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ПРЕ ГЛЕД ИЗ ЛО ЖБИ
(де цем бар 2019 – ја ну ар 2020)

Крај ње не пре глед на и не у хва тљи ва са вре ме на умет нич ка сце на не за сту па за јед-
нич ке иде је, ме то де и прав це, већ је усме ре на на ра зно ли ке ег зи стен ци јал не усло ве 
мул ти кул ту рал ног и гло бал ног све та. У усло ви ма про мен љи вих вред но сних си сте ма, 
тран сгре си је гра ни ца, про би ја ња фор мал них, ме диј ских и про стор них окви ра, те на-
гла ше не ин тер ди сци пли нар но сти у умет но сти, сло је ви тост са вре ме не умет нич ке 
прак се раз ви ја се у про це су укр шта ња ње них раз ли чи тих ком по нен ти, кроз ме ђу соб ну 
ко му ни ка ци ју и умре жа ва ње, а не одво је но функ ци о ни са ње. 

Због ова кве ре ла тив но сти по ја ва и про це са, са вре ме на умет ност по при ма све ви ше 
раз ли чи тих ин тер пре та ци ја, раз у ђе них вред но сних кри те ри ју ма, ди вер гент них пра-
ти о ца и про та го ни ста, те пи та ња као што су: шта чи ни са вре ме ну умет ност, ко јим се 
про бле ми ма она да нас ба ви и на ко ји на чин, ко су ње ни за ступ ни ци, ку сто си, умет ни-
ци и кон зу мен ти, по ста ју нео п ход на у тур бу лент ном пе ри о ду по пут са да шњег. Иа ко 
се не мо гу оче ки ва ти је дин стве ни од го во ри на на ве де на пи та ња, фе сти ва ли, из ло жбе, 
сим по зи ју ми, про фи ли са не он лајн плат фор ме и слич но при ли ке су за су че ља ва ње 
ми шље ња и зна ња, из но ше ње иде је и раз ме ну са др жа ја.

У кон тек сту ши рих умет нич ких про це са ег зи сти ра и умет нич ка сце на Но вог Са да ко ја 
се раз ви ја на та ла су бли ских ре ги о нал них кре та ња, ак ту ел них дру штве них тран сфор-
ма ци ја, про бле ма тич них фи нан сиј ских и си стем ских од но са, уз кон стант но пре и спи-
ти ва ње по зи ци о ни ра но сти из ме ђу цен тра и пе ри фе ри је, ко лек тив не и ин ди ви ду ал не 
стра те ги је, ло кал не и ин тер на ци о нал не кон цеп ци је, са вре ме но сти и тра ди ци о на ли зма, 
за ба ве и умет но сти, отво ре но сти и ксе но фо би је... Ко ли ко је де мо кра тич ност про це са 
отво ри ла про стор нај ра зли чи ти јим де ло ва њи ма, то ли ко су кул тур на по ли ти ка, тр жи шни 
од но си и ме диј ска кул ту ра до при не ли оп штем ко ме ша њу са др жа ја и кри те ри ју ма, без 
уоч љи ве мо гућ но сти из град ње кон ти ну и ра ног вред но сног си стем, а и уз ви дљи ву 
де гра да ци ју ин сти ту ци о нал них и струч них ком пе тен ци ја.

Из ло жбе на прак са то ком де цем бра 2019. и ја ну а ра 2020. го ди не у Но вом Са ду од-
ви ја ла се та ко ђе у на ве де ном кон тек сту, ука зу ју ћи на ак ту ел на дру штве но-по ли тич ка, 
кул тур на и умет нич ка стре мље ња, као и по сто је ће до ме те.

Кра јем го ди не су мо гле да се ви де ве ће, ме ђу на род не кон цеп циј ске из ло жбе отво-
ре не у прет ход ном пе ри о ду, углав ном кра јем но вем бра, у му зе ји ма и га ле ри ја ма. У 
Га ле ри ји Ма ти це срп ске из ло жба Пунк тум са из бо ром зна чај них де ла Збир ке ино стра-
не умет но сти Му зе ја са вре ме не умјет но сти Ре пу бли ке Срп ске, ко јом се на ста ви ла 
кон ти ну и ра на са рад ња ових му зеј ских ин сти ту ци ја и уоп ште пред ста вља ња европ ских 
умет нич ких до ме та Му зе ја из Ба ња Лу ке у Но вом Са ду. Из бор ра до ва на ста лих од 1945. 

