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ДУ НАВ СКИ ДИ ЈА ЛО ЗИ 2015.
Тре ћи ме ђу на род ни Фе сти вал са вре ме не умет но сти по ду нав ског ре ги о на, Ду нав-

ски ди ја ло зи 2015, одр жан је ове го ди не у Апа ти ну и Но вом Са ду у пе ри о ду од 28. ав-
гу ста до 30. сеп тем бра.

Об у хва тио је је дан сим по зи јум, ше сна ест из ло жби, два де сет до га ђа ја на че тр на ест 
ло ка ци ја у Но вом Са ду и три ло ка ци је у Апа ти ну. Уче ство ва ло је 56 умет ни ка и пет на-
ест те о ре ти ча ра умет но сти из три на ест зе ма ља по ду нав ског ма кро ре ги о на (Не мач ка, 
Ау стри ја, Сло вач ка, Ма ђар ска, Хр ват ска, Ср би ја, Ру му ни ја, Бу гар ска, Укра ји на, Сло ве-
ни ја, Че шка Ре пу бли ка, Бо сна и Хер це го ви на, Цр на Го ра). Ове го ди не у фо ку су су би ле 
зе мље бив ше Ју го сла ви је. По ред Ср би је и Хр ват ске, ко је су уче ство ва ле у прет ход ним 
из да њи ма, у но вом из да њу пред ста вље не су умет нич ке сце не Бо сне и Хер це го ви не, 
Сло ве ни је и Цр не Го ре.

Фе сти вал са вре ме не умет но сти по ду нав ских зе ма ља Ду нав ски ди ја ло зи је 2012. 
го ди не као пи лот про је кат по кре ну ла га ле ри ја „Бел Арт“ у са рад њи са „Ер лин га ле ри-
јом“ из Бу дим пе ште. У нул том из да њу у пе тро ва ра дин ском под гра ђу на ле вој оба ли 
Ду на ва при ре ђе не су че ти ри из ло жбе у ко ји ма су уче ство ва ли по је дан ма ђар ски и 
је дан срп ски умет ник. Сле де ће, 2013. го ди не, одр жан је пр ви зва ни чан фе сти вал на 
ко ме је уче ство ва ло 80 умет ни ка из де сет зе ма ља. Про шле го ди не на Ду нав ским ди-
ја ло зи ма 2014, на 18 из ло жби уче ство ва ло је 90 умет ни ка, ку ра то ра и кри ти ча ра из 
ре ги о на.

Кон цепт фе сти ва ла је да сва ка зе мља из бо ром се лек то ра из ма тич не зе мље пред-
ста ви ак ту ел ну сце ну; при ре ђу ју се из ло жбе у ко ји ма уче ству ју умет ни ци из це лог 
ре ги о на, али и по себ ни умет нич ки про гра ми, пер фор ман си, ви део-про јек ци је, окру-
гли сто ло ви и ра ди о ни це.

Ово го ди шња те ма фе сти ва ла „Умет ност у до ба (не)емо ци о нал но сти“ (под ра зу ме ва 
и цен трал ну из ло жбу и сим по зи јум) ба ви ла се ат мос фе ром елек трон ски умре же ног 
све та, у ко јем је чо век-по је ди нац све ви ше усло вљен тех но ло шким окруж јем и ин те-
гри сан у нај ра зли чи ти је гло бал не си ту а ци је, а све ма ње по све ћен са мом се би, соп-
стве ној емо ци о нал но сти. Не за у ста вљи во агре сив на ме диј ска кул ту ра ата ку је на на шу 
пер со нал ност, све ви ше по ти ску ју ћи и сма њу ју ћи про сто ре ин тим но сти. Дру штве не 
мре же ме ња ју од но се ме ђу љу ди ма, па нас бес пре кор но пре ци зна елек тро ни ка сво-
јим број ча ни ци ма упо зо ра ва на до сег ну ти број „при ја те ља“ ко ји су нам се при дру жи-
ли сво јим ста ту си ма: при ја тељ ви ше ни је не ко бли зак, не ко с ким смо у не по сред ном 
кон так ту, с ким ће мо ди рект но раз го ва ра ти и ко ће нас раз у ме ти и с ким ће мо оства-
ри ти емо ци о нал ни од нос – не го се та ко да нас име ну ју не ки на ма не по зна ти и нај че шће 
ве о ма уда ље ни љу ди. Уме сто ствар них емо ци ја – ну ди нам се вир ту ел на ко му ни ка ци ја, 
сво је вр сни су ро гат ствар них људ ских од но са...

