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Љи ља на Ма ле тин Вој во дић

СВЕТЛА КО
М

О
РА

ЖЕН СКИ ДИС КУРС НА 58. БИ ЈЕ НА ЛУ У  
ВЕ НЕ ЦИ ЈИ

(La Bi en na le di Ve ne zia, 11. 5 – 24. 11. 2019)

У рас пра ви око фе ми ни зма, ко ја је са да го то во за вр ше на, утро ше но је 
мно го ма сти ла и не по ми њи мо је ви ше. А ипак се о њој још го во ри. И не из-
гле да да су ве ли ке глу по сти, из но ше не то ком овог ве ка, мно го ра све тли ле 
про блем.

Си мон де Бо во ар, Дру ги пол

У ко јој су ме ри же не и му шкар ци рав но прав ни и да ли нам је фе ми ни зам и да ље 
по тре бан? Да ли је пи та ње род ног дис кур са по ли тич ка те ма и на ко ји се на чин фе ми-
ни стич ка по ли ти ка про мо ви ше кроз умет ност? Да ли ста ти сти ке род не за сту пље но сти 
про пи ту ју по де лу мо ћи ме ђу по ло ви ма? И да ли из ба лан си ра ни род ни иден ти те ти 
за и ста го во ре о по ло жа ју же на умет ни ца у мул ти кул тур ном, (пост)фе ми ни стич ком 
до бу у ко јем би, уме сто го во ра о јед на ко сти, тре ба ло све до чи ти о ин ди ви ду ал ним 
раз ли ка ма, квир иден ти те ти ма и при пад ни ца ма раз ли чи тог кул ту ро ло шког по ре кла? 
– не ка су од пи та ња ко ја се на ме ћу то ком 58. Би је на ла у Ве не ци ји.

На пр ви по глед ни је ја сно да ли се мо то ово го ди шњег Би је на ла, та ко зва на древ на 
ки не ска из ре ка Да бог да нам за ни мљи во би ло (May you li ve in in te re sting ti mes) иш чи та ва 
као кле тва или бла го слов. Апо стро фи ра на иро нич но ин то ни ра на апо криф на фра за, 
за пра во, са жи ма про клет ство не ми ра: лич ног, кул ту ро ло шког, дру штве ног, еко ло шког, 
ко смич ког − тра у ма тич но ис ку ство дис то пиј ског, по сти сти ни тог до ба ка ра о ке кул-
ту ре, ка ко га је у исто и ме ном есе ју на зва ла Ду брав ка Угре шић, где „љу де ви ше за ни ма 
би јег од се бе са мих не го спо зна ва ње сво га ау тен тич ног ја“. Вре ме у ко јем је ши ро ко 
рас про стра њен по пу ли зам, сен за ци о на ли стич ке ин фор ма ци је, на мер не гре шке и 
ма ни пу ла тив но при сва ја ње мо ћи сва ко дне ви ца, што по ред 90 на ци о нал них се лек ци ја, 
по по зи ву умет нич ког ди рек то ра 58. Би је на ла, Рал фа Ру го фа, про пи ту је 79 ин тер на-
ци о нал них умет ни ка, од ко јих су 42 же не. 

