионалнапродаја.А
поштосуовоартпројектимогударадимштахоћу...Kо
ћесесатимповезатиипронаћијанемогуданавигирам.

2.5.Јауопштенапочеткуовогконцептапрегодинудана
нисамсе обраћаланикоме, већ самомсеби,требаломи
једаминекестваридођудоглаве.Идаљенемамциљну
групукојојсеобраћам,јошувекискључиворадимтосамо
збогсебе,тојесебичноалитакоје.Kадбудемкренула
дасеобраћамнекојциљнојгрупи,бољедапрестанемда
радим.Овонијекомерцијалнеприроде.
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2.6.Јасевечитотрудимижелимдаприђемширојгрупи,
итинејџереусредњојшколидапривучем,дасезаинте
ресују...

Раз го ва ра ла сам са мла дим умет ни ца ма и о то ме да ли оне 
же ле, да ли ак тив но по ку ша ва ју да до при не су и укљу че се 
у ре ша ва ње не ких од на ве де них дру штве них и по ли тич ких 
про бле ма, и ка кав је њи хов од нос пре ма ак ти ви зму, би ло 
кроз свој умет нич ки рад или из ван ње га. Је дан део са го вор-
ни ца го во рио је да же ли да до при не се и укљу чи се, али да 
их спре ча ва не до ста так вре ме на, фи нан си ја, по др шке, да не 
ве ру ју да мо гу да на пра ве ика кву про ме ну, да не ма ју ка па ци-
те та и по тен ци ја ла, као и да се не би осе ћа ле без бед но уко-
ли ко би ви ше и ди рект ни је из но си ле дру штве не и по ли ти ке 
кри ти ке у сво м јав ном на сту пу и ра ду. 

3.1.Депримирамесвештоседешава,паминеостане
енергије да осмислимпројекат.У нашој клими кад бих
кренуладарадимнештовелико, запаженоикритички,
нисамсигурнадалибихималахраброститимедасеба
вим–имаихсвуда,гледајусве.Такође,овдејетешкона
правитинештовеликоизначајно–пројектикојинеиду
подрукуестаблиштментуурегионутешкоидадолазе
доадекватнефинансијскеподршке.

3.2. Знам да би, да ја то кренем да радим, моја мама
ималапроблеманапослу.

И док че сто не ви де се бе као ак ти вист ки ње, и из бе га ва ју да 
свом умет нич ком ра ду до де ле и не ки ак ти ви стич ки, дру-
штве ни или по ли тич ки циљ, део ау тор ки по де лио је ка ко их 
искре но ра ду је, мо ти ви ше, ис пу ња ва ка да њи хо во ства ра-
ла штво емо тив но или мен тал но до так не дру гу осо бу, ка да 
по сто ји раз у ме ва ње, ко му ни ка ци ја, раз ме на и ка да ути чу на 
рас по ло же ње или осе ћа ња сво је пу бли ке и пра ти ла ца. Ово 
се по ста вља као ва жна ди мен зи ја њи хо вог ра да ка да је реч о 
ути ца ју на дру ге осо бе и на дру штво, по ред на рав но, основ-
не по тре бе за уну тра шњом ко му ни ка ци јом и ре ак ци јом на 
уну тра шње по тре бe, на ра ти ве, иде је и осе ћа ња.

4.1.Менијестрашнодрагокаднештоштојанацртам
јељудимасимпатично,насмејеихилииспровоциранеку
реакцију. 

4.2.Kаднекоиподелиутисакимишљењеинекуемоцију
којуједоживела/озахваљујућинекоммомраду,учиними
великучастизадовољство.

4.3.Јанасценикажемнекистереотип,мисенасмејемо,
алинештоиизазовемонатихпарминута,поставимо
питање.
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Оне та ко ко му ни ка циј ске ди мен зи је свог ства ра ла штва 
ви де као ми кро-ути цај на сва ко дне ви цу, рас по ло же ње или 
ми шље ње сво јих пра ти ла ца, углав ном без пре тен зи ја, ам-
би ци ја или оче ки ва ња да ути чу на про ме ну све сти или 
ста во ва по дру штве ним или по ли тич ким пи та њи ма.

5.1.Kрозмалеуметничкепројектељудимадашнешто
штоинеочекујешинепланираш.Видишанестезиоло
генаГАKукојиносе„Самонежнопремасеби”,смирују
трудницетвојимбеџом. [...]Потпуно је сулудо, немо
жешнидапретпоставишштаћетудаседесииразвије.
Затомисечининепотребантруддакренемодкровних
ствариивеликихтема,кадкрозконкретанпримервидим
даималидизајнерскиактивизамможедапрокрчипут
донивоадокојихјанемогудадођеминституционалним
каналима.

Илу стра ци ја 2. „Са мо не жно пре ма се би”,  
љу ба зно шћу ау тор ке Ја не Ор шо лић 