СВЕТЛА КОМОРА

Са ња Ко јић Мла де нов
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го ди не при ре ди ле су Жа на Ву ки че вић и Ли ди ја Ме ре ник, ука зу ју ћи на ва жне по ја ве при-
сут не у ин тер на ци о нал ној умет нич кој прак си кроз де ла ау то ра, као што су: Ото Пи не 
(Ot to Pi e ne), Гин тер Икер (Günther Uec ker) и Хајнц Мак (He inz Mack) из гру пе ZE RO и др. 

Исто вре ме но је у Му зе ју са вре ме не умет но сти Вој во ди не пу бли ка мо гла да по гле да 
две ау тор ске из ло жбе, Скок и за рон – Иден ти тет умет ни ца у (но во)ме диј ској прак си, 
Са ње Ко јић Мла де нов и Исе кле смо ка бло ве, Мул ти ме ди јал не плат фор ме за жен ску 
кул ту ру, ак ти ви зам и те о ри ју К.А.Т, ау тор ке Иси до ре То до ро вић, ко је су би ле усме ре-
не на про пи ти ва ње ста ту са и по зи ци је же на на умет нич кој сце ни, на ро чи то у окви ру 
(но во)ме диј ске умет нич ке прак се, ме диј ске про дук ци је и еду ка ци је, уз те жњу за отва-
ра њем про бле ма при сут них у окви ру ак ту ел них дру штве но-по ли тич ких од но са у Вој-
во ди ни, али и ре ги о нал ним и ин тер на ци о нал ним то ко ви ма. Пре зен то ва ни су ра до ви, 
ис тра жи ва ња и ис ку ства умет ни ца, као што су: Бог дан ка По зна но вић, Ма ри ца Ра дој-
чић, Бре да Бе бан, Ан дре ја Ку лун чић, Ли ди ја Сре бот њак При шић, На та ша Те о фи ло вић, 
Бо ја на С. Кне же вић, Је ле на Ју ре ша, Ве сна То кин, Леа Ви да ко вић, Ве сна Ге рић, Зо ри ца 
Чо лић, Ка та ри на Пе тро вић, Ви о ле та Вој во дић Ба лаж, Да ри ја Ме дић, Ан дреа Па ла шти, 
Ана Не дељ ко вић, Мо ни ка Си ге ти, Иси до ра Пе јо вић, Рад ми ла Тре бо вац, Ана Сте фа но-
вић и Ве сна Ма ној ло вић.

По ред на ве де них из ло жби усме ре них на про пи ти ва ње (но во)ме диј ске умет нич ке 
сце не, у Га ле ри ји СУ ЛУВ је пред ста вљен кон цепт СМИЦ. по крет на ма ла фор ма, та ко ђе 
окре нут ка афир ма ци ји но во ме диј ске умет нич ке прак се, оку пља њу ло кал них ак те ра 
и ак тер ки у ци љу ме ђу соб ног осна жи ва ња и за јед нич ке по др шке про дук циј ских ка па-
ци те та у тој обла сти. Из ло жба је ука за ла на но ве ак ти ви стич ке стра те ги је Са ве за удру же-
ња ли ков них умет ни ка Вој во ди не ка кре и ра њу кон цеп циј ских плат фор ми за умре жа ва ње 
ло кал не и ин тер на ци о нал не умет нич ке сце не, за сту па ње ви ше ин тер ди сци пли нар них 
и екс пе ри мен тал них при сту па ак ту ел ним умет нич ким прак са ма, на гла ше ни јој про-
мо ци ји са др жа ја и ра зно вр сни јим на чи ни ма де ло ва ња (из ло жбе, раз го во ри, са рад ње, 
про јек ти, ре зи ден ци јал ни про гра ми, ли ков на кри ти ка и сл.), што је на гла ше но и у 
го ди шњој пу бли ка ци ји Про дук ци ја СУ ЛУВ 2019, про мо ви са ној 14. ја ну а ра 2020, у ко јој 
је ва жно ме сто до би ла и ду го мар ги на ли зо ва на ли ков на кри ти ка.

