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Љи ља на Ма ле тин Вој во дић

ЖЕН СКО, 59. БИ ЈЕ НА ЛЕ У ВЕ НЕ ЦИ ЈИ
(La Bi en na le di Ve ne zia, 23. 4 – 27. 11. 2022)

У дав ним вре ме ни ма си ло ва те љи су же на ма 
ре за ли је зи ке да се не би мо гле ни ко ме по жа ли ти.

Ду брав ка Угре шић, Бр њи ца за вје шти це

Же на мо ра има ти нов ца и сво ју вла сти ту 
со бу ако ми сли да пи ше про зу.

Вир џи ни ја Вулф, Соп стве на со ба

Атри бут жен ски без сум ње је обе ле жио 59. Би је на ле у Ве не ци ји, ко је се због пан-
де ми је ко ро нави ру са одр жа ло три го ди не на кон прет ход ног. Пр ви пут у исто ри ји 
нај зна чај ни је свет ске из ло жбе са вре ме не умет но сти на Цен трал ној из ло жби за сту-
пље но је ви ше умет ни ца, или кон крет но: чак сто де ве де сет и две на спрам два де сет и 
јед ног умет ни ка. 

Ма да је од ред ни ца жен ски из гу би ла пе јо ра тив ну ко но та ци ју, по ста вља се пи та ње 
ко ли ко су ови ну ме рич ки по да ци па ра ме три про ме не и озна чи тељ вред но сти? Јер 
умет ност му шка ра ца и да ље не зо ве мо му шком већ на про сто умет но шћу. За то се не 
мо же са си гур но шћу твр ди ти да но вин ски на сло ви ко ји 59. Би је на ле про гла ша ва ју 
исто риј ским ни су хи пер бо лич ни, иа ко је оно обе ле же но три јум фом же на. Тач ни је, 
три јум фом умет ни ца африч ког по ре кла, што је ве о ма ва жно бу ду ћи да је њи хо ва мар-
ги на ли за ци ја увек би ла ви ше стру ка. 

„Злат ни лав“ за нај бо љи на ци о нал ни па ви љом при пао је Ве ли кој Бри та ни ји и умет-
ни ци афро ка рип ског по ре кла, Со њи Бојс, док је у по је ди нач ној кон ку рен ци ји на гра-
ђе на Си мон Ли, ко ја је, сем што је ла у ре ат ки ња ово го ди шње Цен трал не из ло жбе, и 
пр ва Афро а ме ри кан ка ко ја пред ста вља САД у на ци о нал ном па ви љо ну у Ве не ци ји. 
Спе ци јал не по хва ле жи ри је до де лио и на ци о нал ним па ви љо ни ма Фран цу ске, у ко јим 
из ла жу фран цу ско-ал жир ска фе ми ни стич ка умет ни ца Зи неб Се ди ра, и Уган де – ко ја 
пр ви пут у исто ри ји Би је на ла има свој на ци о нал ни па ви љон.

Да ли на ве де не на гра де озна ча ва ју пре кид с дис кри ми на тор ском кул тур ном прак-
сом, стра те ги јом са бо ти ра ња и ућут ки ва ња же на, ра сном и пол ном не рав но прав но-
шћу? Да ли су (цр не) умет ни це ушле у ка нон, да ли је ово Би је на ле симп том ствар не 
про ме не од но са и све сти, или ис ку пљи ва ње за ко ло ни јал ну про шлост, од јек кам па ња 
#Blac kLi ve sMat ter и #Me Too? Ко ли ко успех ета бли ра них бри тан ских и аме рич ких умет-
ни ца, по пут Со ње Бојс и Си мон Ли, мо же да осна жи не ви дљи ве, си ро ма шне цр не 
умет ни це из Афри ке ко је су ис кљу че не из исто ри је умет но сти, с ве ли ких из ло жби, 
из ко лек ци ја пре сти жних му зе ја? И ко ли ко умет ност мо же де ста би ли са ти ви тал ност 
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па три јар ха та, бу ду ћи да су про бле ми у ве зи с (не)рав но прав ним по ло жа јем же на у 
дру штву стал но при сут ни?