По сто је на рав но и из у зе ци ко је је ва жно на овом ме сту пре-
по зна ти. Филм ска ау тор ка Ива на То до ро вић кон ти ну и ра но 
по ста вља те шка и ком плек сна пи та ња и по тре сне те ме у 
сре ди ште свог до ку мен тар ног ства ра ла штва, пре да но би ра-
ју ћи да се су о ча ва са та бу те ма ма и по ди же све ст у дру штву 
о дру штве но осе тљи вим гру па ма и на сил нич ким ма три ца ма 
по на ша ња са ко јих нам је лак ше да скре не мо по глед; ко ми-
чар ка Је ле на Ра да но вић по вре ме но у сво је на сту пе ин тен-
ци о нал но по зи ци о ни ра и на ра ти ве о на си љу над де вој чи ца-
ма и же на ма, и иа ко их пред ста вља у фор ми ви ца и ша ле 
свој стве не по слу ко ји ра ди и кре а тив ном из ра зу стен дап ко-
ме ди је, то исто вре ме но пред ста вља и све сну ин тер вен ци ју 
у јав ном дис кур су ко ју је ау тор ка мо гла да изабере и да не 
изво ди; и др. 
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Пре ма Дип вел, фе ми ни стич ка умет ност ба ви се круп ним 
по ли тич ким пи та њи ма и по ли ти ка ма, али и за ма гљу је / ди-
ску ту је ли ни ју раз гра ни че ња јав ног и при ват ног, ин си сти ра 
на лич ном као по ли тич ком и ти ме утвр ђу је зна чај ми кро-
по ли ти ка сва ко днев ног жи во та. Феминизам инсистира да
је„приватнасфера”–дом,породица,друштвеноуређење
односа,одржавањеирепродукцијасамогживота–неодво
јиваод„јавне”,теуполитикууводичитавеобластидру
штвених,сексуалних,психолошкихиемотивнихтема. Та-
ко ђе, фе ми ни зам пле ди ра за пре и спи ти ва ње гра ни ца из ме ђу 
про дук ци је и ре про дук ци је – од но сно бо ље раз у ме ва ње дру-
штве не ре про дук ци је жи во та – љу ба ви, бри ге у по ро ди ци, 
ор га ни за ци ју ра да, ин сти ту ци ја здрав стве ног и обра зов ног 
си сте ма – обла сти ко је су тре ти ра не као ма ње вред не, а што 
су че сто мо ти ви или те ме, фор ма ти или кон тек сти фе ми ни-
стич ког (и жен ског уоп ште) умет нич ког ра да20, и ко је упра-
во сре ће мо у зна чај ном де лу опу са ау тор ки ко је су пред мет 
овог пи лот ис тра жи ва ња.  

Феминизам,родна(не)равноправности 
дискриминација

Ау тор ке про це њу ју да је Ср би ја да ле ко од род не рав но прав-
но сти, да му шкар ци и же не ни су јед на ко тре ти ра ни у дру-
штву, и да је дис кри ми на ци ја све при сут на, илу стру ју ћи то 
са јед не стра не лич ним при ме ри ма, а са дру ге стра не ме диј-
ским дис кур сом, не јед на ким при су ством на по зи ци ја ма мо-
ћи у дру штву, при ме ри ма из по слов ног окру же ња и дру гим. 
Ме ђу од го во ри ма пре по зна је се спек тар на чи на су о ча ва ња 
са дис кри ми на ци јом и сек си змом, али и пре и спи ти ва ње 
соп стве не по зи ци је и ре ак ци је. Не ке од са го вор ни ца ис ти-
чу да и у дру гим, раз ви је ним зе мља ма по сто је слич ни про-
бле ми, као и да оне лич но ни су у сво јој по ро ди ци и уском 
по слов ном окру же њу има ле не га тив на ис ку ства. То ком ду-
жег раз го во ра, пак, и ове ау тор ке при се те се, те на ве ду раз-
ли чи та ис ку ства ко ја се мо гу свр ста ти под не рав но прав ни 
трет ман, и по све до че о оп те ре ће њи ма или оче ки ва њи ма ко ја 
по сто је пре ма њи ма с об зи ром на пол (род).

6.1.Свиљуди који су исправни немајуте идиотске ко
ментаренамушко–женскетеме,алионикојинисуис
правниииначеуприватномживотуинапослупричају
будалаштине.Тиљудисекодменеодмахдискредитујуи
вишесенебавимњима.

6.2.Јасамималатусрећуданисамосетилатудискри
минацију на својој кожи, нити у нашој земљи. Имамо

20 De ep well, K. нав. де ло, стр. 17.
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професоре на академији женског рода, композиторке
итд.,ниједеловалокаопроблемзаобразовањеинапредо
вање,доксамскоросхватиладауАмерицииуНемачкој
сетовеомаосећалоикомпозиторкеиуметницесуимале
проблеме.

6.3. Трпим разне видове диксриминације чим изађем из
зграде.

6.4. Друштво је у ретрадиционализацији, у много чему
стагнирамо,аупонечемусмоиназадовали.

Не ке од ау тор ки као да осе ћа ју да не мо гу да се бу не и бу-
ду кри тич ки ори јен ти са не јер њи хо ва ис ку ства ни су та ко 
не га тив на, а по ло жај угро жен као не ком дру гом. Сто га оне 
ова кве си ту а ци је нор ма ли зу ју, оче ку ју од се бе да се из бо ре 
или изо лу ју, не по тре са ју, бу ду чвр сте и на тај на чин учи-
не про блем ма њим или не по сто је ћим. Украт ко, та лен то ва не, 
спо соб не, од го вор не и по све ће не мла де же не пре у зи ма ју и 
ову од го вор ност и по сао на се бе. 

Уз по је ди не из у зет ке, сла жу се у оце ни да кул тур на сце на 
ни је рав но прав на и да ни су под јед на ко за сту пље не умет ни-
це и умет ни ци, да не ма до вољ но же на ко је во де кул тур не ор-
га ни за ци је и да не до ста је по др шке. Са дру ге стра не, про це-
њу ју да по сто је по зи тив ни по ма ци и да се де ша ва ју проме не 
и по бољ ша ња. 

7.1. Апсолутно је родно равноправна, сигурно није ни
ком спречен рад или напредовање.Дешавају сете неке
неједнакости, које испадну спонтано, неке ствари су
биолошке...

7.2.Чуласамдаукултуриимавишежена,алисутоу
суштининајмањеплаћенеделатности,чинимиседаје
тотачно.Навећинидиректорскихпозицијасумушкар
циидаље.

Оп шти про бле ми по ли тич ке при ро де, ко руп ци ја и не по ти-
зам, а по том и ма ли ка па ци те ти и фи нан сиј ске мо гућ но сти 
сек то ра кул ту ре и не раз ви је не кул тур не по тре бе ме ђу ста-
нов ни штвом Ср би је, пре ма ре чи ма не ких од са го вор ни ца, 
ви ше стру ко су зна чај ни ји про бле ми и пре пре ке за на пре-
до ва ње и оства ри ва ње кре а тив ног и ин ди ви ду ал ног по тен-
ција ла у Ср би ји и ре ги о ну.

