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ДУ НАВ СКИ ДИ ЈА ЛО ЗИ: QUO VA DIS HO MO?
Ге о гра фи ја ве ли ке ре ке је ве ли чан стве но об ли ко ва ла за ни мљив европ ски ре ги он: 

од ви со ко ра зви је не цен трал не Евро пе до ње не ма ње раз ви је не цр но мор ске пе ри фе-
ри је по ре ђа но је де сет др жа ва (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, Мол да ви ја и Укра ји на). Још је, кра јем про шлог ве ка, ита-
ли јан ски пи сац Кла у дио Ма грис у сво јој књи зи јед но став ног на сло ва Ду нав (1986), 
је дин стве ним ви део и схва тио по ду нав ски кул тур ни про стор у ко јем су де ло ва ли 
број ни зна чај ни умет ни ци, књи жев ни ци, фи ло зо фи, на уч ни ци – по пут Ни чеа, Хај де ге-
ра, Вит ген штај на, Каф ке, Ми ро сла ва Кр ле же, Ђер ђа Кон ра да, Вас ка По пе, гро фа Дра-
ку ле, Ови ди ја и дру гих. О том (по)ду нав ском кул тур ном је дин ства, упра во је у Но вом 
Са ду го во рио и ма ђар ски фи ло зоф и спи са тељ Ђерђ Кон рад, ина че и сам је дан од 
Ма гри со вих „ју на ка“: О че му би смо дру гом и мо гли да раз ми шља мо у но во сад ској Ду нав
ској ули ци, ше та ју ћи у при ја тељ ском дру штву. То ли ко је ра зно вр сних за јед ни ца у Евро пи: 
на ро ди, на род но сти, пре де ли, ре ги о ни, гра до ви, реч не до ли не као што је, на при мер, Ду
нав ски ба сен! Пре по ру чу јем па жњи ака дем ских ло ва ца на иден ти те те да про на ђу и да 
ис пе ва ју ду шу По ду на вља... Мо жда смо за и ста ова ко за јед но, од Цр не шу ме до Цр ног мо ра, 
по при лич но ша ре но и мно го бој но дру штво уну тар Евро пе. А то је је дан за се бан ро ман.1

Во ђе ни том кон ра дов ском ми шљу, ор га ни за то ри су Ду нав ске ди ја ло ге по кре ну ли 
у вре ме ну по сле већ сти ша них и окон ча них бур них, не ки пут чак и ре во лу ци о нар них 
про ме на, у ве ћем бро ју по ду нав ских зе ма ља. На кра ју дру ге де це ни је XXI ве ка, чи тав 
овај ре ги он ге о по ли тич ки из гле да дру га чи је – на кон па да Ча у ше скуа, ру ше ња Бер-
лин ског зи да, рас па да СССР, по нов ног ује ди ње ња Не мач ке, раз ла за Че шке и Сло вач ке, 
кр ва вог и тра гич ног рас па да Ју го сла ви је, из ла ска Укра ји не и Мол да ви је из Со вјет ског 
Са ве за. У не ким од ових зе ма ља још увек тра ју ти бур ни про це си – по пут зби ва ња у 
Укра ји ни и на За пад ном Бал ка ну. Ипак, уз све то, кон ти ну и ра но се те жи при бли жа ва њу 
про јек ту ује ди ње ња Евро пе. По сле свих тих про ме на, на мет ну ло се ло гич но пи та ње: 
ка ко су се ти не дав ни исто риј ски до га ђа ји од ра зи ли у ак ту ел ној умет но сти?