Отво ре ност у од но су на кон цепт жен ске, квир и (пост)фе ми ни стич ке умет но сти, 
те по ку шај пре ва зи ла же ња по зи ци је у ко јој се же на умет ни ца де фи ни ше као ин фе ри-
ор ни Дру ги, мо же се иш чи та ти из чи ње ни це да на 58. Би је на лу у Ве не ци ји из ла же ве ћи 
број же на но му шка ра ца (53%), што до са да ни је био слу чај, иа ко је, ре ци мо, ку сто ски ња 
прет ход ног Би је на ла би ла же на. Ве ро ват но је дан од раз ло га ле жи у то ме што по ли-
тич ки и мо рал ни про бле ми све ви ше ути чу на умет ност уоп ште, а је дан од по ка за те ља 
је сва ка ко и гло бал ни ефе кат фе но ме на # Ме Тоо за ко ји ће бу дућ ност по ка за ти ко ли ко 
је до при нео осна жи ва њу же на или је у пи та њу са мо још је дан „хе штег тренд“.
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На сре ћу, при ме ри жен ске умет нич ке прак се, на 58. Би је на лу, не све до че са мо о 
пу ком ну ме рич ком по дат ку у ве зи са умет нич ким (род ним) дис кур сом, већ иза зи ва ју 
по зи тив не ре ак ци је по се ти ла ца и струч не јав но сти. Пре ма обра зло же њу жи ри ја, ко ме 
је пред се да ва ла Сте фа ни Ро зен тал, због „екс пе ри мен тал ног ду ха и нео че ки ва ног при-
сту па на ци о нал ном пред ста вља њу“, Злат ни лав у ка те го ри ји на ци о нал них се лек ци ја 
при пао је Па ви љо ну Ли тва ни је за „пер фор манс-опе ру“ Сун це и мо ре (Ма ри на). Ха рис 
Епа ми нон да, по ре клом са Ки пра, на гра ђе на је Сре бр ним ла вом за мла дог, обе ћа ва ју-
ћег умет ни ка, а спе ци јал но при зна ње, ко је је по све ти ла по стра да лим су на род ни ци ма/
жр тва ма на си ља, до би ла је Те ре за Мар го лес из Мек си ка. По себ ним при зна њем је 
на гра ђе на и ни ге риј ска умет ни ца Ото бонг Нкан га, за рад ко ји про пи ту је „емо ци о нал ну 
кон та ми на ци ју да на шње ци ви ли за ци је“. 

Умет ни це ко је из ла жу на ово го ди шњем Би је на лу, ве о ма че сто су обе ле же не ис ку-
ством мул ти лин гви зма, ми гра ци ја и но ма ди зма, као и ин тер ди сци пли нар ном умет-
нич ком прак сом − ме ђу њи ма су и оне чи је при мар на сфе ра де ло ва ња ни је ви зу ел на 
умет ност већ му зи ка, те а тар или ли те ра ту ра. Пу тем раз ли чи тих кре а тив них стра те ги ја, 
си ту а ци ја, ма те ри ја ла и ме ди ја, од фо то гра фи је, ин ста ла ци ја, сли ка, цр те жа, ви део-ра-
до ва до пер фор ман са, ко ји нам у ду ху „отво ре ног де ла“ Ум бер та Ека омо гу ћа ва ју ва-
ри ја бил ност чи та ња и но ве на чи не кон тек сту а ли за ци је, оне те ма ти зу ју ис ку ства же на 
у пост ко ло ни јал ном дру штву, де кон струк ци ју ан дро цен трич них на ра ти ва, мо ти ве 
иден ти те та, ро да, Дру го сти, фе ми ни зма, сте ре о ти па, изо ла ци је, ми гра ци ја, сно ва, сва ко-
дне ви це, гло бал них еко ло шких фе но ме на, ка та стро фа и смр ти слу же ћи се по ступ ци ма 
има ги на ци је, ко ла жа, фраг мен та ци је, ци тат не по ле ми ке, але го ри је, (де)ми то ло ги за ци је, 
де кон струк ци је, ка му фла же, апро при ја ци је, го во ра умет ни ка у пр вом ли цу и сл. 

Апо стро фи ра ју ћи род ну ди мен зи ју ра до ва пред ста вље них на ово го ди шњем Би-
је на лу, пер ци пи ра ју ћи род као дру штве ни кон структ са од ре ђе ним дру штве ним и 
еко ном ским кон тек стом, „жен ски дис курс“ пред ста вља ју ра до ви умет ни ца ко ји им-
пли ци ра ју фе ми ни стич ка и род на чи та ња, гла со ви ко ји се су прот ста вља ју по зи ци ји 
де цен три ра ног, сла бог су бјек та и за сту па ју (пост)фе ми ни стич ка уве ре ња и вред но сти 
де ста бли шу ћи род не ма три це и фа ло го цен трич не сте ре о ти пе, али и ра до ви ко ји су, 
ка ко је то у ве зи са ис тра жи ва њем жен ског ства ра ла штва ра ни је при ме ти ла Ду брав ка 
Ђу рић, „струк ту рал но (те мат ски и фо р мал но) на ста ли у окви ри ма ко ји се мо гу чи та ти 
као спе ци фич но жен ски“. Реч је о умет нич ким кон цеп ти ма кре и ра ним у ви ше кул тур-
ној, пост ко ло ни јал ној ат мос фе ри, ко ја је, по твр ђе њу нор ве шке со ци о ло шки ње Ка-
три не Холст, на ста ла на кон „(пост)об ра чу на са оним што на зи ва мо мо дер на бај ка – о 
то ме ка ко ће ра зум и про све ће ност до не ти сло бо ду и на пре дак“, где се фо кус са јед-
на ко сти по ме ра ка раз ли ка ма, уче сни ци ма раз ли чи тог кул тур ног по ре кла, раз ли чи тим 
ин ди ви ду ал ним по е ти ка ма.