8.1. Тренутно је у Србији у културној политици најва
жниједалисиполитичкиподобан,атекондасеврши
даљераслојавање.Морапрводасеповећабуџетзакул
туру,потомдасејаснијеодредециљевиивизија,атек
ондаштосеинклузивноститиче.Мождазвучисмешно,
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алимислимдасуквотенеопходне,докнамнеуђеумен
талитет.

8.2.Мушкарцииженеимајуједнакеприлике,миуопште
немамотајпроблем,осимполитичког.Аливерујемдаси
гурно има неких предубеђења која могу да спрече децу.
Мададанас вишенематоликонивезе саполовима,де
цасууопштеспреченадасеокренууметности,музици,
креативности.

Иа ко је сва ка са го вор ни ца по де ли ла не ко, че сто зна чај но и 
си сте мат ско ис ку ство дис кри ми на ци је, сек си зма и па три-
јар ха та ко је је до жи ве ла у раз ли чи тим окру же њи ма, ве ли ки 
број њих сум ња у сво ју ком пе тент ност да о тој те ми го во ри, 
да је оце не или ко мен та ри ше, усту па ју ћи про стор за та кву 
кон вер за ци ју не ки ма ко ји су „струч ни ји”. Де ли мич но, ово 
је зна чај но и са аспек та пре по зна ва ња соп стве них при ви ле-
ги ја, као и од го вор но сти за из ре че ну реч и јав но де ло ва ње, 
што је сва ка ко ва лид но и вред но по што ва ња, али се у ве ли-
кој ме ри при ме ћу је и ути ша ва ње соп стве ног гла са, не пре-
по зна ва ње соп стве ног ми шље ња као до вољ но ре ле вант ног 
и усту па ње про сто ра не ком дру гом. По ста вља се пи та ње да 
ли и ка кав про стор за ин тер вен ци ју у овом до ме ну по сто ји 
на умет нич ким ви со ко школ ским уста но ва ма и да ли је мо-
гу ће да се оне укљу че у из град њу ове вр сте ком пе тен ци ја 
и ве шти на умет ни ца/ка, има ју ћи у ви ду ин сти ту ци о нал на 
огра ни че ња па три јар хал ног кон тек ста у ко јем, упр кос свим 
на по ри ма по је ди на ца/ки , функ ци о ни шу.

9.1.Највишеволимдапричамосвомискуствујернисам
ниантропологнисоциологпанијеуредудадајемнеке
општеоцене.Свеснасамдамојемишљењеипакимавезе
исамојимоколностима,Београдитд.,стварисунегде
другдемождадругачије.

9.2.Морашпрводасеобразујеш,акоодешупогрешном
смеруможешда направишштету.Боље да не кажем,
негодаљудичујунештопогрешно.Небихволеланида
некомислидасејанештоправимпаметна...

Са го вор ни це су че сто де ли ле и сво ја оче ки ва ња да ми зо ги-
ни ја, па три јар хат и сек си зам тре ба да бу ду ма ње до ми нант-
ни ме ђу же на ма, те раз о ча ра ње што то че сто ни је та ко, и 
нео п ход ност удру жи ва ња, жен ске со ли дар но сти и по др шке.

10.1.Морамдапризнамдајатуимампроблемсажена
мауцелојтојпричи,исамамама,саженамакојимаје
таквопонашањеокеј.

10.2.Морајуиженедапрестанудасесмејуувеликимко
лективиманаглупесексистичкефоре,аисамедаихпро
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изводе.Kадазаузмешправистав,тојестеболно–увекје
битидругачијиболно,алинадужестазејепродуктивно,
почнудатесматрајуколико–толикоравноправном.

10.3.Многоболнојеиштосуженеженијакочестовук.
Трпела сам у вишенавратадискриминацију због својих
избораиначинаживотаодстранежена.

10.4. Док ми не направимо наш чопор, појединачно не
можемоништа.

Је дан од ци ље ва ис тра жи ва ња од но сио се и на ма пи ра-
ње раз ли чи тих при сту па фе ми ни зму и раз у ме ва ња овог 
пој ма и по кре та. Ау тор ке су све о фе ми ни зму го во ри ле 
у по зи тив ном то ну, сма тра ју ћи фе ми ни стич ке вред но сти 
де лом са вре ме не ци ви ли за ци је, људ ским и гра ђан ским 
пра ви ма, чо веч но сти и рав но прав но сти. Исто вре ме но, ве-
ћи на је по твр ди ла и да се о фе ми ни зму углав ном го во ри 
о не га тив ном кон тек сту, као о агре сив ном, ми ли тант ном, 
ра ди кал ном по кре ту „про тив”.

11.1.Простотојеборбазаједнакаправасвихљудибез
обзиранарод,полиостало.Јатовидимкаоширокпо
кретзадруштвенуправду;11.2.Борбазаљудскаправа,
каоиантирасизам,неопходанпокрет.

11.3.Јасамчуладасутожененезадовољнесобом,али
међутимтонијетачно,тосуженекојежеленештода
променеидржедосебе,јатотаковидим,икојеимају
довољносамопоштовањадасесаовомнашомсвакоднев
ницомизборе,дасеборезасвојаправа.

11.4.Феминизамјезаменепоштовањежене,заштита
женеиуважавањеженекаоличности.Мислимдајефе
минизамнеопходанидајетоједининачиндасеположај
женаудруштвупромени.

11.5.Начинмишљењаипутсазнања;

11.6.Борбазаосвешћивањежена.

11.7Појамљудскеједнакости–дајесвакобићеједнако
битноважноињегововремеислободноирадноиснови...
Појамчовечности.Надамседанукадћетобитиједина
могућаопцијаиприроднопонашање.