На по чет ку но вог ве ка чо ве чан ство се на шло у епо хал ној кри зи иза зва ној кул ми на-
ци јом ка пи та ли зма и до ми на ци јом фи ло зо фи је про фи та. Ве ли ке свет ске кор по ра ци је 
и њи хо ви вла сни ци су чи тав свет пре тво ри ли у вла сти ти ре сурс – јед на ко (зло)упо-
тре бља ва ју ћи љу де, њи хо ва ви со ко на уч на и дру га до стиг ну ћа те при род ну око ли ну 
– ни јед ног тре нут ка не ма ре ћи за суд би ну и бу дућ ност чи та ве по пу ла ци је. Јед ном 
реч ју по ре ме ћен је уо би ча је ни ди ја лек тич ки ток ства ри, а це ло куп ној по пу ла ци ји је 
на мет ну та без об зир на упо тре ба чо ве ка и ње го вих по тен ци ја ла. Ак ту ел на свет ска 

1 Ђерђ Кон рад је 12. ок то бра 2003. го ди не про гла шен по ча сним док то ром Но во сад ског уни вер зи-
те та. Ци ти ра ни текст пред ста вља за вр шне ре че ни це из ње го вог го во ра из ре че ног том при ли ком.
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пан де ми ја са мо је по ка за ла да је бо лест (ствар на и ме та фо рич ка) по ста ла осо бе ност 
чи та вог дру штва, а да је про ис те кла из си стем ског за не ма ри ва ња чо ве ко вих по тре ба 
чак и у нај ра зви је ни јим др жав ним си сте ми ма. Раз ја ре ни ка пи та ли зам је пот пу но при-
сво јио на у ку, те ње на нај ве ћа до стиг ну ћа ни су ви ше не при ко сно ве ни сим бол про гре са 
јер сва ки њен на пре дак до но си но ву стреп њу, још ве ћи сте пен не си гур но сти, стра ха, 
за бри ну то сти, спе ци фич ну „до ли ну је зе“...

С об зи ром на ка рак тер зби ва ња и кон стант них про ме на то ком дру ге де це ни је XXI 
ве ка умет ни ци су, хте ли то или не, по све ће ни пер цеп ци ји са вре ме но сти и пре зен та-
ци ји вла сти те све сно сти о дру штву у ко јем ства ра ју и ег зи сти ра ју. Умет ност се све при-
вр же ни је ба ви ја сним де фи ни са њем пер со нал них ста во ва ко ји ма је мо гу ће ду хов но 
пре вла да ти те гоб ност све та у ком жи ви мо – јер, чо век да на шњи це је та лац но вог свет-
ског по рет ка у ко јем је оп хр ван спре гом ка пи та ли зма и тех но ло шке ме ди ја ли за ци је. 
Због то га се у ак ту ел ном тре нут ку чи ни ве о ма зна чај ном јед на ре ак ту а ли зо ва на ре че-
ни ца књи жев ни ка Оска ра Да ви ча (1909–1989): Тра га ње за чо ве ком, то је је ди на ва лид на 
фи ло зо фи ја да нас, је ди на одр жи ва фи ло зо фи ја! Исто вре ме но, та кав став од умет ни ка 
зах те ва, по ред кри тич ког „ко мен та ри са ња“ ак ту ел не ствар но сти, и ње го ву оба ве зу 
да од бра ни за себ ност умет но сти у ова квим вре ме ни ма; да ин си сти ра на по што ва њу 
кул ти ви са них етич ких на че ла. Јер, умет ност (п)оста је про стор чо ве ко вог при бе жи шта, 
не ка вр ста „си гур не ку ће“ за очу ва ње уни вер зал ног ди ја лек тич ког сми сла; она тре ба 
да бу де по др шка и „уте ха веч но на па ће ној чо ве ко вој ду ши“ ка ко то кон ста ту је срп-
ско-ма ђар ски умет ник Ба линт Сом ба ти. Вре ме је за хо мо цен трич не те ме и функ ци је 
умет но сти; чо ве ку да на шњи це је оди ста по треб на умет ност ко ја се бри не о ње го вом 
би ћу и ње го вој ег зи стен ци ји; по треб на му је умет ност усме ре на ка хра ње њу ху ма них 
естет ских, етич ких, ду хов но-мо рал них на че ла. При то ме ове од ли ке ни ка ко не тре ба 
схва ти ти пе жо ра тив но и по све ти ти се ин си сти ра њу на ства ра њу уго ђа ја или „по е ти-
за ци ји“ ствар но сти. Ово вре ме зах те ва пре ци зан естет ски си стем, ја сну иде ју и пред-
ста ву, су ге стив ну функ ци о нал ност упо тре бље них ли ков них еле ме на та, чит кост сли ке 
или не ке дру ге умет нич ке тво ре ви не те де ло тво ран од нос на ре ла ци ји умет ник –де ло 
–по сма трач. Из та ко де фи ни са ног умет нич ког де ла про ис ти че аде кват на етич ка на-
по ме на јер – мо рал ност ис ка за на у умет но сти ду бо ко за ди ре у свест чо ве ка по сма-
тра ча и по твр ђу је ње го во уве ре ње о вла сти тој људ ско сти... О људ ско сти ко ју мо ра мо 
са чу ва ти да би смо оп ста ли.