Пи лот из ло жба СМИЦ по кре ну та на ини ци ја ти ву Го ра на Де спо тов ског, кроз ма лу фор-
му умет нич ког де ла (ин тер ак тив ни обје кат, ау дио-ви део ин ста ла ци ја, de vi ce art...) и у 
ре ла тив но ма њем из ло жбе ном про сто ру, уз већ по зна те огра ни че не мо гућ но сти тех-
нич ке про дук ци је, оку пи ла је ре ле вант не већ афир ми са не ау то ре и ау тор ке углав ном 
но во сад ског умет нич ког про сто ра, оне мла ђих ге не ра ци ја, као и го сте, ко ји су ви ше или 
ма ње има ли ра ни ја ис ку ства у ме диј ским екс пе ри мен ти ма. Уче сни ци из ло жбе су би ли: 
Јо ван Ран ко вић, Је ле на Га ји но вић, Ми ли ца Ду кић, Вла ди мир Илић, Вук Ћук, Да ни ца Бића-
нић, Са ра Ма сни ко са, Но вак По жа рев, Адри ен Уј ха зи, Дра ган Ма тић, Ан дреа Па ла шти, Сте-
ван Ко јић, Са ња Ан ђел ко вић, Ни ко ла Ма цу ра, Ма ри ко Хо ри и Ро налд ван дер Ме ијс, 
Бо јан Но ва ко вић, Го ран Де спо тов ски и Кон стан тин Ђур ко вић. За ми шље на као пр ви у 
ни зу до га ђа ја по све ће них умет но сти ко ја се раз ви ја ко ри сте ћи и кри ти ку ју ћи тех нич ко- 
-тех но ло шки, ди ги тал ни и ма сме диј ски раз вој, те но ву со ци јал ну кул ту ру ко му ни ка ци је, 
а ко ја се код нас још увек бо ри за сво је за слу же но ме сто у умет нич ком си сте му, пред-
ста вља при мер отво ре них, екс пе ри мен тал них из ло жби при сут них у Но вом Са ду. 
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По чет ком но вем бра, у ор га ни за ци ји Цен тра за но ве ме ди је ku da.or g и Удру же ња 
КНАП/ИМ ПРО СТОР у Омла дин ском цен тру ЦК13 одр жан је Фе сти вал-у-опо зи ци ји као 
део ши рег ис тра жи вач ког про јек та НО ИСМ – Но ви об ли ци ис тра жи ва ња са вре ме не 
му зи ке усме ре ног на по др шку, под сти цај и афир ма ци ју са вре ме не умет нич ке про дук-
ци је, на ро чи то по ве за но сти са вре ме ног му зич ког и умет нич ком ства ра ла штва. Пред-
ста вље не ак тив но сти ка рак те ри са ла је те жња ка ин тер ак тив но сти, ко лек тив ном де ло-
ва њу и на ро чи то им про ви за ци ји, као кон цеп ту ал ним умет нич ким фор ма ма су прот ним 
ак ту ел ном ко мер ци ја ли зму и три ви јал но сти. Уче сни ци су би ли: То маж Гром, Ма ња Ри-
стић, Ксе ни ја Сте ва но вић, Bálint Bolcsó, Мир ја на Ра ић, Ми ла на За рић, Sa mo Ku tin, Joel 
Grip, Axel Dor ner, Mic hael Gri e ner, Di e ter Ko va čič, Ана Кра ва ња, Ти ја на Стан ко вић, ШКАРТ, 
Su san na Gart mayer, Chri stof Kurz mann, Ми лош То мић и Да ри ја Ме дић.