У од но су на оче ки ва ња пре по чет ка ис тра жи ва ња, пост фе-
ми ни зам21 се у спро ве де ним ин тер вју и ма пре по зна је у зна-
чај но ма њој ме ри. Ни јед на од са го вор ни ца не сма тра да је 

21 Ve se lje vić Jer ko vić, S. (2012) „Ti si su per že na”: no va žen stve nost u po pu-
lar noj kul tu ri, Genero:časopiszafeminističkuteorijuistudijekulture, br. 16, 
Be o grad: Fa kul tet po li tič kih na u ka, str. 117-140. 
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рав но прав ност по стиг ну та, фе ми ни зам ире ле ван тан и бор ба 
не по треб на, иа ко је ово „па три јар хал на дис кур зив на стра те-
ги ја” ко ји се у ве ли кој ме ри сре ће ме ђу мла дим, ак тив ним 
и са мо стал ним же на ма да нас22. „Пост фе ми ни стич ку ви зи-
ју су пер же не”, по ко јој же не да нас мо гу има ти све ако су 
до вољ но спо соб не – а ако не ма ју, то је за то што оне ни су 
ком пе тент не, а не јер по сто је струк тур ни фак то ри ко ји то 
оне мо гу ћа ва ју, мо је са го вор ни це рет ко по др жа ва ју.

По ред све га на ве де ног, део ау тор ки че сто се и све сно су о-
ча ва са сте ре о ти пи ма у ве зи са про фе си ја ма, спо соб но сти-
ма и ин те ре со ва њи ма му шка ра ца и же на, прет по ста вља њем 
њи хо ве сек су ал не ор јен та ци је, ко мен та ра на ра чун фи зич ког 
из гле да, го ди на или сек су ал ног или по ро дич ног по на ша ња 
и из бо ра, а то све још у ве ћој ме ри пре по зна ју у јав ном и 
ме диј ском про сто ру. Због сте ре о ти па и оче ки ва ња сре ди не 
(лич не, про фе си о нал не и ши ре јав но сти) не ке од са го вор-
ни ца има ју те шко ће у пси хо ло шком ускла ђи ва њу про фе си-
о нал ног, род ног и сек су ал ног иден ти те та и то пред ста вља 
до дат но оп те ре ће ње, а о че му по сто је и ре ле вант ни умет-
нич ки про јек ти ко ји то про пи ту ју23. Не ке од њих пре и спи ту-
ју сво ју жен стве ност, по ку ша ва ју да је за шти те, кон стру и шу 
што не за ви сни је од спо ља шњих дру штве них оче ки ва ња, и у 
то ме су зна чај ни узо ри и мо де ли, по тен ци јал не или ре ал не 
мен тор ке у про фе си о нал ном раз во ју. Ау тор ке се су о ча ва ју 
са ми кро а гре си ја ма, не а де кват ним то ном, из бо ром ре чи или 
го во ром те ла у про фе си о нал ној ко му ни ка ци ји, нежељеним 
коментарима, проценама и нетраженим саветима од људи 
који им нису блиски као и прет по став ка ма да су њи хо ва по-
стиг ну ћа или ин те ре со ва ња заслуге му шких парт не ра. Још 
јед ном се по ка зу је да жен ско те ло, из бо ри и жи вот као да се 
сма тра ју јав ним и као да су сви по зва ни да их ко мен та ри шу 
и про це њу ју. 

Шала на рачунжена може се много лакше и са више
успехаизрицатиодшаленарачунмушкарца.Овешале
сучестовулгарнијеимноговишесеодносенателоите
лесностношалекојесуусмеренекамушкости(тусеја
вљајуишаленарачунамбиције,сигурностиисл.тзв.
мушкихвредности)24.

22 Исто, стр. 127.
23 Ma gu i re, E. (2018) Ho a xing In sta gram: Ama lia Ul man Ex po ses the Tro pes 
of #In sta gir lhood, in: Girls, Au to bi o graphy, Me dia, Pal gra ve Stu di es in Li fe  
Wri ting, Pal gra ve Mac mil lan, Cham, рp. 175-203.
24 Dragićević Šešić, M. Mizoginija u obrascima masovne kulture, u: Mapiranje 
mizoginije u Srbiji: diskursi i prakse (prvi tom), priredila Blagojević, M. (2000) 
Beograd: Asocijacija za žensku inicijativu, str. 372-373.
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Не ке од ау тор ки су о ча ва ју се са ин фан ти ли за ци јом или 
објек ти фи ка ци јом, али он да по вре ме но по ку ша ва ју да, у 
том огра ни че ном спек тру мо гућ но сти, те сте ре о ти пе и огра-
ни че ња пре о кре ну у сво ју ко рист. Уз оп те ре ће ње својим фи-
зич ким из гле дом и вре ме ном и енер ги јом уло же ним у улеп-
ша ва ње (би ло да пре и спи ту ју да ли до вољ но, или пре ви ше 
вре ме на по све ћу ју овим ак тив но сти ма), код не ких од ау тор-
ки пре по зна је се и оп те ре ће ње да оне пред ста вља ју на не ки 
на чин све дру ге же не, да го во ре у име свих, као и да дру ге 
же не у од ре ђе ној ме ри пред ста вља ју њих, и по ста вља ју од 
њих оче ки ва ња ко ја оне по сле мо ра ју да ис пу ња ва ју, или 
опо вр га ва ју. Све то по ја ча ва иде ју о жен ској ком пе ти ци ји, 
су је ти, и да „мо же би ти са мо јед на” што до дат но оте жа ва и 
лич ни и про фе си о нал ни раз вој, ко му ни ка ци ју и из ра жа ва ње 
мла дих ау тор ки у до ма ћем и ре ги о нал ном кон тек сту. 