Ва жно је кон ста то ва ти да се умет ност у нај ве ћем бро ју по ду нав ских зе мља у ак ту-
ел ном тре нут ку од ви ја у – де мо крат ским дру штви ма. Да нас је ста ње де мо кра ти је у 
по ду нав ским зе мља ма бо ље не го би ло кад пре, без об зи ра на пре пре ке на мет ну те 
еко ном ском кри зом, бол ним тран зи ци ја ма у зе мља ма бив шег со ци ја ли зма, сна жним 
и све при сут ним ко руп тив ним про це си ма. По чет ком овог ве ка Јост Смирс је, ба ве ћи 
се про мо ци јом кул ту ре ра зно ли ко сти у до ба гло ба ли за ци је, у сво јој књи зи и те ка ко 
при ме њи вог и ка рак те ри стич ног на зи ва Умет ност под при ти ском (2003) ис та као да 
умет ност су штин ски уче ству је у де мо крат ским де ба та ма те да је ње на уло га из у зет но 
зна чај на као увер љив и ва ли дан од го вор на нај ра зли чи ти ја жи вот на пи та ња. При то ме, 
ак ту ел на умет ност ну ди мно штво „по ру ка“, она је из ра жај но ра зно вр сна, а ње но деј-
ство и ути цај су ин тен зив ни ји не го у ра ни јим раз до бљи ма јер се ди стри бу и ра ју пу тем 
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гло бал но умре же них ко му ни ка ци о них ка на ла. За то је да на шња умет ност, по Смир су, 
по ље на ко јем се емо тив не ин ком па ти бил но сти, дру штве ни кон флик ти и пи та ња 
ста ту са су ко бља ва ју на мно го кон цен три са ни ји на чин не го што је то у сва ко днев ној 
ко му ни ка ци ји.2

Да кле, умет ност у ак ту ел ном тре нут ку при ла го ђа ва сво је би ће све сна жни јим и 
умно же ни јим им пул си ма све та – те је за ти че мо у сво је вр сном рас пли ну том ста њу 
(Ив Ми шо), или је схва та мо као ма ни фе ста ци ју ре ла ци о не есте ти ке (Ни ко лас Бу рио). 
Но, мо жда је нај у бе дљи ви је ми шље ње Фран че ска Бо на ми ја ко ји је за кљу чио да је 
умет ност, и на да ље, са мо ин тер пре та ци ја све та. У јед ном ин тер вјуу он кон ста ту је: 
Пре фе ри рам умет ност ко ја ко ри сти ме та фо ре, чак и ако се од но се на ети ку и по ли
ти ку, али под усло вом да су ме та фо ре фор му ли са не до вољ но ја сно да их по сма трач 
мо же ла ко про ту ма чи ти и та ко ући у по ље зна че ња умет но сти. Јер, умет ни ци ко ји 
ме за ни ма ју ис ка зу ју из ра зи ту ме ру осо бе но сти, али уме ју да ко му ни ци ра ју са све том.

