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О 65. ГО ДИ ШЊОЈ ИЗ ЛО ЖБИ СУ ЛУВ-А –  
ДА НАС И ОВ ДЕ

Са вез Удру же ња ли ков них умет ни ка Вој во ди не је у 2020. го ди ни обе ле жио ви ше 
ва жних ју би ле ја – 75 го ди на де ло ва ња Удру же ња, 50. го ди на по сто ја ња удру жењ ске 
га ле ри је (ко ја је од 1968. го ди не у са да шњим про сто ри ја ма на Бу ле ва ру Ми хај ла Пу-
пи на), а ак ту ел на го ди шња из ло жба СУ ЛУВ-а је 65. по ре ду. Сви ови бро је ви, не са мо 
ка лен дар ски, упу ћу ју на ду го го ди шњу при сут ност, рад и зна чај јед не умет нич ке ин-
сти ту ци је. Јер, се дам де сет пе то го ди шње де ло ва ње вој во ђан ског умет нич ког удру же-
ња ука зу је на зна чај, ва жност и по тре бу умет но сти у дру штву – у раз ли чи тим ета ти-
стич ким кон цеп ти ма и со ци јал ним окол но сти ма. Ни ка ко не тре ба за бо ра ви ти да су 
чла но ви СУ ЛУВ-а још од ра них пе де се тих го ди на да ли зна ча јан до при нос бор би про-
тив со ци ја ли стич ког ре а ли зма су прот ста вив ши се ау тен тич ним ли ков ним ар гу мен ти ма 
на сил ном упли та њу по ли ти ке у умет ност; да су из на ла зи ли ме то де мо дер ни за ци је 
умет но сти ко ја је би ла је дан од по во да за пре о бра жај дру штве них од но са то ком ше зде-
се тих и се дам де се тих; да су ухва ти ли ко рак са ра ним пост мо дер ни стич ким ма ни фе-
ста ци ја ма у ин те р на ци о нал ном по кре ту умет но сти осам де се тих; да су се ра ци о на-
ли стич ким, пост кон цеп ту ал ним, ге о ме триј ским и кон струк ти ви стич ким прин ци пи ма 
умет но сти де ве де се тих су прот ста ви ли ат мос фе ри ха о са и де струк ци је ко јом је би ла 
обе ле же на по след ња де це ни ја про шлог сто ле ћа. Ко нач но, по сле 2000. при су ству је мо 
про це си ма из на ла же ња ре ле вант ног од го во ра но вом кон цеп ту све та у до ба раз у ла ре-
ног ли бе рал ног ка пи та ли зма и оп ште ме ди ја ли за ци је све та. За пра во, СУ ЛУВ је по ка зу-
ју ћи вла сти ту ви тал ност пер ма нент но по твр ђи вао да је умет ност и те ка ко по треб на 
дру штву, да је ва жна и зна чај на за ње го во сми сле но по сто ја ње и де ло ва ње.

Ду го го ди на су нај ви дљи ви ју по твр ду ис трај ног де ло ва ња овог умет нич ког удру-
же ња пре зен то ва ле тра ди ци о нал не го ди шње из ло жбе СУ ЛУВ-а. На тим по став ка ма је 
са гле да ва на ак ту ел на про дук ци ја у вој во ђан ским умет нич ким ра ди о ни ца ма. На жа лост, 
то ком про те клих де це ни ја у на шем окру же њу, у вре ме ни ма не на кло ње ним умет но сти, 
ове и ова кве из ло жбе не ма ни фе ста ци је су за не ма ре не. У ме диј ском ин фор ма тив ном 
дру штву – за по ста вље на је ин фор ма ци ја о де ло ва њу ква ли фи ко ва не умет нич ке по пу-
ла ци је. За не ма ре но је ко рект но пра ће ње све о бу хват не удру жењ ске про дук ци је ко ја 
је мо гла да пру жи збир ни увид у де ло ва ње умет ни ка, а што би до при не ло бо љем са гле-
да ва њу, ак цен то ва њу и си сте ма ти зо ва њу ре ле вант них оства ре ња бли ских ка рак те ру 
и сен зи би ли те ту све та у ко ме жи ви мо. Тим пре што су, на кон агре сив не и све оп ште гло-
бал не ме ди ја ли за ци је, на мет ну ти но ви од но си у умет но сти, по го то во у ње ној ино ви-
ра ној ви зу ел но-ли ков ној кон сти ту ци ји. Сли кар ство је пре ста ло да бу де во де ћи ви зу-
ел ни је зик, јер су сен зи би ли те ту са вре ме ног чо ве ка по ста ле бли же (и при јем чи ви је) 
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не ке дру ге и дру га чи је сли ке. На сце ни је но ви ви зу е ли зам, за сно ван на тех ни ци зму, 
на ди ги тал ним (и ди ги та ли зо ва ним) сли ка ма у ко ји ма се че сто гу бе гра ни це из ме ђу 
ре ал ног и вир ту ел ног све та.