Употребадигиталнихплатформии 
критичкомишљење

Уз ана ли зу срп ског сај бер про сто ра и сај бер кул ту ре – њи-
хо вих гра ни ца, ак те ра, про це са на стан ка и раз во ја, у свом 
док тор ском ис тра жи ва њу 2015. го ди не Ве ра Ме во рах ука зу-
је и на не до вољ ну про бле ма ти за ци ју је зи ка но вих ме ди ја на 
про сто ру Ср би је као и не до вољ но про ми шља ње и де ло ва-
ње кул тур них (и на уч них) ин сти ту ци ја у до ме ну ди ги тал ног 
раз во ја дру штва у Ср би ји25. 

Мла де умет ни це са ко ји ма сам раз го ва ра ла су у зна чај ној 
ме ри при сут не у том сај бер про сто ру и на ди ги тал ним плат-
фор ма ма, али углав ном не раз два ја ју сво је при ват не ка на ле 
ко му ни ка ци је на дру штве ним мре жа ма, од ка на ла на ме ње-
них про фе си о нал ној афир ма ци ји и про мо ци ји свог умет-
нич ког ра да, док је про да ја нај ма ње ре ле ван тан циљ за ве-
ћи ну. Ин ста грам је по њи хо вом ми шље њу, а и по прак си, 
адекватнији за професионалну употребу од Феј сбу ка, док је 
на овој мре жи стра ни ца оче ки ва но сма тра на про фе си о нал-
ни јом од про фи ла. Не ко ли ко мо де ла при су ства и ко му ни ка-
ци је на ди ги тал ним плат фор ма ма ко је при ме њу ју ау тор ке 
мла ђе ге не ра ци је су:

• Лич не и про фе си о нал не ди ги тал не ко му ни ка ци је се 
пре пли ћу и ме ша ју. Ау тор ке не ма ре за то мно го, јер 
сва ка ко не да ју ве ли ки зна чај том аспек ту свог ра-
да и не ма ју ам би ци је да се ди ги тал ном про мо ци јом 
ствара ла штва ба ве про фе си о нал но. 

25 Me vo rah, V. (2015) Internet i umetnost na prostoru Srbije 1996–2013 –
Odlike umetničkih diskursa na polju Interneta u Srbiji,dok tor ska di ser ta ci ja, 
Beograd: Uni ver zi tet umet no sti.
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• Ау тор ке има ју ви ше ди ги тал них ка на ла ко му ни ка ци-
је и на раз ли чи тим ка на ли ма у ма њој или ве ћој ме-
ри де ле при ват не, од но сно про фе си о нал не са др жа је. 
Оста вља ју пра ти о ци ма и ко ле га ма на из бор и во љу на 
ко јим ка на ли ма их пра те.

• Kоришћење оп ци је „Бли ски при ја те љи” или сто ри ја 
уме сто по ста, на мре жа ма ко је су пре те жно про фе си-
о нал не, у слу ча је ви ма ка да по сто ји же ља за де ље њем 
не ког при ват ни јег са др жа ја.

• Од ри ца ње од при ват ног про сто ра и фо ку си ра ње на 
про фе си о нал ну ко му ни ка ци ју. Ау тор ке од лу чу ју да 
углав ном не де ле сво је ста во ве на ин тер не ту, или/и 
не де ле са др жај у ве зи са по ро ди цом. У овом слу ча ју 
до ла зи до сво је вр сне ау то цен зу ре из про фе си о нал-
ног раз ло га, али и из сум ње у аде кват ност и ускла-
ђе ност при ват ног иден ти те та и при ват них ин те ре-
со ва ња, ста во ва и ак тив но сти са про фе си о нал ним 
идентитетом.

12.1.Осећамседајемојживотјаванзбогспецифично
стипосла.Дајетоличнипростордругачијебихводила.

12.2.Раздвајамтакоштосамодтренуткакадсамод
лучиладапромовишемсвојумузикунаинтернетуидру
штвениммрежамаограничиласвојличнипросторине
користимнатајначиндруштвенемреже.

12.3. Не раздвајам, трудим се да друштвене мреже
користимкаопрофесионалнеканале.

Kод зна чај ног де ла са го вор ни ца по сто ји сво је вр сно дис тан-
ци ра ње од план ске, струк ту ри са не и про фе си о нал не ди ги-
тал не ко му ни ка ци је, сум ња у сво је ком пе тен ци је, не до ста-
так ин те ре со ва ња, пред ста ва да је то не чи ји ту ђи до мен за 
ко ји оне ни су спо соб не.

13.1.Свеуживотурадимпоосећајуитосамукраткоја.
Kакомидођеданас,сутравећдругаприча.Немамжива
цадатопланирам.Мислимдасејаковидикаднекоради
испланирано,именијетоисфолираноибезвезе,итови
шенебихбилаја.

13.2.Свекористимкаонекидневник,необраћамтолико
пажњукакојетоупаковано.Заправомогудакажемда
сампоприличнолош„пакер”оногашторадим.
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Су прот но од ве ћи не ме ди ја у са вре ме ном ме диј ском про-
сто ру у Ср би ји, а и гло бал но26, мла де ау тор ке умет нич ког 
и до не кле ме диј ског са др жа ја у ди ги тал ном про сто ру, за не-
мар љи во се ба ве сво јом пу бли ком, ње ним ин те ре со ва њи ма, 
оче ки ва њи ма и по тре ба ма, и тек у рет ким си ту а ци ја ма об ли-
ку ју тај са др жај уоп ште има ју ћи је на уму. То, на рав но, има 
сво је не га тив не стра не и по сле ди це са аспек та ди се ми на ци-
је и ди стри бу ци је умет нич ког са др жа ја и ди ги тал них прак си 
раз во ја пу бли ке. Нар ци зам, ко ји се тра ди ци о нал но при пи-
су је кон тек сту дру штве них мре жа и ге не ра ци ја ма ко је су на 
њи ма нај ак тив ни је27, ни је пре по знат у раз го во ри ма ни ти у 
пре зен та ци ја ма ау тор ки на овим ди ги тал ним плат фор ма ма.