Фе сти вал са вре ме не умет но сти Ду нав ски ди ја ло зи у Но вом Са ду ове го ди не одр-
жа ва се под на сло вом Quo va dis ho mo? Це ло куп ни кон цепт из ло жбе је уста но вљен на 
хо мо цен трич ком прин ци пу – раз ма тра њу суд би не чо ве ка сме ште ног у ме ђу про сто ру 
пост ком пју тер ске ере и у пред ро бот ско до ба. Је дан од ку сто са из ло жбе Ами Ба рак, 
исто ри чар и кри ти чар умет но сти ру мун ско-је вреј ског по ре кла ко ји жи ви у Па ри зу, 
ода брао је умет ни ке ко ји су по све ће ни пи та њи ма на шег вре ме на, ис тра жу ју ћи ку да 
иде чо ве чан ство, шта нас све још че ка и ка кве ће би ти по сле ди це на ших де ла. Ба рак 
кон ста ту је: На пре дак ви ше ни је мир на лу ка, свет је кр хак, на ру бу ци ви ли за циј ске про
ме не − и то је оно што нас бри не. На ше дру штво све ви ше за ви си од тех но ло ги је, а 
исто вре ме но схва та да та тех но ло ги ја ви ше не ма ни ка кву свр ху. Ду го смо ми сли ли да 
тех но ло ги ја мо же да нам обез бе ди на пре дак, по себ но ка да је у пи та њу здра вље. Због 
то га нам умет ни ци ша љу сво је по ру ке, они нас, на свој на чин, те ра ју на раз ми шља ње 
и то би мо гао би ти нај бо љи пут за ре ша ва ње на ших про бле ма. 

У се лек ци ји Ами ја Ба ра ка су умет ни ци ко ји пре тра жу ју ћи про шлост схва та ју фун-
да мент на ше ово вре мен ске фра гил но сти. Због то га Ана Ада мо вић у свом ви део-ра ду 
про бле ма ти зу је од нос пре ма исто ри ји, ин си сти ра на ра ци о на ли стич ком на чи ну чи-
та ња и по што ва ње ње ног зна че ња и зна ча ја – на су прот свим ак ту ел ним по ку ша ји ма 
„пре кра ја ња“ и фал си фи ко ва ња про шло сти. Ан тал Лак нер у исто ри ји за па жа не ста нак 
ма лог ду нав ског остр ва Ада Ка ле ко је је би ло на се ље но Тур ци ма из Ру му ни је, а ко је 
је по то пље но при ли ком из град ње Ђер дап ске бра не – чи ме је, за пра во, збри сан иден ти-
тет и ge ni us lo ci јед ног осо бе ног људ ског ста ни шта. Сво ју ин ста ла ци ју Лак нер фор ми-
ра као крх ку тво ре ви ну у чи јој не ста бил но сти из на ла зи број не ме та фо рич ке по ру ке 
на ме ње не са вре ме ном чо ве ку и ње го вој ег зи стен ци ји. О тој крх ко сти, али и о не ста бил-
но сти чи та вих си сте ма, раз ми шља и Бу га рин Иван Мо дов, ко ји у ма ни ру пер фор ман са 
из кон цеп ту ал не умет но сти с кра ја ше зде се тих и по чет ка осам де се тих, по ста вља ред 
до ми на ко ји по том лан ча но оба ра – упо зо ра ва ју ћи на не ста бил ност и мо гућ ност де-
стру и са ња и нај пре ци зни јих си сте ма. Та ти ја на Да не берг (Ау стри ја) се у свом сли кар ству 