У се лек ци ји глав ног ку сто са (у Ђар ди ни ма, али и у про сто ру Ар се на ла), нај ви ше је 
умет ни ка из Њу јор ка, Лос Ан ђе ле са и Бер ли на, ко је за сту па ју ко мер ци јал не га ле ри је 
ко је се по ја вљу ју на нај пре сти жни јим умет нич ким сај мо ви ма, по пут оног у Ба зе лу. 
Не ма умет ни ца са про сто ра бив ше Ју го сла ви је, из Ис точ не Евро пе из ла жу Ма риа Ло-
бо да (1979) из Пољ ске, ко ја жи ви и ра ди у Бер ли ну и Жа на Ка ди ро ва (1981) из Укра ји не. 
Јед но од нај звуч ни јих име на је Ро зе ма ри Тро кел, пред став ни ца Не мач ке на Би је на лу 
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1999. го ди не, ко ја је још то ком 80-их го ди на XX ве ка, „су прот ста вља ла жен ске уло ге и 
те ме пред ста ви о му шкар цу као умет ни ку-ге ни ју“. Ње не ра до ве је но во сад ска пу бли-
ка има ла при ли ку да ви ди то ком про шло го ди шњег пред ста вља ња у Му зе ју са вре ме-
не умет но сти Вој во ди не (МСУВ). Из Не мач ке су и умет ни це Хи то Ште јерл и Алек сан дра 
Бир кен ко ја, ба ве ћи се фе но ме ни ма ро да и до ми на ци је, ко ри сти си ли кон, оруж је, али 
и ор ган ске ма те ри ја ле, по пут ву не, ко же или су ше ног во ћа.

На гра ђе на Те ре за Мар го лес из Мек си ка, кроз фе ми ни стич ку при зму по сма тра 
бру тал ност, др жав ну не бри гу, со ци јал но-еко ном ске по сле ди це тр го ви не дро гом, же-
не жр тве на си ља. За раз ли ку од ње, ја пан ска умет ни ца Ка та ја ма (Ma rie Ka tayam a), на 
сво јим фо то гра фи ја ма, ау то пор тре ти ма, при ка зу је вла сти то те ло са де ли мич но ам пу-
ти ра ном но гом и де фор ми са ном ле вом ша ком, бу ду ћи да су јој, на кон рет ког обо ље-
ња, са де вет го ди на ам пу ти ра ли обе но ге. Она се бе пред ста вља са пред ме ти ма ко је 
је са ма кре и ра ла или са ку пи ла, по пут чип ке, пер ли, Сва ров ски кри ста ла. 

„Иа ко мој рад по се ти о ци мо гу до жи ве ти као кон тро вер зан, то ми ни је би ла на ме-
ра“, из ја вљу је Ка та ја ма. „Ја са мо же лим да пред ста вим ис ку ства ко ја до жи вља вам 
пу тем свог те ла.“

Же не умет ни це, њих укуп но 26, пред ста вља ју сво је зе мље у па ви љо ни ма Ве ли ке 
Бри та ни је, Фран цу ске, Не мач ке, Ау стри је, Тај ва на, Ко ре је, Есто ни је, Шкот ске, Ир ске, 
Дан ске, Гру зи је, Пор ту га ли је, Ислан да и Па ки ста на, ко ји се пр ви пут у на ци о нал ној 
се лек ци ји пред ста вља на Би је на лу. Же не пред ста вља ју сво је ра до ве и у окви ру за јед-
нич ких, услов но го во ре ћи „му шко-жен ских“, по став ки у на ци о нал ним па ви љо ни ма 
Ју жне Афри ке, Зим баб веа и Хо лан ди је.