СВЕТЛА КОМОРА
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У вре ме ну ка да сли ка/сли кар ство ви ше ни је до ми нант ни ви зу ел ни је зик; ка да је 
за вла да ла ви зу ел ност за сно ва на на тех но ло шким сли ка ма, ка да је умет нич ка ви зу ел-
на је ди ни ца под јед на ко про из вод чо ве ка и тех но ло ги је – по јам емо ци о нал но сти ко ја 
је ду го би ла у сре ди шту умет ни ко вог из ра за, да нас се и те ка ко ме ња и про бле ма ти-
зу је. Отво ре ни су но ви про сто ри умет ни ко вог де ла ња и ства ра ња. Све то до но си но-
ве и дру га чи је умет нич ке си ту а ци је, ре зул та те и по ру ке. Због то га те му „Умет ност у 
до ба (не)емо ци о нал но сти“ сма тра мо оди ста про во ка тив ном, уве ре ни да је у ак ту ел ном 
тре нут ку под јед на ко при ме њи ва у умет нич ким зби ва њи ма у зе мља ма про ши ре ног 
по ду нав ског ре ги о на. Ку сто си цен трал не из ло жбе би ли су Har tvig Knak (Ау стри ја), 
Vla di mir Bes kid (Сло вач ка) и Са ва Сте па нов (Ср би ја)

За ни мљи ви део про гра ма Ду нав ских ди ја ло га, уве ден про шле го ди не из ло жба ма 
„235 km, 100 го ди на: срп ски и ау стриј ски умет ни ци да нас“, при ре ђе ним у Зре ња ни ну 
те у ау стриј ским гра до ви ма Ба де ну и Ме длин гу на сло вљен је “Co o pe ra tion ex ten ded“. 
Ра ди се, за пра во, о на став ку умет нич ких су сре та оства ре них у прет ход ном из да њу. 
Та ко ће у окви ру Ду нав ских ди ја ло га 2015, кра јем го ди не би ти при ре ђе не из ло жбе сло вач-
ких умет ни ка у Му зе ју са вре ме не умет но сти Вој во ди не и срп ских умет ни ка у Kun stha le-у 
у Ко ши ца ма (Сло вач ка).

Ор га ни за то ри Фе сти ва ла кре а тив но ко ри сте спе ци фич ност Но вог Са да и сво јим 
про гра ми ма по ве зу ју пе шач ку зо ну ужег цен тра гра да. У то ку тра ја ња фе сти ва ла Но ви 
Сад се тран сфор ми ше у је дин ствен и ди на ми чан умет нич ки ам би јент. Све до ци смо да 
се у на шем гра ду раз ви ја је дин ствен фе сти вал са вре ме не ви зу ел не умет но сти на ко ме 
се су сре ћу, раз ме њу ју умет нич ке иде је, умре жа ва ју и ре а ли зу ју за јед нич ки про јек те 
умет ни ци, ку сто си, ин сти ту ци је по ду нав ског ре ги о на.

УТИ СЦИ УЧЕ СНИ КА И ПУ БЛИ КЕ О ОВО ГО ДИ ШЊЕМ ФЕ СТИ ВА ЛУ:

СЛА ВИ ЦА ПО ПОВ, исто ри чар ка умет но сти: Цен трал на из ло жба фе сти ва ла са вре-
ме не умет но сти Ду нав ски ди ја ло зи 2015, под на зи вом „Умет ност у до ба (не)емо ци о нал-
но сти“ по ста вље на је у про сто ру Га ле ри је ли ков не умет но сти по клон зби р ке Рај ко 
Ма му зић у Но вом Са ду где је омо гу ће но да се из ло жба по ста ви у три сег мен та/три  
спра та од ко јих сва ки за у зи ма не ко ли ко со ба као ви ше де ли мич но оме ђе них из ло-
жбе них про сто ра. Ку сто си из ло жбе Har tvig Knak (Ау стри ја), Vla di mir Bes kid (Сло вач ка) 
и Са ва Сте па нов (Ср би ја) су ис ко ри сти ли овај про стор за пред ста вља ње ра до ва два-
де сет умет ни ка из по ду нав ских зе ма ља. 