2 Јост Смирс, Умет ност под при ти ском. Про мо ци ја кул тур не ра зно ли ко сти у до ба гло ба ли за ци је, 
Све то ви, Но ви Сад, 2004.
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нај ди рект ни је ба ви чо ве ком и ње го вом суд би ном. У сво јим екс пре сив ним сли ка ма 
ура ђе ним пре ко фо то граф ских сни ма ка ствар но сти она гра ди фи гу ру, али јој екс пре-
сив ним по те зи ма, ре љеф ним сло је ви ма бо је, хи брид ним ка рак те ром свог по ступ ка 
пре кри ва и „за ма гљу је“ сва ку иден ти тет ску за себ ност. На тај на чин она при ка зу је чо-
ве ка – пре оп те ре ће ног и из гу бље ног у ам би јен ту ово вре мен ске хи брид не ре ал но сти. 
Ру мун ка Пу ша Пе тров је по све ће на пи та њу ко лек тив ног и пер со нал ног иден ти те та 
при пад ни ка спе ци фич них ет нич ких за јед ни ца по пут Пла ће на (ба нат ских Бу га ра) или 
афро а ме рич ких же на ко је ин си сти ра ју на очу ва њу ко лек тив ног исто риј ског иден ти-
те та – нај че шће ис ка за ног кроз култ ко се и ње ног уре ђи ва ња и об ли ко ва ња. На је дан 
спе ци фи чан на чин фо то гра фи је ове умет ни це пот пу но при па да ју да на шњој кул ту ри 
сли ке. Сло вач ки умет ник Ото Ху дец је по све ћен ак ту ел ним кли мат ским про бле ми ма. 
Ин ста ла ци ја ста кле не ба ште је ин спи ри са на умет ни ко вим пла стич ним вр том у ко јем 
Ху дец оди ста уз га ја је сти ве биљ ке, али је, исто вре ме но, де фи ни ше и као по ста по ка лип-
тич ку ви зи ју бу дућ но сти. 