По ред на ве де них из ло жби и до га ђа ја, прак су ис тра жи ва ња и пре зен то ва ња (но во)
ме диј ске умет но сти у Но вом Са ду кон ти ну и ра но не гу је Ан дреј Ти шма сво јим пре да ва-
њи ма че тврт ком у про сто ру Аме рич ког кут ка. То ком де цем бра и ја ну а ра одр жао је пре-
да ва ња из ци клу са Свет ди ги тал не умет но сти о ви део-умет но сти Жан га Ша о та оа, 
Жан ми ше ла Ро ла на и Џа ци на Моа, као и пре зен та ци је ра до ва са Ви део-фе сти ва ла Фа-
са да из Плов ди ва. Као је дан од пи о ни ра но во ме диј ске умет но сти код нас, Ан дреј Ти шма 
ова квим де ло ва њем на сто ји да ин фор ми ше ло кал ну сре ди ну о исто риј ским по ја ва ма 
и лич но сти ма ме ђу на род не ме диј ске умет нич ке сце не.

Осим до га ђа ја ко ји су би ли усме ре ни на пре зен та ци ју и афир ма ци ју (но во)ме диј ске 
умет но сти, кра јем 2019. го ди не ор га ни зо ван је низ из ло жби ко је су ис пи ти ва ле ме сто 
и уло гу кла сич них ме ди ја у са вре ме ном кул тур ном про сто ру и њи хо ве но ве мо гућ но-
сти, на ро чи то у обла сти еду ка тив ног про це са и ме ђу ин сти ту ци о нал не са рад ње.

У ор га ни за ци ји Ака де ми је умет но сти у Но вом Са ду, у про сто ру Сви ла ре, пред ста-
вље ни су ра до ви Ми ли це Ми ли но вић и Ла за ра Мар ко ви ћа, умет ни ка ко ји су за вр ши ли 
спе ци ја ли стич ке сту ди је Скулп ту ра у те ра ко ти (12. де цем бар 2019), ре а ли зо ва ни у 
са рад њи са Ин тер на ци о нал ним сим по зи ју мом скулп ту ре у те ра ко ти Ter ra у Ки кин ди. 
Овај ре но ми ра ни сим по зи јум ко ји је од не дав но отво рио и је дин стве ни му зеј на ме њен 
ис тра жи ва њу, чу ва њу и пре зен та ци ји скулп ту ра у те ра ко ти, омо гу ћио је спе ци фич ну 
еду ка ци ју по ла зни ци ма сту ди ја, чи ји ре зул та ти су овом из ло жбом би ли пре зен то ва ни 
јав но сти. Уоч љи ва је би ла тен ден ци ја ау то ра да сво ја ра ни ја ис тра жи ва ња про ши ре 
и раз ви ју но вим тех нич ким мо гућ но сти ма и спе ци фич но сти ма са мог ма те ри ја ла, као 
и да сво јим при сту пи ма да ју до при нос раз во ју скулп ту ре и ин ста ла ци ја у те ра ко ти. 
То ком из ло жбе је ор га ни зо ван низ пра те ћих про гра ма, од во ђе ња кроз из ло жбу и ра-
ди о ни ца за де цу, до пре зен та ци је про гра ма и пре да ва ња на ко ји ма су го во ри ли про-
фе со ри и са рад ни ци Ка те дре за ва јар ство: Мир ја на Бла го јев, Ни ко ла Ма цу ра, Са ња 
Ра ду син, Игор Сми ља нић и др., те Сло бо дан Ко јић, осни вач и ди рек тор Цен тра за ли-
ков ну и при ме ње ну умет ност Ter ra, Ки кин да, Све тла на Мла де нов, исто ри чар ка умет-
но сти и ду го го ди шња са рад ни ца сим по зи ју ма и др.

У истом про сто ру Сви ла ре је ор га ни зо ван и умет нич ки сим по зи јум EU-Art-Net work 
са из ло жбом Ја ни сам онај ко ји је сам... или, Љу ди као жр тве соп стве ног иден ти те та, 
ку сто са Вол фган га Хор ва та, на ко јој су сво је ра до ве при ка за ли умет ни ци и умет ни це 
из Ита ли је, Ау стри је, Сло ве ни је, Ма ђар ске, Ру му ни је, Не мач ке и Си ри је, као и Је ле на 
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Ђу рић и Да ни ло Вук са но вић из Но вог Са да. Умет нич ки сим по зи јум, са се ди штем у 
Ау стри ји, то ком сво је де вет на е сто го ди шње прак се оку пио је ве ли ки број умет ни ка 
ме ђу на род не умет нич ке сце не, а од по след ње три го ди не укљу чу је и ау то ре из умет-
нич ког про сто ра Ср би је.

