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РАЗМЕНА ДАРОВА

Ма ја Ро гач Стан че вић

НЕ ВИ ДЉИ ВИ ГРАД И ЊЕ ГО ВА УМЕТ НОСТ
(Ка ко раз у ме ти но ву умет нич ку прак су / How to Un der stand New Art Prac ti ce,  

илу стро ва ни срп ско-ен гле ски во дич за мла де кроз но во сад ску но ву 
умет нич ку прак су, Но ви Сад, Art Box, 2021)

Ин сти ту ци о на ли за ци ја нео а ван гард ног умет нич ког на сле ђа пред ста вља про тив-
ре чан и иза зо ван про цес. Иа ко су про та го ни сти нео а ван гар де с кра ја 60-их и по чет ка 
70-их го ди на XX ве ка у свом ан га жо ва њу би ли пре те жно усме ре ни на про блем ети ке, 
њи хо во про ми шља ње и де ло ва ње у раз ли чи тим ме ди ји ма ипак је ре зул ти ра ло јед ном 
вр стом пре по зна тљи ве но ве есте ти ке ко ја, пре све га, по чи ва на из ме ње ном схва та њу 
пој ма умет нич ког де ла, али и про ши ре њу ства ра лач ког про сто ра. 

По тен ци јал но ве умет нич ке прак се да уз др ма ак си о ме тра ди ци о нал не умет но сти 
у при руч ни ку Љи ља не Ма ле тин Вој во дић и Дра га не То до ре сков из ра жен је са о бра-
зном ме то до ло ги јом – ин тер ак тив ним тек стом ко ји мо би ли ше чи та о ца у прав цу да љег 
(са мо)ис тра жи ва ња. При руч ник Ка ко раз у ме ти но ву умет нич ку прак су пи сан је с на-
ме ром да сва ког чи та о ца по ста ви у по зи ци ју су бјек та и са у че сни ка зна чај ног умет-
нич ког до га ђа ја у кул тур ној исто ри ји Но вог Са да. Дво је зич ност у овом слу ча ју има 
дво ја ку уло гу: омо гу ћа ва ко му ни ка тив ност тек ста и ре цеп ци ју из ван уских окви ра 
ло кал не за јед ни це, али, та ко ђе, раз ви ја у мла дим чи та о ци ма ва жну пред ста ву да је 
но во сад ска но ва умет нич ка прак са, као је дин стве на умет нич ка по ја ва, део европ ске 
кул тур не ба шти не. До при нос ове пу бли ка ци је не огле да се са мо у при ка зи ва њу ра-
зно род них то ко ва умет нич ких прак си пре суд них за фор ми ра ње пред ста ва о са вре-
ме ној умет но сти, већ и – што је из пер спек ти ве основ не за ми сли ко а у тор ки по себ но 
ва жно – у из гра ђи ва њу ис ку ства ње ног ин тер пре ти ра ња и вред но ва ња код мла дих 
чи та ла ца. 