Са ма те ма из ло жбе не по ста вља пи та ње да ли је умет ност мо гу ћа у вре ме ну без 
емо ци ја не го пре и спи ту је тре нут не со ци о ло шке окол но сти у ко ји ма на ста је умет ност. 
До ми на ци ја умет но сти ко ја на ста је упо тре бом тех но ло ги је на овој из ло жби (ви део 
ра до ви, 3D ани ма ци је, фо то гра фи је...), на ро чи то у се лек ци ји Vla di mi ra Bes ki da, по твр-
ђу ју те зу Са ве Сте па нов да је ка рак тер на шег схва та ња сли ке про ме њен, а сли кар ство 
ви ше ни је во де ћи ме диј. Ово је по сле ди ца сло же них ре ла ци ја из ме ђу умет но сти, дру-
штва, на у ке и тех но ло ги је што омо гу ћа ва да се умет ност са гле да ва као сред ство ко-
му ни ка ци је са др жа ја ко ји не мо ра би ти умет нич ки већ од не ког оп штег ин те ре са. Овој 
си ту а ци ји по го ду је не ми но ван тех но ло шки раз вој ко ји нам пру жа ве ли ке мо гућ но сти 
ко му ни ка ци је, ин фор ми са ња и еду ко ва ња али та ко ђе и ма ни пу ла ци је и зло у по тре бе. 
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У та квом окру же њу умет ност пре и спи ту је гра ни це ко ли ко тре ба до пу сти ти тех но ло-
ги ји да нам омо гу ћи ефи ка сност и ла год ност (Иси до ра То до ро вић, Сте ван Ко јић, На да 
Де нић), а ши ро ко схва ће на те ма до зво ља ва да умет ни ци кроз сво је ра до ве пре и спи-
ту ју те ме иден ти те та (Јан Ви чар, Вен дел Ва штаг), за тим ре ал не, има ги на р не, исто риј ске, 
мен тал не про сто ре (Ева Пе трич, Оља Три ја шка Сте фа но вић, Ul ri ke Königshofer), као и 
да сво је ста во ве и емо ци је из ра зе упо тре бом те ла (На та ша Те о фи ло вић, Ева Пе трич, 
Step ha nie Gu se, Bri git te Lang, Ma rik ke He inz Ho ek). 

Ка ко Са ва Сте па нов на гла ша ва, тех но ло шко окру же ње оту ђу је по је дин ца од се бе 
и сво је емо ци о нал но сти, али умет ност у тех но ло шким ме ди ји ма успе ва да обез бе ди 
до вољ но емо ци о нал но сти, ем па ти је, осе ћај но сти као би ло ко ји дру ги ме ди јум. Са њим 
се сла же Har tvik Knak ко ји твр ди да, иа ко нам тех но ло ги ја ну ди су ро гат емо ци ја, емо-
ци о нал ност игра ве ли ку уло гу у на шем дру штву, те да су сто га емо ци је ва жне за раз-
у ме ва ње од но са у ње му, а да умет ни ци у сво јим ра до ви ма бе ле же све те од но се и 
про ме не. Исто та ко и Vla di mir Bes kid кон ста ту је да се си ту а ци ја по ла ко кре ће у су прот-
ном прав цу од ана ли тич ког од но са пре ма ствар но сти ка све ве ћем емо ци о нал ном 
на бо ју. Мо жда је за то ње гов из бор за ову из ло жбу пао са мо на же не умет ни це као 
мо гу ће но си о це но ве емо тив но сти (Anet ta Mo na Chişa и Lu cia Tkáčová, Le na Von Lapschi na, 
Оља Три ја шка Сте фа но вић, Pa vla Sceranková и Vla de va Di xe bo vá).

Све у све му те ма ко ја је обе ле жи ла ово го ди шње Ду нав ске ди ја ло ге је сте те ма ко ја 
пра ти де ша ва ња у све ту и умет но сти, а пи та ње емо ци о нал но сти на шег вре ме на ве о ма 
је ак ту ел но јер нам пру жа мо гућ ност ње го вог са гле да ва ње из ви ше угло ва, ре ци мо 
оно ли ко ко ли ко има вр ста емо ци ја, а ова из ло жба нам пру жа не ко ли ко мо гу ћих, гео-
граф ских, кул ту ро ло шких, исто риј ских, род них, али и не ких дру гих по гле да на ову те му.