Та ко ђе, по ред груп них из ло жби, при ре ђе но је не ко ли ко са мо стал них, ме ђу ко ји ма 
се ис ти че Li ve Long and Pro sper – из ло жба Ја на Три а шке у По клон збир ци Рај ка Ма му зи ћа 
(22. ја ну ар – 22. фе бру ар 2020) ре а ли зо ва на кроз si te-spe ci fic из ло жбе ну фор му му ра ла 
ве ли ког фор ма та са мо ну мен тал ним мо ти ви ма људ ске ша ке при ка за не кроз упе ча-
тљи ве сим бо ле са вре ме не ге сту ал не ко му ни ка ци је. Умет ник је кроз јед но став ни цр теж 
ру ке ана ли зи рао раз ли чи та зна че ња сим бо ла, гест као из раз ста ва и од но са, њи хо ву 
сна гу ме ђу кул тур ног спо ра зу ме ва ња, као и раз ли чи та ту ма че ња и не ра зу ме ва ња. Кон-
цепт из ло жбе се на до ве зу је на ра ни ја ис тра жи ва ња овог ау то ра, про ши ре на ди ја ло гом 
са де ли ма из са ме збир ке, као што су скулп ту ре Алек сан дра За ри на из ци клу са Ру ке. 
Укр шта ње са вре ме не умет нич ке прак се са исто риј ском, ви дљи во у овом про јек ту, 
чи ни је дан од ва жних отво ре них сег ме на та ра да са ме ин сти ту ци је окре ну те ви ше соп-
стве ном умет нич ком фон ду. Јан Три а шка, ау тор ко ји жи ви у Бра ти сла ви, ин тер на цио-
нал но је при су тан на ро чи то у ре ги о ну сред ње Евро пе. Пре по зна тљив је по кон ти ну-
и ра ном по ве зи ва њу умет нич ких сце на Сло вач ке и Ср би је соп стве ним кон цеп ту ал ним 
сли кар ским про јек ти ма или ку сто ским ди ја ло зи ма. До са да је свој рад пред ста вио у 
ви ше из ло жбе них про сто ра у Но вом Са ду, ме ђу ко ји ма су: Га ле ри ја „Злат но око“, МСУВ, 
Кул тур ни цен тар Но вог Са да, Га ле ри ја СУ ЛУВ и др.

У Га ле ри ји СУ ЛУВ пред ста вље на је са мо стал на из ло жба Адри ен Уј ха зи Та кав је жи вот 
(9. де цем бар 2019), умет ни це мла ђе ге не ра ци је, ко ја од сту ди ја на Ака де ми ји умет но сти 
у Но вом Са ду ак тив но из ла же и пре зен ту је свој умет нич ки рад усме рен на про у ча ва ње 
са вре ме не еко ло ги је, од но са чо ве ка и при ро де, на ро чи то би о тех но ло шких про це са и 
ре ла ци ја, а кроз уво ђе ње ор ган ских, ми кро ма те ри ја ла у сво ју умет нич ку прак су. Ис пи-
ту је ам би јент соп стве ног од ра ста ња, ње го ву ма те ри јал ност и про мен љи вост, те кроз 
ис ку ства ра ни јих исто риј ско-умет нич ких пра ски при сту па ре а ли за ци ји ко ју ка рак те рише 
јед но став ност фор ме и из ра за. На из ло жби у Га ле ри ји СУ ЛУВ кон цепт про ши ру је ис тра-
жи ва њем хи пер ме диј ске кул ту ре, ком би ну је ди ги тал не и ана лог не прак се, те уво ди 
раз ли чи та сен зор ска ис ку ства (так тил ност, ми рис...) у ин тер ак ци ју са по сма тра чи ма. 