То ком вер ни са жа, нај ви ше па жње по се ти ла ца при вла чи ли су Па ви љон Фран цу ске, 
у ко јем из ла же Ло ра Про во (La u re Pro u vost) и Ве ли ке Бри та ни је у ко јем се пред ста вља 
Ке ти Вилкс (Cathy Wil kes), што ни је по себ но из не на ђе ње јер је, то ком по след ње де ка де, 
јед нак број умет ни ка и умет ни ца пред ста вљао ову острв ску зе мљу. 

На еска пи стич ко пу то ва ње про же то ре ал но шћу, они ри змом и уто пи јом, у Па ви-
љо ну Фран цу ске, по зи ва до бит ни ца Тар не ро ве на гра де по ста вља ју ћи пи та ња ко смо, 
ода кле до ла зи мо и ку да иде мо. Про во, ко ја жи ви и ра ди у Лон до ну, 2013. го ди не је 
на гра ђе на Тар не ро вом на гра дом за филм Wan tee, ин спи ри сан умет но шћу Кур та Шви-
тер са (Schwit ters) ко ји ис тра жу је про бле ма ти ку ре ал ног и фик тив ног.

„Сви ђа ми се иде ја да сва ко кре и ра соп стве ну ви зи ју све га што ви ди... лич ну при чу, 
чак и из ве о ма ап стракт них сли ка“, из ја ви ла је бри тан ским ме ди ји ма, до да ју ћи да „не-
спо ра зу ми ко је мо же да иза зо ве не ки рад до дат но под сти чу ма шту.“

Ри ту а ле сва ко дне ви це, те пој мо ве де ма те ри ја ли за ци је и од су ства, у Па ви љо ну 
Ве ли ке Бри та ни је, те ма ти зу је Ке ти Вилкс, умет ни ца ро ђе на у Бел фа сту ко ја жи ви и 
ства ра у Гла зго ву, но ми но ва на још 2008. го ди не за Тар не ро ву на гра ду, до бит ни ца На-
гра де „Ма ри ја Ла синг“ у 2017. Ба ве ћи се изо ла ци јом, гу би ци ма, раз ми шља ју ћи о љу-
ба ви, те о од но су жи во та и смр ти, екс пе ри мен ти шу ћи са раз ли чи тим вр ста ма ме ди ја 
и ма те ри ја ла, ау тор ка пред ста вља раз ли чи те пред ме те: сли ке и по су ђе рас по ре ђе не 
по бе лим зи до ви ма, ста кле ну чи ни ју на по ли ци, чип ку на сто лу, ру ку у по су ди за пра ње 
су до ва, дис ло ци ра на те ла, жен ску фи гу ру у зе ле ној ха љи ни, а без ру ку, са не чим што 
под се ћа на гла ву, јед на ко мр тве гип са не но ге, но гу одво је ну од те ла..., фраг мен тар не 
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сли ке ис пу ње не тај на ма, про шлим жи во том и смр ћу. Остат ке не че га што је би ло или 
је мо гло би ти. Од су ство и пра зни ну. 

У Па ви љо ну Ау стри је, на чи јој се фа са ди на ла зи нат пис Di scor do Er go Sum (Не сла жем 
се, да кле по сто јим) умет ни це и фе ми нист ки ње, Ре на те Бер тлма но ва, ина че па ра фра за 
из ре ке Co gi to Er go Sum, пр ви пут у исто ри ји на ци о нал ног пред ста вља ња, са мо стал но 
из ла же јед на же на. Умет ни ца, ко ја се још од 70-их, по пут су на род ни це, VA LIE EX PORT, 
ба ви суб вер зи јом и про во ка ци јом ло го цен трич ног дис кур са, ути ца ла је на про ме ну 
кул ту ро ло шке па ра диг ме, де ста би ли за ци ју на мет ну тих сте ре о ти па и ан дро цен трич-
ног кон цеп та. Бер тлман је на Би је на лу из ло жи ла ин ста ла ци ју од 312 руч но из ра ђе них 
ста кле них ру жа са Му ра на из ко јих се на зи ру оштра се чи ва − ре фе рен ца на не по мир-
љи ве дру штве не струк ту ре и од но се. 