Ма да, ка ко мо же мо про чи та ти, при руч ник Ка ко раз у ме ти но ву умет нич ку прак су 
„ни је ана ли тич ка сту ди ја ко ја ва ло ри зу је и нор ми ра“. Он на сто ји да уки не пре де фи-
ни са ну дис тан цу из ме ђу исто ри ча ра умет но сти и ре ци пи јен та ин сти ту ци о нал ног 
зна ња, упли ћу ћи мла дог (не у пу ће ног) чи та о ца у ту ма че ње кључ них од ред ни ца и са-
др жа ја, под сти чу ћи га да их, кроз ви ше ни воа пре и спи ти ва ња, при сво ји. У том про це-
су при сва ја ња не из бе жно се де ша ва и је дан вид ожи вља ва ња, као и ин те гри са ња 
умет нич ког на сле ђа, о ко јем све до че илу стра ци је ко је су за ово из да ње при пре ми ли 
уче ни ци Сред ње умет нич ке шко ле „Бог дан Шу пут“. Уче ни ци су том при ли ком за до би-
ли уло гу ге не ра циј ских по сред ни ка – њи хов при лог су ре ин тер пре та ци је зна чај них 
де ла и до ку ме на та но ве умет нич ке прак се. При руч ник Ка ко раз у ме ти но ву умет нич-
ку прак су до но си све жи ну у про пи ти ва њу ин сти ту ци о нал ног ин вен та ра пој мо ва, по-
зна тих, али че сто оту ђе них од при мар ног зна че ња и кон тек ста. 
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Ко а у тор ке по ла зе од пре ми се да се у на чи ну пред ста вља ња зна чај ног умет нич ког 
и кул тур ног на сле ђа, ка кво не дво сми сле но је сте но ва умет нич ка прак са, мо ра на пу-
сти ти кон вен ци ја пре ма ко јој се обе стра не (ау тор и чи та лац) др же сво јих тра ди ци о-
нал них уло га упи са них у мо дел ин сти ту ци о нал ног зна ња. При руч ник је пи сан с на ме-
ром да уз др ма по зи ци ју чи та о ца као па сив ног кон зу мен та пре до че них са др жа ја, ка ко 
би га, упли та њем у ства ра лач ке про це се, до вео до истин ског раз у ме ва ња умет нич ких 
по сту па ка. Ову до бро осми шље ну стра те ги ју усме ра ва ју ин вен тив на пи та ња ко ја из-
но ва при сту па ју да тим од ре ђе њи ма, рас кла па ју де фи ни ци је, истин ски по ме ра ју пер-
спек ти ву ка ко би се осло бо дио но ви по тен ци јал зна че ња усме рен ка са вре ме ном, 
не у пу ће ном или не до вољ но упу ће ном чи та о цу. Пи та ња на сто је да ре цеп ци ју чи та ла-
ца тран сфор ми шу у све стан и ли чан чин. А та кав при ступ је би тан до при нос обра зо-
ва њу и из гра ђи ва њу уку са као за по ста вље ном дру штве ном им пе ра ти ву, те у ово ме 
пре по зна је мо јед ну вр сту ак ти ви зма ко а у тор ки ове књи ге.

Без ова квог при руч ни ка, пи са ног с ам би ци јом ду бљег по ве зи ва ња, но ва умет нич-
ка прак са мо гла би за са вре ме ну мла ду (не у пу ће ну) пу бли ку оста ти не ка вр ста за кљу-
ча не, ин кап су ли ра не по ја ве у еклек тич ној исто ри ји са вре ме не умет но сти. Је дан од 
аспе ка та, при лич но уда љен од са вре ме них чи та ла ца, ко ји жи ве у по пу ли стич кој аре-
ни нео б у зда ног са мо и зра жа ва ња, где се кроз успон дру штве них ме ди ја ства ра ути сак 
да су сва ста но ви шта под јед на ко ва лид на, је сте пред ста ва о до бу у ко јем је умет ност 
би ла до вољ но ути цај на да бу де пре по зна та као озбиљ на дру штве на прет ња – суб вер-
зив на прак са, пре ступ због ко јег су ау то ри мо гли кри вич но од го ва ра ти, ако су у сво јој 
суб вер зив но сти би ли до вољ но сме ли, по пут Ми ро сла ва Ман ди ћа и Слав ка Мат ко ви-
ћа. По истом прин ци пу за шти те вла да ју ћих по ли тич ких вред но сти од опа сног ин те-
лек ту ал ног де ло ва ња, ча со пис Ин декс је уга шен, сме ње ни су уред ни ци ча со пи са По ља 
и Új Sympo sion, за тим и уред ни ци Три би не мла дих – Ју ди та Шал го, а на кон ње и Дар ко 
Хох њец. Иа ко је до ба ого ље не по ли тич ке цен зу ре за ме ње но дру гим, ма ње дра стич-
ним, али пер фид ним ви до ви ма об ли ко ва ња јав ног мње ња, умет ност у са вре ме ном 
све ту ви ше ни ка да ни је за до би ла то ли ку дру штве ну моћ, из у зев мо жда у отво ре но 
фун да мен та ли стич ким дру штви ма где још увек функ ци о ни ше фа тва као вид кле тве 
ба че не на умет ни ка. Но ва умет нич ка прак са од би ја да бу де над град ња дру штве них 
ин те ре са, она тра жи сво ју ау то но ми ју и ти ме по ста је „опа сна“. 

