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Бо ја на Kаравидић

СВЕТЛА
 КО

М
О

РА

ОТKАЗАНО
Умет ност у до ба пан де ми је (март –мај 2020)

Про лог

Ово што сле ди ни је до ку мен тар на хро но ло ги ја не до га ђа ња у обла сти кул ту ре у 
вре ме ну ван ред ног ста ња у Ср би ји од 15. мар та до 6. ма ја 2020. го ди не, већ са мо мој 
до жи вљај и ода бир оно га што сам за па зи ла да ми не до ста је ка да се на сва ко днев ни 
жи вот спу сти ла за ве са ви ру са ко ро не. Би ло је то од јед ном – као кад пад не се чи во 
ма че те за врат, као кад за ста не за ло гај у гр лу че му сле ди гу ше ње, као кад јед но сто-
па ло оста не на тлу, а дру го леб ди у нео ства ре ном ис ко ра ку на кон че га усле ди пад на 
нос. Реч ју, на сту пио је за твор ски мрак, без за твор ских ре ше та ка и ка тан ца. За вла да ла 
је вир ту ел на ре ал ност ви ђа на са мо у SF фил мо ви ма, на слу ће на у Пе ки ће вом Бе сни лу, 
Kамијевој Kуги и иним књи га ма. Кре та ње је ди ри го вао не ви дљи ви, смр то но сни ви рус 
ко ро на. Нај го ре је што не при ја те ља ни смо мо гли уо чи ти го лим оком, а кру жио је упа-
да ју ћи у нос, очи, ра за ра ју ћи ру жи ча ста плу ћа, рас те ру ју ћи све ис пред се бе. За вла да ла 
је ти ши на... 

Дра ма

За стра шу ју ћа вест осва ну ла је у не де љу 15. мар та – у Ср би ји је због пан де ми је ко-
ро на ви ру са про гла ше но ван ред но ста ње. Ни ка да ни сам жи ве ла у ван ред ном ста њу и 
пом но сам пра ти ла но ва про пи са на пра ви ла по на ша ња од ко јих су ме оне спо ко ја ва ле 
и на ред бе за бра не оку пља ња и одр жа ва ња свих кул тур них до га ђа ја – оно што је било 
за ка за но мо ра ло је би ти от ка за но. Од је ки ва ли су као удар ци ма љем је дан за дру гим, у 
не пре кид ном ни зу: из ло жба за из ло жбом – ОТKАЗАНО, Но во сад ске му зич ке све ча но-
сти – ОТKАЗАНО, Сте ри ји но по зор је – ОТKАЗАНО, кон церт Kемала Ге ки ћа – ОТKАЗАНО, 
Фе сти вал про фе си о нал них по зо ри шта – ОТKАЗАНО, го сто ва ње Њу јорк си ти ба ле та 
са Бе о град ског фе сти ва ла игре – ОТKАЗАНО, од 12. мар та Но во сад ско по зо ри ште – Уј ви-
де ки син хаз све пред ста ве и про бе – ОТKАЗАНО, Го ди шњи кон церт Ба лет ске шко ле 
– Но ви Сад – ОТKАЗАНО, би о скоп ске пред ста ве ОТKАЗАНЕ... Жи вот је стао, са мо ви рус 
ко ро не убр за но осва ја пла не ту. 

Иш че зли су, као тра го ви у пе ску ко је од не се пли ма, раз го во ри и ча вр ља ње уз ча шу 
ви на или ча ши цу ра ки је по сле отва ра ња из ло жби у Са ве зу удру же ња ли ков них умет-
ни ка Вој во ди не (СУ ЛУВ), Ма лом ли ков ном са ло ну Кул тур ног цен тра Но вог Са да, Га ле-
ри ји „Бел арт“ и дру ги ма, али ова три из ло жбе на про сто ра на ла зе се у јед ној ули ци, у 
ни зу, па се на тој штраф ти увек осе ти ко ме ша ње ли ков ња ка и њи хо вих пра ти ла ца 
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кри ти ча ра/но ви на ра, по ста вља ју се из ло жбе на о чи глед про ла зни ка ко ји не рет ко за-
ста ну, не ки и за ви ре да пи та ју ка да се отва ра из ло жба, ко зна мо жда ће и до ћи... 