У Не мач ком па ви љо ну се пред ста вља Na tascha Sa dr Hag hig hian, ко ја то ком тра ја ња 
Би је на ла при сва ја псе у до ним Na tascha Süder Hap pel mann − ком пју тер ски ге не ри са ну 
ком би на ци ју по гре шно на пи са них ва ри јан ти ње ног име на и пре зи ме на ко јом је, то ком 
три де се то го ди шње ко ре спон ден ци је „из бри са но“ ње но иран ско по ре кло. Умет ни ца, 
на чи јој се стра ни ци на Ви ки пе ди ји мо гу про на ћи све сно кон тра дик тор ни по да ци: да 
је ро ђе на „у Бу дим пе шти 1987, Мин хе ну 1979, Те хе ра ну 1967. и Лон до ну 1966. го ди не”, 
на прес-кон фе рен ци ји и зва нич ном отва ра њу Па ви љо на ли це је са кри ва ла иза ма ске. 

О од су ству ем па ти је и гло бал ним про бле ми ма го во ри и ово го ди шњи ла у ре ат у 
на ци о нал ној се лек ци ји, Па ви љон Ли тва ни је, пре тво рен у ве штач ку пе шча ну пла жу са 
„ту ри сти ма“ ко ји ужи ва ју у до ко ли ци и „сун цу“. Мо же нам се учи ни ти да по се ти о ци са 
га ле ри је, во а јер ски, по сма тра ју без бри жне, го то во ро ман тич не сце не: љу ди се из ле-
жа ва ју на пла жи, пе ва ју ари је, чи та ју књи ге, сур фу ју по ин тер не ту, де ца гра де ку ле у 
пе ску, пас ла је. Али „опе ра на пла жи“ ре зул тат је про ми шље ног кон цеп та ко ји са жи ма 
ис ку ства ви зу ел не умет но сти, те а тра и му зи ке (ау тор ке су: ре ди тељ ка Rugilė 
Barzdžiukaitė, спи са те љи ца Va i va Grainytė и ком по зи тор ка Li na La pelytė ) и ко ји се, уз 
од су ство ди дак тич ног је зи ка, ба ви кли мат ским про ме на ма. Ко ла бо ра тив ни про је кат, 
Сун це и мо ре, ко ји укљу чу је и уче шће пу бли ке, го во ри о људ ској ле њо сти „ко ја ће нас 
до ве сти до кра ја све та“, о то ме ка ко се „са вре ме не кри зе ла ко раз ви ја ју, ти хо по пут 
поп пе сме“. Јер „на сце ни“ не ре а гу је ни ко док се ни жу на ра ти ви раз ли чи те са др жи не: 
од три ви јал них до су штин ских, од пла но ва за од мор до еко ло шких ка та стро фа, јед на 
се же на у пе сми жа ли да ни ко не чи сти сме ће, мла дић ту гу је јер на Бо жић не па да 
снег... 

Ко реј ске умет ни це (Hwayeon Nam, si ren sun-so ung jung, Ja ne Jin Ka i sen) у на ци о-
нал ном па ви љо ну из ла жу про је кат под на зи вом Hi story has fa i led us, but no mat ter у 
ко јем се ба ве се уни вер зал ним те ма ма и од но сом тра ди ци је и са вре ме но сти док пред-
став ни ца Шкот ске, Бри тан ка Шар лот Про џер (Char lot te Prod ger), про шло го ди шња 
до бит ни ца Тар не ро ве на гра де, кроз ау то би о граф ски дис курс го во ри о про бле ми ма 
са мо о дре ђе ња, Дру го сти, изо ла ци ји, се па ра ци ји и квир иден ти те ту.

Ку стос Тај ван ског па ви љо на шпан ски фи ло зоф, пи сац и ку стос, Paul B. Pre ci a do, 
те о ре ти чар ро да и сек су ал но сти, пред ста вља мул ти ме ди јал ни сајт-спе ци фик про је кат 
ау тор ке по име ну Shu Lea Che ang. Ова умет ни ца и ре жи сер ка ро ђе на на Тај ва ну, ко ја 
на кон две де це ни је жи во та у Њу јор ку, тре нут но жи ви у Па ри зу, ра дом ко ји је ин спи-
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ри сан про сто ром у ко јем је сме штен па ви љон Тај ва на, а ко ји је у 16. ве ку био там ни ца, 
про пи ту је на чи не на ко је мо дер не тех но ло ги је ко му ни ка ци је и над зо ра об ли ку ју на ше 
иден ти те те, те де мон стри ра по тре бу за уки да њем пре пре ка у дру штву, по ли ти ци и 
еко но ми ји.