Ства ра ње но во сад ских нео а ван гард них умет ни ка те сно је по ве за но с исто ри јом 
Три би не мла дих ко ја, ка ко се ис по ста ви ло, ни је би ла са мо ло кал на ин сти ту ци ја кул-
ту ре већ део ши рег ју го сло вен ског кул тур ног про сто ра ко ји је об у хва тао и де ло ва ње 
гру пе Bosch+Bosch у Су бо ти ци, зре ња нин ских тек сту а ли ста, Сту дент ског цен тра у 
За гре бу, ка сни је ШКУЦ-а у Љу бља ни и СКЦ-а у Бео граду. Умет ни ци оку пље ни око Три-
би не мла дих раз ви ли су мре жу ме ђу на род не са рад ње, а на Три би ни су го сто ва ли 
умет ни ци из За гре ба и Љу бља не: Бра цо Ди ми три је вић, Бо рис Бу ћан, гру па ОХО, Го ран 
Тр бу љак. Ка ко на во де ко а у тор ке, „умет ни ци оку пље ни око Три би не мла дих од јав не 
кул тур не ин сти ту ци је ство ри ће не кон вен ци о нал ну, умет нич ку град ску ко му ну, где ће 
се су прот ста ви ти кон фор ми зму и кул тур ном про вин ци ја ли зму“. Чи ни се да чак ни тај 
стал ни су коб с кон фор ми змом као со ци јал ним мо де лом да нас ни је ла ко аде кват но 
при ка за ти.
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По сто ји ви ше ви до ва но ве умет нич ке прак се ко је је те шко при бли жи ти мла дом 
чи та о цу јер се ко се с до ми нант ним на че ли ма вре ме на у ко јем жи ви мо, по пут де ло ва ња 
у умет нич ким гру па ма као ви да опи ра ња дру штве ним и умет нич ким кон вен ци ја ма, 
есте тич ким на че ли ма, тра ди ци о нал ном кон цеп ту ау тор ства. У овој фа зи исто ри је за-
пад ног ин ди ви ду а ли зма, уз очи глед но сла бље ње дру штве них спо на, та кво по ве зи ва ње 
и гру пи са ње умет ни ка мла дом чи та о цу мо гло би да де лу је ана хро но. Сто га је при кази-
ва ње и при бли жа ва ње овог ства ра лач ког ор га ни зо ва ња та ко ђе ва жно. У при руч ни ку 
се опи су је рад умет нич ких гру па КÔД (Слав ко Бог да но вић, Сло бо дан Ти шма, Мир ко 
Ра до ји чић, Ми ро слав Ман дић, Ја нез Ко ци јан чић, Бран ко Ан дрић, Фе ренц Киш Јо вак, 
Пе ђа Вра не ше вић), (Ǝ (Че до мир Др ча, Вла ди мир Ко пицл, Ана Ра ко вић и јед но вре ме 
Ми ша Жи ва но вић) и (Ǝ-КÔД (Че до мир Др ча, Вла ди мир Ко пицл, Мир ко Ра до ји чић, Ана 
Ра ко вић и Пе ђа Вра не ше вић), као и ства ра ње град ске ко му не у Но вом Са ду и нај по-
зна ти је еко ло шко-умет нич ке ко му не Бо жи да ра Ман ди ћа По ро ди це би стрих по то ка 
на пла ни ни Руд ник. 

По себ но по гла вље по све ће но је но во сад ским умет ни ца ма: Бог дан ки По зна но вић, 
Ка та лин Ла дик, Ју ди ти Шал го, Ми ли ци Мр ђи и њи хо вом ис тра жи ва њу но вих ме ди ја, 
ин тер ди сци пли нар но сти њи хо вог ра да и фе ми ни зму као еман ци па тор ском умет нич-
ком де ла њу. Бу ду ћи да је за прет ход них по ла ве ка и фе ми ни стич ка иде о ло ги ја до жи-
ве ла зна чај не тран сфор ма ци је, као што су и са ме дру штве не уло ге же не до не кле из-
ме ње не, и ов де пре по зна је мо по тре бу за по сре до ва њем из ме ђу на ве де них са др жа ја 
и мла дих чи та ла ца.

По след њи сег мент књи ге чи не био-би бли о граф ски по да ци ко ји об у хва та ју крат ке 
био-би бли о граф ске цр ти це о зна чај ним умет ни ци ма и умет ни ца ма но во сад ске но ве 
умет нич ке прак се: Бог дан ки По зна но вић, Бран ку Ан дри ћу – Ан др ли, Ју ди ти Шал го, 
Слав ку Бог да но ви ћу, Ми ро сла ву Ман ди ћу, Че до ми ру Др чи, Ка та лин Ла дик, Сло бо да-
ну Ти шми, Мир ку Ра до ји чи ћу, Вла ди ми ру Ко пиц лу, Ву ји ци Ре ши ну Ту ци ћу, Во ји сла ву 
Де спо то ву, Пе ђи Вра не ше ви ћу, Пре дра гу Ши ђа ни ну, уз иза бра не ци та те ко ји и са ми 
функ ци о ни шу као илу стра ци је. За ове ми ни ја ту ре ка рак те ри сти чан је лич ни ји тон, 
ко ли ко је мо гу ће рас те ре ћен од кон вен ци о нал не би о граф ске фак то гра фи је. 