Му зеј ски про сто ри утих ну ли су у мар ту и апри лу, за ве са у по зо ри шту се за мр зну ла, 
ни ти се спу шта, ни ти ди же. Са да се чу је са мо звук ма ља – ОТKАЗАНО. Бу џет ске уста-
но ве и њи хо ви за по сле ни фи нан сиј ски оп сто ја ва ју, не за ви сни умет ни ци су на „бе лом 
хле бу”, њи ма су јав ни до га ђа ји/из ло жбе/на сту па ња на сце ни је ди ни на чин пред ста-
вља ња ства ра ла штва – мо жда ће на и ћи но ви га ле ри ста, мо жда ће се по ја ви ти ко лек-
ци о нар ко ји има њух за вред но сти, мо жда ће глу мач ки мо но лог чу ти онај ко ји има 
њух Бо би ја Вил со на, мо жда ће не ки про ду цент по ну ди ти свир ку за филм...

У јед ном тре нут ку маљ је остао у ва зду ху – 16. мар та отво ре на је пр ва из ло жба 
скулп ту ра Дра га не Kојић у Ма лом ли ков ном са ло ну јед но став ног на зи ва „Скулп ту ре 
од ке ра ми ке”. Ау тор ка ће је за пам ти ти не са мо по то ме што је ње на пре ми јер на, већ 
и што је отво ре на – без пу бли ке ка ко на ла жу но ва „ко ро на пра ви ла”. Тог по не дељ ка 
пре под не, пр вог рад ног да на ван ред ног ста ња у Ср би ји, не ви дљи ва си ла од ву кла ме је 
ме ђу Дра га ни не из ло же не скулп ту ре. Обу кла сам се као да идем на „пра во” отва ра ње. 
Но ви одев ни де та љи би ли су про пи са ни ма ска и ру ка ви це. Ма ска као ма ска, апо те кар-
ска, али ру ка ви це – ис под хр пе ма ра ма и ша ло ва из ву кла сам ба ки не цр не хе кла не 
ру ка ви це. Се ла сам на би цикл нео бич но уз бу ђе на што сам у „до ба ко ро не” на ули ци, 
што идем на из ло жбу, што ћу би ти у га ле риј ском про сто ру са умет ни цом на охо-хо оо 
ра сто ја њу, што сам вас кр сла ба ки не све ча не, цр не хе кла не ру ка ви це. Умет ни цу сам 
за те кла ме ђу ње ним де ли ма, скулп ту ра ма из ра зи то све де не фор ме. До би ла сам ка та-
лог у ко ме о из ло жби Дра га не Kојић пи ше Да ни ло Вук са но вић „...Умет нич ко на сто ја ње 
оли че но у ка мер ној по став ци у се би кри је још јед ну ре ми ни сцен ци ју. То су злат ни 
ак цен ти на по је ди ним ра до ви ма ко ји нас ти хо под се ћа ју на чи ње ни цу да је не ка да у 
ка те дра ла ма све би ло по зла ће но. Из ме ђу нас и зла та, оста ло је са мо вре ме ко је је ди но 
мо же мо об у хва ти ти умет но шћу. Баш ка ко то чи ни Дра га на Kојић.“ Иа ко без пу бли ке у 
из ло жбе ном про сто ру, скулп ту ре је кроз ста кло мо гао да ви ди сва ко ко про ђе по ред 
Ма лог ли ков ног са ло на.