Ау тор ке ко је ин те ре су је да уче ству ју у јав ном дис кур су на 
дру штве не и по ли тич ке те ме, и да се из ја шња ва ју по ва-
жним пи та њи ма, че сто сма тра ју да су њи хо ви ста во ви ја сни 
на осно ву ра до ва и да не ма по тре бе да их екс пли цит но из-
ра жа ва ју, а та ко ђе не же ле да до са ђу ју сво јим пра ти о ци ма 
и да их ти ме од би ја ју. Не ке од њих пак, сма тра ју уче шће 
у јав ним ди ску си ја ма, ак ти ви стич ким про це си ма и ши ре њу 
ре ле вант них ин фор ма ци ја, сво јом, не са мо гра ђан ском, не го 
и про фе си о нал ном уло гом. 

14.1.Мислимдаизражавамоноштосеунајширемкон
текстуможеназватиграђанскимправима.Нисамсим
патизерниједнестранкеникадбила,алиувекговоримо
грађанскимслободамаиправима.

14.2.СвојФејсбукпрофилкористимзапромоцијусвојих
филмоваирадионица,алинесуздржавамседасеизја
снимвезанозадруштвенополитичкеставовекадазато
имампотребу.

14.3. Главни проблем је цензура... Десило се да је један
мојтвит,којинемавезесаполитиком(sic!)„РТС:Ваше
право даЏекиЧен”, завршинамајицама, и нато сам
башпоносна.Питалисумедалихоћудаихтужимза
ауторскаправа–напротив,мени једрагоакомионда
лакшезапамтимодасуонипушталиЏекијаЧенадоксу
ишлипротестииспредњих.Људимајетосмешно,алија
сепитамдалисусвесниколикијетопроблемиштаје
заправопорукаизатога.

26 Ni ko lić, M. (2010) Bu duć nost srp skog me dij skog pro sto ra – kre a tiv no vs. 
ko mer ci jal no, Kultura:časopiszateorijuisociologijukultureikulturnupoli
ti ku, br. 128, Be o grad: Za vod za pro u ča va nje kul tur nog raz vit ka, str. 153-154. 
27 Ma gu i re, E. (2018) Ho a xing In sta gram: Ama lia Ul man Ex po ses the Tro pes 
of #In sta gir lhood, in: Girls, Au to bi o graphy, Me dia, Pal gra ve Stu di es in Li fe 
Writing. Pal gra ve Mac mil lan, Cham, рp. 175-203.
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14.4.Читавједанмојконцептјенастао2014.кадсубиле
поплаве,тадсамсеможданајвишеиангажовала.Ра
диласампотопљенебагереуKолубари.Тојебилаката
строфа,минисмоимали воде 15дана уЛазаревцу, не
стајалајеструја,магистралајебилапоплављена,били
смоодсечениодсвета;аљудидижуценеупродавница
ма...Немауља,неманичега,ијасамтад,тј.послекад
је биломогућности, урадилаогромну ситоштампу, сад
имамилитографију28.

Илу стра ци ја бр. 3 „Ти хо те че Ко лу ба ра и мој жи вот с њом”,  
љу ба зно шћу ау тор ке Је ле не Ми ли ће вић 

Закључак

Ме ђу умет ни ца ма мла ђе ге не ра ци је у Ср би ји по сто ји зна ча-
јан не пре по знат по тен ци јал и та ле нат ка ко за ау тор ску про-
дук ци ју у раз ли чи тим до ме ни ма и про фе си о нал ну афир ма-
ци ју на до ма ћој, ре ги о нал ној и ме ђу на род ној сце ни, та ко и 
за укљу чи ва ње у ак ти ви стич ке, дру штве не и по ли тич ке по-
кре те и јав ни дис курс о раз ли чи тим ло кал ним и гло бал ним 
про бле ми ма. Кул тур на сце на у Ср би ји по се ду је овај зна ча-
јан ре сурс ко ји би зна чај ни јом по др шком ин сти ту ци ја, ор га-
ни за ци ја и ме ди ја до при нео ра зно ли ко сти, ква ли те ту и про-
гре сив но сти до ма ћег кре а тив ног сек то ра на ме ђу народном 
пла ну.

Ипак, ау тор ке са ме не из ра жа ва ју у зна чај ној ме ри ам би ци ју 
и не од но се се план ски пре ма сво јој про фе си о нал ној афир-
ма ци ји. Пре те жно не ви де од ре ђе ну дру штве ну гру пу као 
сво ју циљ ну гру пу, и иа ко су по не ке све сне и ин фор мисане 

28 Овај рад је Цен тар за кул ту ру Ла за ре вац, ода кле је ау тор ка, от ку пио уз 
по др шку Ми ни стар ства кул ту ре у 2019. го ди ни. „Ти хо те че Kолубара и мој 
жи вот с њом” Је ле не Ми ли ће вић (1992) је дан је од шест ра до ва ода бра них 
на кон кур су за ко ји се при ја ви ло чак сто ти ну и че ти ри ау то ра. Ме ђу са мо 
не ко ли ко иза бра них су, на при мер, још Урош Ђу рић и Сел ман Тр то вац.
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о то ме ко им је до ми нант на пу бли ка, оне ни су ту гру пу ода-
бра ле све сно и опре де ли ле се да се њој обра ћа ју. Оне ства-
ра ју за се бе и због се бе, и пре пу шта ју да са др жај „до ђе до 
оног ко га се ти че”. У ана ли зи ра ним слу ча је ви ма, то што је 
умет нич ки рад об ја вљи ван и ди стри бу и ран на дру штве ним 
мре жа ма, омо гу ћа ва гло бал ност и при ступ ме ђу на род ном 
тр жи шту, сце ни и пу бли ци са мо до од ре ђе не ме ре и у пар ти-
ку лар ним си ту а ци ја ма. Пре ва зи ла же ње ге о граф ских огра-
ни че ња у про мо ци ји и ди стри бу ци ји је тек могућност, са 
мно го пре пре ка у ре а ли за ци ји.