При руч ник са др жи и све ден Ин декс пој мо ва, ва жан за усва ја ње основ них пој мо ва, 
као и по ен ти ра ње те ма на зна че них и отво ре них у тек сту, као и за ни мљив Ap pen dix. 
Функ ци ја Ap pen dix--а је да по ка же да је но ва умет нич ка прак са обе ле жи ла јед ну још 
увек ак тив ну ства ра лач ку пу та њу. По тен ци јал са мо об на вља ња нео а ван гар де је не ис-
цр пан и при руч ник је при ка зу је као и да нас жи ву, суб вер зив ну умет нич ку прак су у 
из ме ње ном дру штве ном кон тек сту, на во де ћи књи жев ни ке, ви зу ел не и мул ти ме ди-
јал не умет ни ке мла ђе ге не ра ци је ко ји кроз екс це сне, екс пе ри мен тал не по ступ ке и 
ис тра жи ва ња, као и „ин тер ме диј ска пре пли та ња“ ре ак ту а ли зу ју еман ци па тор ске 
умет нич ке стра те ги је нео а ван гар де. На ве де ни су пе сни ци и пе сни ки ње но ве нео а-
ван гар де: Си ни ша Ту цић, Бо јан Сам сон, Бра ни слав Жи ва но вић, Ни ко ла Ора вец, Ду шан 
Пр жуљ, Ма ја Со лар, Је ле на Ан ђе лов ска, Не над Иг ња то вић, Иван Прав дић, Сте ван 
Бра дић, Ма ри ја Ма ца Об ро вач ки, Ми ро слав Ко вач, Ве дран Фе ри зо вић и Дар ко Бур-
му џи ја; као и ви зу ел ни умет ни ци: Ан дреј Ти шма, Ра да Чу пић, Алек сан дар Да вић, Рас-
ти слав Шку лец, Игор Ан тић, Бран ка Ми ли чић, Ба да Да да, Дра ган Вој во дић, Зо ран 
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Пан те лић, умет нич ка гру па Ап со лут но, Сте ван Ко јић, Је ле на Ју ре ша, Вла дан Јо лер, 
Ан дреа Па ла шти, Да ни ца Би ћа нић и дру ги.

Сре ћом, Три би на мла дих ни је по ста ла „про из во ђач ма сов не за ба ве“, упр кос суб-
вер зив ној Пе сми un der gro und Три би на мла дих Слав ка Бог да но ви ћа, а не ко би мо гао 
до да ти – ни ти ко мер ци јал но не за ви сна, али до брим де лом је и са ма по ста ла „не ви-
дљи ва“. То ком ре но ви ра ња згра де Кул тур ног цен тра Но вог Са да 2010. го ди не, укло-
ње на је ка рак те ри стич на фе не стра ци ја и фа са да не ка да шње Три би не мла дих. Овај 
не ми ли до га ђај пра ти ла је јед на нео а ван гард на умет нич ка ак ци ја: чла но ви гру пе 
Април из ра зи ли су свој про тест због ове ин тер вен ци је у пер фор ман су ко ји су на зва ли 
Час исто ри је 2. Очи то је да се у на шој кул ту ри бри са ње на сле ђа оба вља с не под но-
шљи вом ла ко ћом, а овај при мер је са мо је дан у ни зу слич них чи но ва са мо за бо ра ва, 
са мо са бо та же, не зна ња ко ји се упи су је у исто ри ју овог гра да.

Ко нач но, је ди ни на чин да са чу ва мо „не ви дљи ву умет ност“ и умет нич ка де ла ко ја 
се опи ру пред мет но сти, кон цеп ту ау тор ства, му зе а ли за ци ји и есте тич ким ка те го ри-
ја ма је сте раз ви ја ње све сти о њи хо вом зна ча ју и ме сту у исто ри ји са вре ме не умет но-
сти. За то при руч ник Ка ко раз у ме ти но ву умет нич ку прак су Љи ља не Ма ле тин Вој во дић 
и Дра га не То до ре сков пред ста вља зна ча јан до при нос очу ва њу кул тур ног и умет нич-
ког на сле ђа Но вог Са да и је дан вид бор бе про тив дис кон ти ну и те та у са мо о па жа њу 
ло кал не кул ту ре.