Ова из ло жба би ла је пр ва и по след ња са ре ал ним ар те фак ти ма у ре ал ном про сто ру 
и ре ал ном вре ме ну у ван ред ном ста њу ко је је у зе мљи тра ја ло до 6. ма ја. По сле за бра не 
оку пља ња у за тво ре ним про сто ри ма му зе ји и га ле ри је от ка за ли су груп не по се те, за тим 
ин ди ви ду ал не, во ђе ња и дру ге про гра ме, те су се окре ну ли вир ту ел ном пред ста вља њу. 
У Га ле ри ји Ма ти це срп ске ко ја је при пре ма ла вир ту ел не шет ње кроз сво је ко лек ци је, 
нај а трак тив ни ји за пу бли ку је био „Умет нич ки иза зов“ од но сно гло бал на ак ци ја „Из ме-
ђу умет но сти и ка ран ти на“ у окви ру ко је је пу бли ка по зва на да се у сво јим ам би јен ти ма 
фо то гра фи ше као не ки од ли ко ва на умет нич ким де ли ма и да га ре ин тер пре ти ра на 
ду хо вит/за ни мљив на чин. На ста ла је сво је вр сна ко лек ци ја ко ја ће, мо жда, не ком при-
ли ком би ти и при ка за на. У Спо мен-збир ци Па вла Бе љан ског та ко ђе су ода бра ли вир ту-
ел ну/ди ги тал ну фор му ак тив но сти, а при че о сли ка ма из му зеј ске ко лек ци је пра ће не 
су ви део-кли по ви ма са ту ма че њем на зна ков ном је зи ку на ме ње ним глу вим и на глу вим 
осо ба ма. Му зеј Вој во ди не је стал но „пу нио“ свој сајт, дру штве не мре же, от кљу чао је 
сво је ин тер ак тив не мо бил не апли ка ци је – Злат ни шлем, ин тер ак тив ни стрип у про ши-
ре ној ре ал но сти и мо бил ну апли ка ци ју за де цу Mu zej ska e-Sve zna lic@...
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Све вре ме ван ред ног ста ња у пан де ми ји пи та ла сам се од че га жи ве сли ка ри, глум ци, 
му зи ча ри? Сви они за ви се од јав них на сту па ко је осми шља ва ју, за ко је „ги ну” не при зна-
ју ћи то јав но, не ка да ни са ми ма се би. Пу бли ка је њи хов ре пер ка ко би осе ти ли ко ли ко су 
кре а тив ни, сјај ока по сма тра ча/гле да о ца је сте њи хов мо тив да на ста ве, или да од у ста ну. 
Сход но овом раз ми шља њу, има ла сам иде ју да на пра вим ви део-се ри јал за Кор зо, пор-
тал за ур ба ну кул ту ру и ба шти ну где би но во сад ски ли ков ни умет ни ци при ча ли о свом 
ства ра ла штву у вре ме ну пан де ми је. Би ла сам уса мље на, упр кос сил ним вир ту ел ним 
шет ња ма. Не до ста ја ли су ми љу ди, раз го вор на ули ци, отва ра ња из ло жби где смо се 
ра до ва ли но вим сли ка ма, пред ста ва ма, му зич ким бра ву ра ма, не до ста ја ле су ми рас пра-
ве у ко ји ма смо ло ми ли ко пља... Ми сле ћи ка ко да скло пим се ри јал, вре ме је про ла зи-
ло. Сти ца јем зве зда ног не ба пр во сам (меј лом) иде ју са оп шти ла сли ка ру Ја но шу Тар ку, 
пи та ла сам га шта ми сли о по тен ци јал ном про јек ту. Од мах је од го во рио.

У ме ђу вре ме ну, у је ку ко ро не, Kаћа Ла зу кић и ја би ле смо на Зум еду ка ци ји storytel ling-a 
We Vi deo ка да се по но во ја ви ла ми сао о „ан ке ти”, што би ре кла Ма ја Е. Ми сли ла сам на 
тро ми нут не фил ми ће на Кор зо пор та лу у ко ји ма би смо пред ста ви ли нпр. Да ни је ла 
Ба би ћа, Ан дреу Па ла шти, Ја но ша Тар ка, Але ну Kлаћик, Ла за ра Мар ко ви ћа, Ми ле ту 
По шти ћа, Да ни цу Би ћа нић... По ен та је да сам курс про шла са ни ском оце ном за раз-
ли ку од Kаће, па сам је пи та ла да ли би она мон ти ра ла ма те ри јал ко ји бих на ба ви ла у 
раз го во ри ма са умет ни ци ма. Од го во ри ла је по тврд но. Од мах сам по ми сли ла на Тар ка 
ко ји ми је на пи сао: „Енер ги ју ко ју бих ина че по тро шио на сит не сва ко днев не стре со ве 
град ског жи во та усме рио сам ка кре а тив ном раз ми шља њу. Пу но сам пи сао, за то пре 
ни сам имао вре ме на, за по чео сам но ви се ри јал ма лих сли ка, цр те жа из ко јих су се 
из ро ди ле но ве иде је и кон цеп ти за мој бу ду ћи рад.” Ми сле ћи на ње гов труд, за цр та ла 
сам за да так – ра ди ће мо ми ни ви део-фил мо ве за Kорзопортал.

Март/април, ко ра чам опу сте лом „га ле риј ском штраф том” на Бу ле ва ру Ми хај ла 
Пу пи на (не ка да Бу ле вар мар ша ла Ти та), то је мо ја стал на ту ра и та ко по ла ве ка. Не мам 
ко ме да мах нем са ули це, кроз га ле риј ске из ло ге – не ма Ве сне, Бе бе, Ма је, Да ни це на 
га ле ри ји, Го ра на... Ку пим две ку гле сла до ле да у „Ца ри гра ду” и одох на Ри бљу пи ја цу. 
Ма ска је под но бра де, че ка да је ак ти ви рам у за тво ре ном про сто ру не ке про дав ни це. 
Ипак, иза ста кле них улич них зи до ва га ле ри ја ку ва ло се...