По став ка дан ско-па ле стин ске умет ни це (La ris sa San so ur, He ir lo om) у На ци о нал ном 
па ви љо ну Дан ске, са те мом ег зи ла, ко лек тив не ме мо ри је и на сле ђе них тра у ма тич них 
ис ку ста ва, са ста вље на од на уч но фан та стич ног фил ма, скулп ту рал не ин ста ла ци је и 
ар хи тек тон ске ин тер вен ци је, по зи ва по се ти о це „у мра чан све мир“, док у Швај цар ском 
па ви љо ну бер лин ски дуо (Pa u li ne Bo un dry, Re na te Lo renz), кри ти ку ју ћи ме ђу на род ну 
по ли ти ку ко ја се све ви ше за тва ра пре ма Дру га чи јем, про пи ту је нор ме ко је упра вља ју 
ре пре зен та ци ја ма на ших иден ти те та у дру штву, упу ћу ју ћи на иден ти те те ко ји ни су 
за сно ва ни на би нар ним опо зи ци ја ма. 

Кроз раз ли чи ту упо тре бу ма те ри ја ла и скулп ту рал них фор ми, Ева Рот шилд (Eva 
Rothschild) у Ир ском па ви љо ну у Ар се на ли ма, про пи ту је ак ту ел не по ли тич ке и еко-
ло шке про бле ме − ре зул тат кли ме гло бал не не си гу р но сти. У Па ви љо ну Есто ни је, Крис 
Лем са лу, естон ска умет ни ца са се ди штем у Бе чу и Та ли ну, пре по зна тљи ва што па жњу 
јав но сти при вла чи нео бич ним ко сти ми ма и шмин ком, ба ви се три ма ар хе тип ским 
те ма ма: ра ђа њем, жи во том и смр ћу, док је у Па ви љо ну Ислан да, на остр ву Ђу де ка, 
из ло же на сајт-спа ци фик ин ста ла ци ја Храфнхил дур Ар нар до тир (Hrafnhil dur Arnardóttir 
aka Sho plif ter). Ин ста ла ци ја у фор ми огром не пе чур ке на чи ње на је од ве штач ке, флу-
о ре сцент не ко се, а упот пу њу је је звук исланд ског хе ви-ме тал бен да HAM. На чи нив ши 
од ве не ци јан ског скла ди шта „ди вов ску пси хо де лич ну кр зне ну пе ћи ну“ ко ја ре про ду-
ку је ор ган ске об ли ке, Храфнхил дур по се ти о це по зи ва на по вра так при ро ди и ре ко-
нек ци ју са сво јим искон ским би ћем. 

Са иде јом да „ни је нај ва жни је оно што је из ло же но, већ на чин на ко ји пу бли ка мо-
же ис ко ри сти ти ис ку ство ви ђе ног ка ко би се су прот ста ви ла сва ко дне ви ци ме ња ју ћи 
на чин раз ми шља ња и свој по глед на свет“ ку сто ски кон цепт ово го ди шњег Би је на ла 
на сто ји да под стак не кри тич ку ре цеп ци ју и раз ми шља ње „о ре ла ци ја ма ме ђу пој мо-
ви ма ко је ни смо на ви кли да ви ди мо у ве зи“. Оту да, ваљ да, и Ми сле ћа гла ва Ла ре Фа-
ва ре то ко ја се у ви ду ма гле ши ри са фа са де Цен трал не по став ке. Јер, ка ко то Ралф 
Ру гоф при ме ћу је: „Умет ност не мо же за у ста ви ти успон на ци о на ли стич ких по кре та и 
ау то ри тар них вла да у раз ли чи тим де ло ви ма све та, ни ти мо же убла жи ти тра гич ну 
суд би ну ра се ље них на ро да, али на ин ди рек тан на чин мо жда мо же би ти не ка вр ста 
во ди ча ка ко жи ве ти и раз ми шља ти у тим ’за ни мљи вим вре ме ни ма’.“ 