СА ВА СТЕ ПА НОВ, ли ков ни кри ти чар, умет нич ки ди рек тор и ку стос цен трал не 
из ло жбе Ду нав ских ди ја ло га (Ср би ја): Ми шље ња сам да смо до би ли ве о ма за ни мљи ву 
из ло жбу ко ја је, у сва ком слу ча ју, оправ да ла свој на слов. Из ло жба је би ла за ми шље на 
као скуп три ау тор ске се лек ци је. Ми слим да смо у сво јим „од го во ри ма“ на за да ту те му 
сва тро ји ца би ли кон се квент ни – ја сним ста вом, из бо ром умет ни ка и њи хо вих де ла, 
те од ре ђе ним на по ме на ма. Ја сам на сто јао да по ка жем да се сред стви ма тех но ло ги је 
у умет но сти мо же пре ва зи ћи кри за ко ју упра во тех но ло шки на пре дак иза зи ва и на-
ме ће. Сво јим из бо ром сам ука зао на: (а) умет ни ке ко ји ово вре мен ским тех но ло шким 
сред стви ма ис ка зу ју сво ју емо тив ност; (б) умет ни ке ко ји сред стви ма мо дер не тех но-
ло ги је ис тра жу ју по ље вла сти те емо тив но сти. Чи ни ми се да је овом кон цеп ту бли зак 
и из бор др Vla di mi ra Bes ki da с тим што ње го ва се лек ци ја вр ло ефект но и де ло тво р но 
об је ди њу је и са гле да ва умет нич ку пер со нал ност кроз оп ти ку со ци о ло ги је умет но сти. 
Ко нач но, Har tvig Knak ме је из не на дио сво јим из бо ром у ко јем је сво је по ла зи ште 
схва тио ин вер зив но – ње га ин те ре су ју емо ци ја као по вод за на ста ја ње умет нич ког 
де ла, с тим што те по во де на ла зи у не ким екс це сним си ту а ци ја ма и ми ље и ма. 

Да кле, из ло жба је отво ри ла „не ка дру га пи та ња“, што је, на рав но, до бро. За пра во, 
као умет нич ки ди рек тор Фе сти ва ла са вре ме не умет но сти Ду нав ски ди ја ло зи, то сам и 
при жељ ки вао. Јер, чи тав кон цепт на ше ма ни фе ста ци је и је сте за сно ван на ди ја ло гу, на 
ува жа ва њу раз ли чи тих ми шље ња и ста во ва, на то ле рант ној ко му ни ка ци ји и рас пра ви...
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АНА ВР ТАЧ НИК, сли кар ка (Ср би ја): Сим по зи јум „Умет ност у до ба (не)емо ци о нал-
но сти“ сва ка ко је из у зет но ис ку ство. Као мла да умет ни ца, има ла сам при ли ку да чу јем 
низ ква ли тет них те о рет ских пре да ва ња из обла сти ви зу ел ног ми шље ња за ко је ве ру-
јем да ће ми би ти од ве ли ког зна ча ја за соп стве на да ља ис тра жи ва ња. На те му ка ко је 
умет ност по зи ци о ни ра на у до ба (не)емо ци о нал но сти и ка ко од го ва ра на зах те ве вре-
ме на у ко ме на ста је не ки од нај ве ћих те о ре ти ча ра и исто ри ча ра умет но сти од го ва-
ра ли су на раз ли чи те на чи не кроз бо га то соп стве но ис ку ство. Упра во у то ме ви дим 
нај ве ћу чар сим по зи ју ма, у кон гло ме ра ту раз ли чи тих иде ја и ва ри ја ци ји од го во ра на 
по ста вље ну, да нас ве о ма ак ту ел ну, те му. 

ANO UK LE DER LE, ме на џер у кул ту ри (Ру му ни ја): Мој пр ви ути сак о Ду нав ским ди-
ја ло зи ма 2015. био је по пут рап со ди је! Са вр ше но ор ке стри ран од стра не Ве сне Ла ти-
но вић и Са ве Сте па но ва. У по не де љак, 7. сеп тем бра, за по че ли смо за ра ња њем у Сло-
вач кој, а за тим смо по шли пу тем от кри ва ња дру гих про сто ра кон вен ци о нал них и 
не кон вен ци о нал них у Но вом Са ду, да би смо за вр ши ли уви дом у Ср би ју про ла зе ћи 
кроз Ау стри ју, Бу гар ску, Сло ве ни ју и Цр ну Го ру. Се лек тор и умет ник сва ке зе мље упо-
знао нас је са сво јим уни вер зу мом. Кре та ли смо се као у про це си ји кроз град ко ји 
пре ва зи ла зи гра ни це. Дру ги дан је та ко ђе био обе ле жен по пут му зич ке пар ти ту ре. 
Ве о ма ин те ре сан тан сим по зи јум то ком пре по дне ва дао нам је при ли ку да за о кру жи-
мо те му „Умет ност у до ба (не)емо ци о нал но сти“. По под не је би ло по све ће но дру га чи-
јем пу то ва њу кроз град, за хва љу ју ћи Ма ђар ској, Хр ват ској, Не мач кој, Ру му ни ји и Бо сни 
и Хе р це го ви ни. Ат мос фе ра је би ла при ја тељ ска и ши ро ко ум на са пу но ди ску си ја ме ђу 
уче сни ци ма. Лич но, ве о ма су ме им пре си о ни ра ли ра до ви сле де ћих умет ни ка: Karl-Hein 
Ströhle (Ау стри ја) и Dan Ma ci u ca и Vlad Ova riu (Ру му ни ја). Пред ста вља ју за и ста ин те-
ре сан тан увид у но ве трен до ве по ду нав ских зе ма ља у по гле ду ви зу ел них умет но сти. 