Но, упр кос пи та њи ма ко ја и да ље оста ју отво ре на, ве о ма је ва жно што се умет ни-
це на 59. Би је на лу, и на Цен трал ној из ло жби и у на ци о нал ним па ви љо ни ма, ба ве по-
ли ти ком мо ћи, те ла, раз ли чи тим род ним уло га ма, мул ти пли ци ра ним и флу ид ним 
иден ти те ти ма, пред ра су да ма, ра си змом, фе ми ни стич ком умет нич ком прак сом ко ја 
укљу чу је же не раз ли чи тих ет нич ких и кул тур них гру па (цр не же не, ле збиј ке, умет ни-
це из зе ма ља Тре ћег све та), де кон струк ци јом па три јар хал них вред но сти и жен ским 
на ра ти ви ма, афир ми шу ћи ства ра ла штво же на и Дру гост. 

При пад ни ца умет нич ког по кре та Black Bri tish Art, Со ња Бојс, пр ва цр на умет ни ца 
за сту пље на у ко лек ци ји Тејт му зе ја и пр ва цр на чла ни ца Кра љев ске ака де ми је, у ин-
ста ла ци ји ко ја се са сто ји из во кал них пер фор ман са пет цр них же на умет ни ца, про-
бле ма ти зу је пи та ња у ве зи с при ро дом кре а тив но сти и ње ном ве зом са сло бо дом и 
по ли ти ком мо ћи те „до но си по себ но чи та ње исто ри је кроз му зи ку“ и „от кри ва мно-
штво пре ћу та них при ча“. 

Дру штве ном прак сом, про бле ми ма мо ћи, те ри то ри јал не кон тро ле и ин те гри те та, 
про жи ма њем лич ног, естет ског и по ли тич ког дис кур са, и умет но шћу као со ци о по ли-
тич ким ме ди ју мом ба ви се при пад ни ца тзв. цр ног фе ми ни зма, Си мон Ли – умет ни ца 
по зна та, из ме ђу оста лог, и по ак ци ји Black Wo men Ar tists for Black Li ves Mat ter у њу јор-
шком Но вом му зе ју где је, као од го вор на ин сти ту ци о нал но на си ље над жи во ти ма 
цр на ца и због со ли дар но сти с кам па њом Black Li ves Mat ter, оку пи ла сто ти ну цр них 
умет ни ца.

Те ма ти зу ју ћи про блем ко лек тив не ме мо ри је и на сле ђа, ком би ну ју ћи ау то би о гра-
фи ју, фик ци ју и фак ци ју, Зи неб Се ди ра је Па ви љон Фран цу ске тран сфор ми са ла у филм-
ски сту дио и са лу за про јек ци ју. Тран сфор ма ци јом, као и ар хи тек ту ром, ба ви се и 
кон цеп ту ал на не мач ка умет ни ца Ма ри ја Ај кхорн, по зна та по сво јим ми ни ма ли стич ким 
по ступ ци ма, про стор ним ин тер вен ци ја ма и про це су ал ним ра до ви ма. У Па ви љо ну 
Не мач ке она кри тич ки ис пи ту је ин сти ту ци о нал не струк ту ре мо ћи те ме ђу соб не по-
ли тич ке и еко ном ске од но се. 

Нор диј ски па ви љон је на 59. Би је на лу, по што у ње му из ла жу ла пон ски умет ни ци/
це (чи ји су су на род ни ци тр пе ли по ли ти ку дис кри ми на ци је и ис кљу чи ва ња), пре тво рен 
у Са ми па ви љон. „Гло бал на пан де ми ја, ути цај кли мат ских про ме на и свет ски по зи ви 
на де ко ло ни за ци ју те ра ју нас да се усред сре ди мо на ал тер на тив не мо гућ но сти за 
на шу бу дућ ност и бу дућ ност на ше пла не те. У овом кључ ном тре нут ку ва жно је раз-
мо три ти ау тох то не на чи не од но са пре ма при ро ди и јед них пре ма дру ги ма“, ис ти че 
ко ме сар ка Па ви љо на ин спи ри са ног ла пон ском кул ту ром и тра ди ци јом.