Ан дреа Па ла шти је у Га ле ри ји СУ ЛУВ (14. ја ну ар 2020) пред ста ви ла док тор ски умет-
нич ки про је кат „Кућ не ве жбе: Апро при ја ци ја и пар ти ци па ци ја као ства ра лач ка про-
це ду ра у умет нич ком про јек ту“ ре а ли зо ван кроз ко ла бо ра ци ју са ве ћим бро јем уче-
сни ка, умет ни ци ма, сту ден ти ма и чла но ви ма по ро ди це са ме ау тор ке. На и ме, из ло жба 
је про дукт сво је вр сних ве жби из ве де них то ком на став ног про це са на Ака де ми ји умет но-
сти у Но вом Са ду, ко је су об у хва та ле спе ци фич не, јед но став не за дат ке, ин струк ци је са 
ци љем сти му ли са ња кре а тив но сти и ви зу ел не ко му ни ка ци је. Умет нич ки рад је на стао 
кроз ис пи ти ва ње ме то до ло ги је еду ка тив ног и ства ра лач ког про це са, од но са дру штве-
ног про из во да и умет но сти, те екс пе ри мен та и пар ти ци па тив ност као по себ них стра-
те ги ја са вре ме не умет но сти. Кон цепт је ре а ли зо ван као si te-spe ci fic ин тер ме диј ска 
ин ста ла ци ја у про сто ру га ле ри је, са ста вље на од мре же ме ђу соб них од но са и сег ме-
на та ис тра жи вач ког про це са.
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То ком чи та ве 2019. го ди не, као и то ком де цем бра и ја ну а ра, мо гла се уо чи ти не што 
ве ћа усме ре ност на при ка зи ва ње оства ре ња мла ђих умет ни ка и умет ни ца, од сту дент-
ских ма ни фе ста ци ја, груп них и са мо стал них из ло жби, до раз го во ра, ра ди о ни ца и ре зи-
ден ци јал них бо ра ва ка. Пи та ње је да ли су ти до га ђа ји у ве зи са ор га ни за ци јом Но ви 
Сад – Европ ска пре сто ни ца мла дих, ЕПК 2021 или су ви ше вид по ја ча них ак тив но сти 
ло кал них ак те ра усме ре них на мла де ства ра о це, као што су: Ака де ми ја умет но сти у 
Но вом Са ду, СУ ЛУВ, ЦК13 и сл.

Та ко је у ор га ни за ци ји Ака де ми је умет но сти Уни вер зи те та у Но вом Са ду у из ло-
жбе ном про сто ру Му зе ја са вре ме не умет но сти Вој во ди не 18. де цем бра отво рен 7. 
Свет ски би је на ле сту дент ске фо то гра фи је, тра ди ци о нал на ре ги о нал на ма ни фе ста-
ци ја на ме ње на про мо ци ји до стиг ну ћа до ма ћих и ме ђу на род них сту де на та и сту дент-
ки ња на по љу фо то гра фи је. Као и ра ни јих го ди на, из ло жба је об у хва ти ла раз ли чи те 
при сту пе фо то гра фи ји, од тра ди ци о нал не, кон цеп ту ал не до (пост)ме диј ске, бли ске 
ак ту ел ним умет нич ким то ко ви ма, чи ме се на ста ви ла афир ма ци ја мла дих уче сни ка 
сце не кроз ме ђу кул тур ну са рад њу и ди ја лог.

У про сто ру Сви ла ре отво ре но је не ко ли ко из ло жби мла ђих ау то ра и ау тор ки, као 
што су из ло жба ва јар ских де ла – Ре цик пту ра усме ре на на скулп тор ске ра до ве из ве-
де не кроз ко ри шће ње ре ци кли ра них ма те ри ја ла, на ро чи то ме тал ног от па да, у ор га-
ни за ци ји удру же ња Сце на то риа, на ко јој су се пред ста ви ли: Слав ко Жи ва но вић, Јо ван 
Ран ко вић, Ми ли ца Ми ли но вић Зе ле но вић и Де јан Јан ков, као и из ло жба Ре.ви зи ја на 
ко јој су пре зен то ва ни за вр шни ра до ви ди пло ми ра них сту де на та и сту дент ки ња ма стер 
сту ди ја Ака де ми је умет но сти у Но вом Са ду. 