Дру ги део цен трал не из ло жбе Quo va dis ho mo? на ово го ди шњим Ду нав ским ди ја
ло зи ма на чи нио је ау тор овог тек ста, а у тој се лек ци ји су ода бра ни умет ни ци и ра до ви 
ко ји, иа ко се не ба ве ди рект но ово вре мен ским тех но ло шким ме ди ји ма умет но шћу, пре-
по зна ју дух гло бал но ме ди ја ли зо ва ног све та. У овој по став ци је из у зет но ва жан ви део-ра д 
Олек си ја Са и ја из Укра ји не ко ји је из ве ден у ком пју тер ском про гра му Mic ro soft Ex cel 
на ме њен бро ја њу нов ца. Из бо ром тог про гра ма умет ник је де фи ни сао при о ри тет ни 
ка рак тер ка пи та ли стич ке ере. Сви мо тив ски по да ци (љу ди, пеј за жи, ар хи тек ту ра, бро-
је ви, зна ци и др.) ов де су „за ро бље ни“ у сна жном ко ви тла цу ко ји на екра ну илу стру је 
на шу суд бин ску об у хва ће ност ко ви тла цом ко ји се стал но убр за ва. Ор јен Ђу рић из ла же 
пред ста ве у ко ји ма од де ло ва деч јих гу ме них и пла стич ких лу та ка кон стру и ше фи гу ре 
не ка квих но вих, хи брид них би ћа. Умет ник на оди ста ду хо вит, иро ни чан и чак цр но ху-
мо ран на чин, кри ти ку је иде ју људ ског ин же ње рин га – и те ка ко ак ту ел ног у до ба про-
мо ви са ња ра них ху ма но ид них ро бо та. Ин ста ла ци ја От ма ра Хер ла (Не мач ка) се, на дру ги 
и дру га чи ји на чин, ба ви истом про бле ма ти ком. Он је све стан не за у ста вљи вог про гре-
си зма ве штач ке ин те ли ген ци је, те пред ла же лич ност ге ни јал ног на уч ни ка Ајн штај на 
као мо дел да љег мул ти пли ци ра ња ху ма но и да. Уз то, на сло вом ра да „Чо век Ал берт“ 
умет ник, ско ро очај нич ки, на сто ји да са чу ва не ка кво зрн це људ ско сти у на до ла зе ћем 
све ту ро бо та и ве штач ке ин те ли ген ци је. Сло је вит је и рад оди ста про во ка тив ног на сло-
ва „Ка ко сам ла га ла на Ин ста гра му“ за гре бач ке ау то ри це Ане Јо си по вић. Ње на ис по-
вед на при ча о пре жи вља ва њу и про жи вља ва њу опе ра ци је кан це ра је дво ка нал на: 
јед на се од ви ја на Ин ста грам про фи лу, а дру га у ре ал ном жи вот ном бек стеј џу. Умет-
ни ца је на Ин ста гра му об ја вљи ва ла улеп ша не си ту а ци је вла сти тог стај лин га, ста ња и 
со ци јал ног по на ша ња – на ко је су ње ни пра ти о ци ре а го ва ли као оду ше вље ни спек-
та то ри. Исто вре ме но, ствар на си ту а ци ја ис пу ње на ег зи стен ци јал ном дра мом, стра хом, 
пат њом и не из ве сно шћу оста ја ла је „ме ђу че ти ри зи да“ и на, до из ло жбе, скри ва ним 
ван ред ним фо то гра фи ја ма умет ни чи не се стре Сла ви це. Овај ком плек сни рад је за пра во 
мо гу ће до жи ве ти и као ау то ри та тив ну умет нич ку ре флек си ју ста ња све та у ко јем је све 
те же до ћи до искре но сти и исти не; у ко јем лаж оп сто ја ва (син дром ла жних ве сти) из ван 
сва ке мо рал не и етич ке за пи та но сти. Ипак сво јом умет нич ком ак ци јом Ана Јо си по вић 
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је ус пе ла да са чу ва људ скост – сво ју и по сма тра че ву. Не из бе жни до дир ствар но сти и 
тех но ло ги је је оства рен и у пер фор ман су Сте фа на Лу ки ћа ко ји се мо же пра ти ти и на 
умет ни ко вом Ин ста гра му. Лу кић сва ко днев но тр чи ули ца ма Бе о гра да и та ко „оп цр та ва“ 
цр теж ко ји има сво ју за себ ност, јер је сва ка ода бра на ру та усме ре на ка јед ном од 
бео град ских гро ба ља. Да кле, тр ча њем умет ник упи су је сво је вр сне „ли ни је жи во та“. 
Исто вре ме но, он ослу шку је ко мен та ре гле да ла ца и пра ти ла ца на Ин ста гра му – од 
ко јих ре че ни цу „Сте фа не, жи вот ни је лак“ тран спа рент но по ста вља у га ле риј ски про-
стор по пут сво је вр сног за кључ ка и под у ке. Ми ле на Ми ло са вље вић се ба ви је зи ком 
ко му ни ка ци ја на дру штве ним мре жа ма. Сво је вр сне зна ко ве – емо ти ко не – она из 
вир ту ел ног пре во ди у ствар ни свет. По ка за ло се да се ри о зно скулп тор ско ре и фи ко ва-
ње тих ис кљу чи во екран ских зна ко ва емо ци о нал но сти до би ја не ка кво ши ре и су штин-
ски је зна че ње – ис пу ње но пле ме ни том ме та фо ри ком ау тен тич ног, пу но пла стич ког, 
скулп тор ског умет нич ког де ла. Ко нач но, мол да виј ски умет ник Алек сан дер Ти неи уче-
ству је са не ве ли ком пор трет ном сли ком. У ам би јент из ло жбе и у до мен на слов не 
те ме ово де ло „ула зи“ за хва љу ју ћи свом са др жа ју: ма за чов ски „скра ће на“ пер спек ти ва 
беј ко нов ски на сли ка ног ли ца окре ну тог пре ма до ле као да илу стру је сав за мор са-
вре ме ног чо ве ка, чо ве ка све ви ше по ти ски ва ног из глав них то ко ва зби ва ња у све ту 
у ко ме жи ви мо. Та ква сли ка са мо под се ћа на оправ да ност за пи та но сти Quo va dis ho mo?