Мла де ау тор ке у Ср би ји, као и ко ле ги ни це у Ри је ци, уз на-
чел но по зи ти ван став пре ма фе ми ни зму, пре по зна ју не рав-
но прав ност му шка ра ца и же на у ши рем дру штву, и ис ку си ле 
су ве ли ки број пу та дис кри ми на ци ју и ни по да шта ва ње. У 
по слу и у окви ру кул тур не сце не сма тра ју да су бо ље тре-
ти ра не у од но су на про се чан по ло жај же на у дру штву, с тим 
што се пре по зна је зна чај но оп те ре ће ње усло вље но оче ки-
ва њи ма, пред ра су да ма и сте ре о ти пи ма, сек си змом и ми зо-
ги ни јом у про фе си о нал ним кру го ви ма, чак и ка да ау тор ке 
ни су на тај на чин о то ме го во ри ле. По ста вља се пи та ње ко-
ри сти и ште те за са му умет ни цу уко ли ко би (пре)по зна ва ла 
и кри ти ко ва ла не пра ве дан трет ман у про фе си о нал ном кон-
тек сту, те мо ти ва ци је да по ку ша ва ју са ме да из на ла зе на чи-
не да се са њи ме су о че пре не го да по се жу за дру гим сред-
стви ма и при сту пи ма. Ау тор ке су го во ри ле о ис ку стви ма 
осу ђи ва ња у слу ча ју би ло ка квих из бо ра, по пут оног да се 
осну је, или пак не осну је по ро ди ца. Чи ни им се да по сто је 
по зи тив ни по ма ци у рав но прав но сти уну тар кул тур не сце не 
и умет нич ког и кре а тив ног сек то ра, што нас ра ду је и на да-
мо се да ће се кул тур на по ли ти ка и ме наџ мент у том сме ру у 
Ср би ји и раз ви ја ти у на ред ном пе ри о ду. 

У тек сту о ми зо ги ни ји у ма сов ној кул ту ри са по чет ка ми-
ле ни ју ма, Дра ги ће вић Ше шић утвр ђу је у том кон тек сту да 
интернет јошувекнијестворионовекултурнеобрасцеи
вредности29, а број на ис тра жи ва ња, ме ђу ко ји ма и ово чи је 
смо ре зул та те пред ста ви ли овим тек стом по ка за ла су да, ни 
две де це ни је ка сни је, ни смо мно го од ма кли, те да су сек си-
зам, па три јар хат и ми зо ги ни ја све при сут ни ка ко у он лајн, 
та ко и офлајн про сто ри ма. Обрасцисуисти,структуреми
товасуисте,стереотипиипредрасуде,самосесадржаји
митоваилегендаразликују30.

29 Dra gi će vić Še šić, M. Mi zo gi ni ja u obra sci ma ma sov ne kul tu re, u: Ma pi ra nje 
mi zo gi ni je u Sr bi ji: dis kur si i prak se (pr vi tom), pri re di la Bla go je vić, M. (2000) 
Be o grad: Aso ci ja ci ja za žen sku ini ci ja ti vu, str. 404.
30 Исто.
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У по гле ду ко ри шће ња ди ги тал них плат фор ми, ау тор ке, упр-
кос зна чај ном ства ра лач ком и умет нич ком, те и по слов ном 
по тен ци јал у, пре те жно не раз два ја ју у зна чај ној ме ри при-
ват не од про фе си о нал них ка на ла ко му ни ка ци је на ин тер не-
ту. По ста вља се пи та ње да ли то су ге ри ше и за ма гље ну гра-
ни цу из ме ђу при ват них и про фе си о нал них иден ти те та, што 
је из у зет но че сто слу чај код умет нич ких про фе си ја, а по себ-
но спе ци фич но у кон тек сту ак ти ви зма, и фе ми ни зма. Де ли-
мич но, раз лог ле жи и у сво је вр сном од ри ца њу умет ни ца од 
спо соб но сти и ком пе тен ци ја да се про фе си о нал ни ка на ли 
ко му ни ка ци је не гу ју, не ла год и при ли ком про фе си о нал ног, 
про мо тив ног и про дај ног ко му ни ци ра ња на мре жа ма, а по-
тен ци јал но и не до стат ку сме ло сти да се то ме озбиљ ни је по-
све те и уло же зна чај ни је ре сур се (вре ме, енер ги ју, но вац). 
Kао и у не ким дру гим сфе ра ма у кул ту ри, умет нич ком ства-
ра ла штву и кре а тив ним ин ду стри ја ма, упр кос зна чај ном та-
лен ту, ква ли те ту ра да, ау тен тич но сти, ори ги нал но сти и по-
све ће но сти, пре по зна је се не до ста так са мо по у зда ња, као и 
не си гур ност, пре ве лик осе ћај од го вор но сти и не ста бил ност 
по ло жа ја и ка ри је ре. Ови фак то ри мла де ау тор ке на во де или 
да се уз др жа ва ју од пре у зи ма ња зна чај ни јих про фе си о нал-
них ко ра ка и гла сни јег и дру штве но ан га жо ва ни јег исту па31, 

или да се са мо са го ре ва ју и ис цр пљу ју32. Ау тор ке углав ном 
не ма ју стра те шки и план ски од нос пре ма сво јим (по тен-
ци јал но) про фе си о нал ним ди ги тал ним плат фор ма ма, и на 
њи ма се де ли мич но цензури шу о лич ним и о по ли тич ким 
ста во ви ма. 