Га ле ри ја „Бел арт“ за вре ме ван ред ног ста ња би ла је за тво ре на за пу бли ку, али сем 
што је пред ста вља ла сво је про гра ме у вир ту ел ном све ту, на дру штве ним мре жа ма, 
одр жа ва ла је он лајн кон так те о ак ту ел ним те ма ма са ко ле га ма у све ту, окру гле сто ло ве. 
Глав не те ме су се од но си ле на но ве мо де ле функ ци о ни са ња га ле ри ја и ан ти ци пи ра ња 
ка ко ће га ле риј ски свет из гле да ти у бу дућ но сти, ка ко би смо се што бо ље при пре ми ли 
за про ме не ко је су не ми нов не. Зум плат фор ма се по ка за ла вр ло јед но став ном и де ло-
твор ном за ко му ни ци ра ње. Ва жан део ак тив но сти би ла је при пре ма апли ка ци је за кон-
курс Кре а тив не Евро пе и са рад ње на За пад ном Бал ка ну ко ју је ини ци ра ла Фон да ци ја 
Три а де из Те ми шва ра са ко јом „Бел арт“ ду го са ра ђу је, по след њих го ди на кроз про је кат 
Умет нич ки ди ја ло зи Но ви Сад – Те ми швар – са рад ња на пу ту ка Европ ској пре сто ни ци 
кул ту ре. 

Вла сни ца Град ске про дај не га ле ри ја Мар та Стра жме ште ров за кљу ча ла је вра та сво-
је оа зе те шког ср ца пр вог рад ног да на по про гла ше њу ван ред ног ста ња – „Осе ћа ла сам 
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се као да је до шао крај. То је пр ви пут да Га ле ри ја ни је то ли ко ду го ра ди ла. Чак и за 
вре ме бом бар до ва ња до ла зи ла сам сва ки дан, до ла зи ли су куп ци, сли ка ри. За ова два 
ме се ца до ла зи ла сам је дан пут не дељ но да ви дим да ли не што цу ри, да ли је стру ја у 
ре ду. Али све вре ме би ла сам у кон так ту са сли ка ри ма, не ки су сли ка ли као ни ка да ра-
ни је. А кад се све вра ти ло у нор ма лу, пр вог да на ушао је ку пац и ре као – дај те ми не што 
ве се ло, све сли ке ћу ис пре ме шта ти.”

У дво ме сеч ном ван ред ном ста њу мно ги умет ни ци би ли су при мо ра ни да от ка жу 
из ло жбе за по тен ци јал но но ве тер ми не. Већ та да су у Са ве зу удру же ња ли ков них 
умет ни ка Вој во ди не кон ци пи ра ли про је кат ко ји су на зва ли „До ку мент из изо ла ци је”. 
Из ло жба је отво ре на 20. ма ја, са ра до ви ма 82 умет ни ка – чла но ва СУ ЛУВ-а, сту де на та 
Но во сад ске ака де ми је умет но сти и тро је го сти ју. Из ло жба „До ку мент из изо ла ци је” у 
Га ле ри ји СУ ЛУВ отво ре на је без уо би ча је них го во ра и пра те ћег кок те ла. Мо жда је то 
но ви пут ка (раз)от кри ва њу са вре ме не ли ков не умет но сти? Пред сед ник СУ ЛУВ-а Го ран 
Де спо тов ски сма тра да је сте – „Отва ра ње из ло жбе ни су го вор и кок тел. У мно гим европ-
ским зе мља ма ау тор ска из ло жба под ра зу ме ва да је умет ник у га ле ри ји сва ког да на 
од по дне ва до пет по под не ка да раз го ва ра са по се ти о ци ма. Ово је но ви мо дел о ко ме 
тре ба да раз ми сли мо, јер су до са да шњи мо де ли отва ра ња за ста ре ли и ни су у оства-
ре њу ди ја ло га ко ји оче ку је мо.”

Рас плет

Од мах по уки да њу ван ред ног ста ња по ди гла сам врат жељ на ми ло ва ња у ви ду но вих 
тер ми на прет ход но при нуд но от ка за них ма ни фе ста ци ја. Сте ри ји но по зор је би ће одр-
жа но од 27. ав гу ста до 3. сеп тем бра, Шек спир фе сти вал у Чор та нов ци ма по чи ње 21. 
ав гу ста, Па лић ки филм ски фе сти вал ре зе р ви сао је тер мин од 8. до 14. ав гу ста, Но во-
сад ске му зич ке све ча но сти (НО МУС) од 21. до 28. ок то бра, Њу јорк си ти ба лет на сту па 
7. ок то бра (кар ту чу вам као да је од пла ти не). А као лет ња ки ша гру ну ла је из ло жба у 
Га ле ри ји Са ве за удру же ња ли ков них умет ни ка Вој во ди не „До ку мент из изо ла ци је” (20. 
мај – 5. јун 2020), по сле уки да ња ван ред ног ста ња у Ср би ји.

Иде мо, ако ви рус ко ро на не од лу чи дру га чи је!