Због све га на ве де ног, без об зи ра на раз ло ге и под текст, за раз вој са вре ме не умет но-
сти (и дру штва) зна чај но је на гла ше но при су ство умет ни ца на 59. Би је на лу у Ве не ци ји 
као и то што су умет ни це (по себ но африч ког по ре кла) до би ле пре сти жне на гра де. 

Уз то, то ком Би је на ла се, у књи жа ра ма Ар се на ла и Ђар ди ни ја, мо же про на ћи од ли чан 
из бор књи га (мо но граф ске пу бли ка ци је, књи ге умет ни ца, бе ле три сти ка...) чи је су ау тор-
ке же не или оних ко је про мо ви шу њи хов ства ра лач ки дис курс. Ме ђу њи ма је и Мле ко 
сно ва – илу стро ва на деч ја књи га ак ти ви сти ње по кре та за пра ва же на, над ре а ли стич ке 
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сли кар ке спе ци фич не има ги на ци је, ва јар ке и књи жев ни це, Ле о но ре Ка ринг тон (1917–
2011), ко ја је ку сто ски њи Цен трал не из ло жбе Би је на ла, Ће ћи ли ји Але ма ни, по слу жи ла 
за на зив из ло жбе и мо то.

Ин си сти ра ју ћи на „про пи ти ва њу дру штве не до ми на ци је му шка ра ца, од но си ма 
из ме ђу љу ди, тех но ло ги је и дру гих об ли ка жи во та на Зе мљи“, на све ту ко ји се „кон-
стант но пре о бли ку је ма штом и у ко јем се све и сва ко мо же про ме ни ти, по ста ти не ко 
дру ги“, Але ма ни је у Цен трал ну по став ку укљу чи ла, по ред спо ме ну те Си мон Ли, и 
ово го ди шње до бит ни це „Злат ног ла ва“ за жи вот но де ло – не мач ку умет ни цу Ка та ри-
ну Фрич и Чи ле ан ку Се си ли ју Ви ку њу, као и ра до ве Ро зма ри Тро кел, Ни ки де Сен Фал, 
Бар ба ре Кру гер уз чи тав низ ма ње по зна тих умет ни ка/ца. У ње ној се лек ци ји се ни су 
на шли срп ски умет ни ци/це, али се у на ци о нал ном Па ви љо ну Ср би је, про јек том „Ход 
са во дом“, пред ста вља Вла ди мир Ни ко лић. 

На ово го ди шњем Би је на лу уче ству ју умет ни ци/це из 58. зе ма ља, пр ви пут умет ни-
ци/це из Ка ме ру на, На ми би је, Не па ла, Ома на и Уган де. Но, Би је на ле је обе ле жи ло и 
јед но ви дљи во од су ство. Сма тра ју ћи да „не ма ме ста за умет ност ка да се гра ђа ни 
Укра ји не кри ју у скло ни шти ма и ка да ци ви ли ги ну под уда ром ра ке та“, ру ски умет ни-
ци су од у ста ли од на сту па, а Па ви љон Ру си је је остао „за тво рен“.

Упр кос ин ва зи ји Ру си је на Укра ји ну, укра јин ски тим ни је от ка зао уче шће. По зи ва-
ју ћи гло бал ну умет нич ку за јед ни цу на осу ду агре си је и со ли дар ност, Па вло Ма ков је, 
у про сто ри ма Ар се на ла, из ло жио Фон та ну ис цр пље но сти, ки не тич ку скулп ту ру ко ја 
го во ри о ин фра струк тур ним ру ше ви на ма, кул тур ном бри са њу, кли мат ском ко лап су 
и ра ту. Као знак по др шке, Укра ји ни је у Ђар ди ни ма по све ћен и из ло жбе ни про стор на 
отво ре ном, а упо ре до с Би је на лом у Ве не ци ји тра је и из ло жба Ово је Укра ји на: Од бра-
на сло бо де у ор га ни за ци ји Фон да ци је Вик то ра Пин чу ка и са рад њи с Ка би не том укра-
јин ског пред сед ни ка и њи хо вим Ми ни стар ством кул ту ре и ин фор ми са ња. На њој, уз 
укра јин ске умет ни ке/це, из ла жу и свет ски по зна ти уме ни ци/це као што су Де ми јан 
Хирст, Та ка ши Му ра ка ми и Ма ри на Абра мо вић.