На осно ву све га на ве де ног, мо гу ће је ски ци ра ти од ре ђе не 
пре по ру ке за де ло ва ње ре ле вант них ак те ра. Обра зов не ин-
сти ту ци је у до ме ну умет но сти, а и дру ге, мо ра ле би да пре-
по зна ју сво ју од го вор ност у раз ви ја њу кри тич ког ми шље ња, 
из град ње дру штве но по ли тич ких ста во ва и од го вор но сти, 
као и са мо по у зда ња, емо тив не и со ци јал не ин те ли ген ци је 
сво јих сту дент ки ња, и сту де на та ка ко би оне/и би ли у мо-
гућ но сти да у пот пу но сти раз у ме ју, мак си мал но вред ну ју 
и ис ко ри сте сво је та лен те и по тен ци ја ле. Са дру ге стра не, 
обра зов ни про гра ми мо гли би у ве ћој ме ри да укљу чу ју ја-
ча ње ка па ци те та у обла сти про мо ци је умет но сти, мар ке тин-
га, ди ги тал не ко му ни ка ци је и умре жа ва ња, као и про да је. 
Ова кви про гра ми по др шке и еду ка ци је до бро до шли су и 

31 Ni ko lić, T. (2016) Rodni odnosi na alternativnoj muzičkoj sceni Srbije i
regio na, No vi Sad: Za vod za rav no prav nost po lo va AP Voj vo di ne.
32 Ba ra da,V. and Pri mo rac, Ј. Non paid, un der paid and self‐ex plo i ting la bo ur as 
a cho i ce and a ne ces sity: exam ple of wo men in cre a ti ve in du stri es, in: Young Wo
men in Post Yugo slav So ci e ti es: Re se arch, Prac ti ce and Po licy, ed. Ada mo vić, 
M. et al. (2014), Za greb: In sti tut za druš tve na is tra ži va nja, str. 143‐164.
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из ци вилног сек то ра или спе ци ја ли зо ва них ор га ни за ци ја – 
сен зи би ли са них за фе ми ни стич ке прак се у кул ту ри, у ци љу 
раз во ја кул тур ног ме наџ мен та, мар ке тин га и кул тур не по-
ли ти ке ко ји би те жи ли род ној рав но прав но сти и пру жа ли 
зна чај ни је при ли ке и про стор жен ском и фе ми ни стич ком 
ства ра ла штву у ко јем се пре ма спро ве де ном ис тра жи ва њу 
на ла зи зна ча јан ква ли тет и по тен ци јал за до при нос до ма ћој 
он лајн, и офлајн кул тур ној сце ни.

Не ке од са го вор ни ца ни су ин фор ми са не о прак са ма и по ли-
ти ка ма род не не рав но прав но сти у до ма ћем, и ино стра ном 
сек то ру кул ту ре, док не ке пре по зна ју про бле ме по ли тич ке 
и еко ном ске при ро де као при о ри тет не, у окви ру кон струк-
ци је свог иден ти те та рад ни ка/це у кул ту ри, али и ан га жо ва-
ног гра ђа ни на/ке, ко ји до ми ни ра ју над род ним иден ти те том. 
Иако се у пот пу но сти сла же мо у то ме ко ли ко пар то кра ти-
ја, ко руп ци ја и огра ни че не фи нан сиј ске мо гућ но сти сек то-
ра кул ту ре не по вољ но ути чу на раз вој кул тур ног жи во та и 
усло ве ра да ак те ра у по љу, ово је и сиг нал ор га ни за ци ја ма и 
ин сти ту ци ја ма ко је се ба ве уна пре ђе њем род не рав но прав-
но сти у кул ту ри да се ак тив ни је упу сте у ис тра жи ва ња, као и 
про мо ци ју ре зул та та ко је до би ју, те јав не за го ва рач ке кам па-
ње укљу чу ју ћи ши ри фронт ау тор ки. По ред то га, мен тор ски 
од но си са дру гим, ис ку сни јим ау тор ка ма, као и умре жа ва ње 
и удру жи ва ње по ја вљу ју се као по зи тив на прак са у по др-
шци, лич ном и про фе си о нал ном раз во ју мла дих умет ни ца.

Kако је прет ход ни пе ри од у Ср би ји био из у зет но бу ран због 
ван ред не здрав стве не си ту а ци је, али он да и дру штве не, по-
ли тич ке, еко ном ске, са о бра ћај не, пси хо ло шке и др., не ке 
од ау тор ки би ле су ак тив ни је на Ин тер не ту и дру штве ним 
мре жа ма, из ме ђу оста лог и у ис по ља ва њу сво је кри ти ке 
упућене раз ли чи тим до но си о ци ма од лу ка и ли де ри ма.

Илу стра ци ја бр. 4, „АCАB”, љу ба зно шћу ау тор ке Ја не Ада мо вић
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Abstract

Young women take more and more significant place in online space 
using all the benefits of the  creative features of Internet and digital 
media. Even though gender inequality is possibly even more present 
in the online space comparing to the offline, digital environment also 
stands for a platform for (artistic) expression and an arena of the tension 
between attitudes, tastes, expressions and ideas. New generations of 
female authors in the local and regional digital context (could) precede, 
inspire and lead with their authentic critical thinking and production. 
This text examines if, to what extent and how young female authors use 
their artistic production, especially their digital platforms, for expressing 
social and political opinions. We were particularly investigating their 
understanding of feminism and gender (in)equality, as well as their 
experience of discrimination and sexism. The article is based on the 
individual interviews with selected female authors of the younger 
generation, through which their attitudes, values, critical artistic 
production, messages and narratives, as well as reactions to the global 
crisis and social problems were investigated. To the certain extent, the 
article also reflects on their content on digital communications channels 
(web sites, Facebook profiles and pages, Instagram profiles and other 
platforms for digital creativity and distribution of artistic content). This 
pilot research included eight female artists active in diferent artistic 
and creative fields in Serbia: visual and applied arts, music (popular 
and contemporary experimental), film, literature and performing arts. A 
particular topic that marked the social context of the first half of 2020 
when the research was conducted, has been the pandemic caused by 
the virus covid19, as well as emergency state and isolation that came 
as a consequence. Additionally, context of their production, activism 
and life is marked by sexism existing in media, online as well as offline 

public space. 

Key words: critical thinking, social media, arts marketing, female  
artistic work, young women, feminism, gender equality in culture