Њи хо ве мла ђе ко ле ги ни це и ко ле ге, сту ден ти Ака де ми је умет но сти у Но вом Са ду, 
Ка те дре за но ве ли ков не ме ди је, кроз кон цепт 3×3: Ам би јен тал ни прак ти ку ми ре а ли  зо-
ва ли су се ри ју ам би јен тал них ин ста ла ци ја то ком но вем бра и де цем бра 2019. го ди не у 
Га ле ри ји 3×3, Омла дин ског цен тра ЦК13. Ал тер на тив ни из ло жбе ни про стор у пот кро вљу 
по слу жио је за се ри ју si te-spe ci fic ин тер ме диј ских ин ста ла ци ја, спе ци фич них, крат ко-
трај них про стор них кон це па та и екс пе ри ме на та ко ји ма су мла ди ства ра о ци кроз лич ни 
при ступ, про цес соп стве ног бо рав ка у про сто ру, сло бод ног де ло ва ња и отво ре не ко-
му ни ка ци је кре и ра ли раз ли чи те ам би јен тал не по став ке као сво је вр сни од го вор на 
за те че но ста ње и кон текст ме ста. Са мо стал не из ло жбе не пре зен та ци је има ли су: Алек-
са Бо ро вац, Ана Ра до са вље вић, Ју ли ја на Па вло вич, Уна Мла де но вић, Ена Јо ван чић Ви-
да ко вић, Ана ста си ја Ко ма ти на и Ма ри ја Ми тић. Про грам је во ђен од стра не про фе со ра 
и са рад ни ка: Сте ва на Ко ји ћа, Сун чи це Па су ље вић Кан дић и Бо ри сла ва Про да но ви ћа.

Осим из ло жби би ло је и јав них раз го во ра са умет ни ци ма мла ђе ге не ра ци је. У Га ле-
ри ји СУ ЛУВ ор га ни зо ван је Art Sam ple Ман ге лос 2019 #3 раз го вор са Не ма њом Ми лен-
ко ви ћем и Ни ко лом Ра до са вље ви ћем, у окви ру ак тив но сти Ман ге лос на гра де ко ја се 
тра ди ци о нал но до де љу је за оства ре ња мла дих умет ни ка и умет ни ца, као под сти цај за 
да љи рад и ис тра жи ва ња, а ко ја под ра зу ме ва и ре зи ден ци јал ни бо ра вак у Њу јор ку. Су срет 
је био при ли ка да се ис так ну по ја ве и фе но ме ни ва жни за по чет на усме ре ња, као и да се 
ука же на ме ђу ге не ра циј ске по ве за но сти и ути ца је афир ми са них умет ни ка и те о ре ти-
ча ра. Дво ји ца умет ни ка, са већ ви дљи вим ак тив но сти ма на умет нич кој сце ни, соп стве-
ним ис ку ством отво ри ли су но ва пи та ња и те ме при сут не у про фе си о нал ној прак си.
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Крај го ди не бе ле же и тра ди ци о нал не ма ни фе ста ци је и до га ђа ји, као и за вр шна 
го ди шња пре зен то ва ња про је ка та. 

Упри ли че не су тра ди ци о нал не при ка зи вач ке из ло жбе, као што је нпр. Из ло жба 
ра до ва но вих чла но ва СУ ЛУВ 2020 (22. ја ну ар 2020) на ко јој су та ко ђе углав ном мо гли 
да се ви де ра до ви умет ни ка и умет ни ца мла ђих ге не ра ци ја. Уче ство ва ли су: Са ша Ва-
си ље вић, Љу би ца Ту ца ков, Ра де Те пав че вић, Љу би ца Сто ја но вић, Иван Пе рак, Маг да-
ле на Па вло вић, Ана Но ва ко вић, Јо ва на Ми ло са вље вић, До рис Ми ле ше вић, Не ма ња 
Ми лен ко вић, Да ри ја Ме дић, Та тја на Мар тиц ки, Де јан Кр стић, Алек сан дра Ко ва че вић, 
Ире на Ко вач, Ми лош Га ври ло вић, Ли ли Бу њик Ерос, Та ма ра Дра ган, Зо ра на Ђа ко вић, 
Ми ле на Цвет ко вић, Са ња Ан ђел ко вић, Бра цо Аза рић, Ма ја Га јић и Со ња Ра да ко вић.