СА ЊА КО ЈИЋ МЛА ДЕ НОВ, ди рек тор ка Му зе ја са вре ме не умет но сти Вој во ди не 
(Ср би ја): У вре ме ну га ше ња или ре струк ту ри ра ња мно гих тра ди ци о нал них ли ков них 
ма ни фе ста ци ја у ре ги о ну, ве о ма су бит не при ли ке ко је омо гу ћа ва ју ши ре са гле да ва-
ње ин тер на ци о нал не умет нич ке сце не. Фе сти вал Ду нав ски ди ја ло зи ко ји се по сте пе но 
раз ви ја и сва ке го ди не оку пља све ви ше са рад ни ка, по ста је рет ко ме сто код нас на 
ко јем је мо гу ће пре зен то ва ти број не са вре ме не умет нич ке кон цеп те, афир ма ци јом 
ве о ма ва жне иде је ус по ста вља ња ди ја ло га и ре ла ци ја из ме ђу про та го ни ста ло кал не 
и ме ђу на род не, на ро чи то ре ги о нал не умет нич ке сце не. Ово го ди шње из да ње фе сти-
ва ла је сво јом успе шном пре зен та ци јом по ка за ло да је бит но ис тра ја ти и кон ти ну и-
ра но се раз ви ја ти, ка ко би се на осно ву ис ку ства и но вих парт нер ских мре жа стал но 
ква ли та тив но уна пре ђи вао про ток ин фор ма ци ја и кон цеп циј ски при ступ ак ту ел ној 
умет нич кој прак си ду нав ске ре ги је.

ЛА НА ГУ ЊИЋ, ту ри змо лог, ме на џер у кул ту ри (Ср би ја): Пр ви пут сам при су ство-
ва ла Ду нав ским ди ја ло зи ма и мо гу из ра зи ти са мо за до вољ ство, као и же љу да и на ред-
не го ди не бу дем по се ти лац. Фе сти вал ори ги нал ног кон цеп та, са ак ту ел ном те ма ти ком 
и из у зет но ин те ре сант ним са др жа јем има мно го то га да пру жи. Нај ви ше ми се сви де ла 
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ди на мич ност, ат мос фе ра и умет нич ки ам би јент ко ји по сма тра ча чи ни увек укљу че ним 
у оно што се де ша ва око ње га.

ЕР ВИН ЕРОШ, ди рек тор Цен трал но е вроп ске слу жбе за пре ко гра нич не ини ци ја-
ти ве на Бал ка ну (Ср би ја): Ове го ди не има ли смо част да ор га ни за ци ју VII омла дин ског 
фо ру ма „Мла ди као по кре тач ка сна га ЕУ“ спо ји мо са све ча но шћу отва ра ња Фе сти ва ла 
са вре ме не умет но сти по ду нав ских зе ма ља Ду нав ски ди ја ло зи 2015. Ду нав ски ди ја ло зи, 
као је дан од нај зна чај ни јих умет нич ких до га ђа ја у ре ги о ну, имао је ути цај и на рад 
на шег Фо ру ма где су мла ди под стак ну ти ра дом умет ни ка из по ду нав ских зе ма ља по-
кре ну ли кон струк ти ван ди ја лог о њи хо вој бу дућ но сти. Узи ма ју ћи у об зир им пре си је 
на ших уче сни ка као и мо је лич не, мо гу ре ћи да је умет нич ки про грам Ду нав ских ди ја-
ло га ове го ди не био по себ но ин те ре сан тан, про во ка ти ван и ин спи ра ти ван. По се ће ност 
овог фе сти ва ла по ка за ла је да је ре ги о ну по треб но ви ше умет нич ких де ша ва ња са 
ова ко ква ли тет ним про гра мом и ор га ни за ци јом и на да мо се да ће Фе сти вал пре ра сти 
у ма ни фе ста ци ју ко ја ће се одр жа ва ти ви ше пу та го ди шње на ра дост чи та вог ре ги о на.