У Ар хи ву Вој во ди не је Удру же ње ли ков них умет ни ка при ме ње них умет но сти и 
ди зај не ра Вој во ди не при ре ди ло Би је нал ну из ло жбу ди зај на и при ме ње не умет но сти 
Фор ма 23 (10. де цем бар 2019) на ко јој су до де ље не тра ди ци о нал не на гра де. Глав ну 
на гра ду, Ве ли ку злат ну фор му до био је ар хи тек та Ла зар Ку зма нов за апарт ман ски 
обје кат Big red 4est на Ко па о ни ку, ау тор ко ји је то ком но вем бра 2019. имао ре тро спек-
тив ну из ло жбу у МСУВ, ку сто са Вла ди ми ра Ми тро ви ћа, у су ор га ни за ци ји са Дру штвом 
ар хи те ка та Но вог Са да, а по во дом на гра де за ар хи тек ту ру „Ђор ђе Та ба ко вић” ко ју је 
до био за 2019. го ди ну. 

Исто вре ме но у Ма лом ли ков ном са ло ну је 23. де цем бра 2019. отво ре на ре дов на 
Зим ска про дај на из ло жба ау то ра ко ји су се прет ход них го ди на ве ћи ном са мо стал но 
пред ста ви ли у истом про сто ру. У пи та њу су ау то ри и ау тор ке раз ли чи тих ге не ра ци ја 
и при сту па, пред ста вље ни углав ном ма њим фор ма ти ма ра до ва, ме ђу ко ји ма су: Љу бо-
мир Ву чи нић, Ја сна Гу лан Ру жић, Си ма Гу цун ски, Ве сна Ја нић Пан то вић, Дра ган Јан ков, 
Го ран Ју ре ша, Бо јан Ки ри џић, Дра га на Ко јић, Ла зар Мар ко вић, Ми о драг Миљ ко вић 
Ми ја, Алек сан дар Об ров ски, Мо ни ка Си ге ти, Га бри е ла Хај злер и Ван чо Хри стов.

По све му на ве де ном чи ни се да је у пе ри о ду де цем бар 2019 – ја ну ар 2020. го ди не 
за бе ле же но мно штво раз ли чи тих до га ђа ја, те на пр ви по глед из гле да да је умет нич ка 
сце на Но вог Са да вр ло ди на мич на, бо га та и ра зно вр сна, ме ђу тим, ако се па жљи ви је 
по гле да, уо ча ва се да су углав ном у пи та њу до га ђа ји ма њег оби ма, крат ког тра ја ња и 
скром ни јих фи нан сиј ских зах те ва. Та ко ђе, са мо ма њи број при ме ра је окре нут ка умре-
жа ва њу и раз ме ни са дру гим гра до ви ма и др жа ва ма, уз ви дљи ве не до стат ке ду жих 
тер ми на из ло жбе них пре зен та ци ја, ар хи тек тон ско-тех нич ки зах тев ни јих га ле риј ских 
по став ки, фи нан сиј ској по др шци про дук ци ји умет нич ких ра до ва, штам па ња озбиљ ни-
јих пра те ћих пу бли ка ци ја или ис пла ти аде кват них умет нич ких хо но ра ра. Кон ти ну и-
ра ни про блем пред ста вља и не по сто ја ње град ске га ле ри је са вре ме не умет но сти или 
ве ћег, са мо стал ног из ло жбе ног про сто ра спе ци ја ли зо ва ног за са вре ме ну ви зу ел ну 
умет ност, па се про сто ри ко ји то ме ни су при мар но на ме ње ни ко ри сте у ове свр хе 
ства ра ју ћи стал ну кон фу зи ју у јав но сти сво јим раз ли чи тим са др жа ји ма и на ме на ма, 
а из ло жбе не по став ке оста ју без ми ни му ма стан дар да са вре ме них га ле риј ских пре-
зен та ци ја. Иа ко је Но ви Сад 2019. био Европ ска пре сто ни ца мла дих, а при пре ма се и 
за ти ту лу Европ ског гра да кул ту ре 2021, чи ни се као да се раз вој умет но сти и кул ту ре 
при хва та са мо на по вр шин ском ни воу, без же ље за ду бљим ана ли за ма и при сту пи ма, 
као и ва жним струч ним, фи нан сиј ским и си стем ским про ме на ма.