Ипак, то и та кво ста ње ни ка ко не ума њу је зна чај умет но сти у ак ту ел ном тре нут ку. 
Ово вре мен ска тех но ло ги ја је, ко ли ко год на мет ну та – то ли ко и оп ште при хва ће на јер 
уно си мно штво по год но сти у жи вот са вре ме ног чо ве ка. Но, наш да на шњи свет је ипак 
пун па ра док са. То ком по чет них де це ни ја XXI ве ка по ка за ло се да бе сни ка пи та ли зам 
за сно ван на фи ло зо фи ји до ла ра спро во ди не ми ло срд ну упо тре ба чо ве ка. Круп ни ка-
пи тал је бес кру пу ло зан – чо век је све ден на по тро шни ре сурс, а на свет ској сце ни је 
про цес све о бу хват не де ху ма ни за ци је. Узрок те за не ма ре но сти чо ве ко ве ду ше ко ја 
веч но па ти (Сом ба ти Ба линт) сва ка ко је у чвр стој син те зи ка пи та ли стич ке и тех но ло-
шке мо ћи. Уз то, за хук та ла на у ка, нај че шће ко рум пи ра на сред стви ма круп ног ка пи та ла, 
све ви ше је усред сре ђе на ка ро бо ти ци ко јом ће се за ме њи ва ти људ ски ре сур си и ка 
ства ра њу ху ма но ид них и ин те ли гент них ро бо та. Та ко ће чо ве ков род по но во би ти за-
пи тан о вла сти том по сто ја њу и иден ти те ту. У сва ком слу ча ју пред сто ји нам не у год ни 
осе ћај до ли не је зе ко ји се ја вља при су сре ту чо ве ка са ху ма но ид ним ро бо том.

Ка ко у тим и та квим окол но сти ма ре а гу ју умет ност и умет ни ци?
Укла па ју ћи се у про цес гло бал не ме ди ја ли за ци је са вре ме на умет ност ко ри сти тех-

но ло шке те ко ви не, ње ну све о бу хват ну ин фра струк ту ру (net work), ње ну ин фор ма циј ску 
пре зен та тив ност и за себ ну ме диј ску фи ло зо фи ју. Тран зи ци ја од кла сич них ка но во тех-
но ло шким и ди ги тал ним ме ди ји ма кон ти ну и ра но се од ви ја ла од вре ме на пре крет ни це 
ве ко ва до да нас, али ни у јед ном тре нут ку ви со ко тех но ло шка умет ност ни је пре у зе ла 
пре власт на глав ној сце ни на ше умет нич ке са вре ме но сти. Шта ви ше, иа ко то мо же за-
зву ча ти па ра док сал но, фе но мен тех но ло шко-ме диј ске умет но сти на од ре ђе ни на чин 
по твр ђи вао је ре ле вант ност кла сич них ме ди ја: сли кар ство, скулп ту ра и гра фи ка су, и 
те ка ко, у оп ти ца ју. У окруж ју све при сут них елек трон ских сли ка, по но во ја ча диг ни тет 
сен зи би ли зи ра ног hand ma de про из во да. Те о ре ти чар ка са вре ме них умет нич ких пракси 
Див на Вук са но вић уве ре на је да се све оп штој ди ги та ли за ци ји умет ност мо же и тре ба 
су прот ста ви ти по ступ ци ма ко ји под ра зу ме ва ју по вра так те лу/ру ци, да кле, ди рект ним 
људ ским ге стом. Уз то, ак те ри са вре ме не умет но сти упра во у вре ме ну до ми на ци је 
тех но ло шких ме ди ја све че шће ис по ља ва ју по но во про бу ђе ни по рив да до сег ну иде-
а ле естет ских и етич ких вред но сти те са вре ме ни умет ник (п)оста је ства ра лац од ин те-
гри те та и ау то ри те та. При то ме се тер мин естет ско ни ка ко не мо же по и сто ве ћи ва ти 
са озна ча ва њем ле пог и угод ног, не го као си но ним естет ског си сте ма ко ји се кроз 
умет ност ну ди мо дел за уре ђе ње све та, док је етич ка су ге сти ја из деј ство ва на умет-
нич ким де лом и те ка ко по треб на у окруж ју јед ног де ху ма ни зо ва ног све та.

У том сми слу тре ба по сма тра ти и схва ти ти екс по на те ово го ди шње 65. Го ди шње 
из ло жбе ра до ва чла но ва СУ ЛУВ-а. У сва ком слу ча ју де ла 65 умет ни ка раз ли чи те ге нера-
циј ске при пад но сти и још раз ли чи ти јих умет нич ких схва та ња и опре де ље ња, омо гу ћа-
ва ју од ре ђе ну пер цеп ци ју ствар но сти те број на са гле да ва ња, ана ли зе и за кључ ке о 
на шем сва ко дне вљу. У умет нич ком сми слу на овој из ло жби се ин си сти ра на пре ци зном 
ди јаг но сти ци ра њу ак ту ел ног ста ња људ ске ег зи стен ци је, али и на пер со нал ној де фини-
ци ји од го во ра умет ни ка. А ни је ли упра во то основ на функ ци ја умет но сти да нас и ов де?
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* * *

У окви ру 65. Го ди шње из ло жбе чла но ва СУ ЛУВ пред ста ви ло се 65 умет ни ка, ак тив-
них чла но ва СУ ЛУВ. Из ло жба је об у хва ти ла ве ћи ну ли ков них ства ра ла ца Вој во ди не и 
Ср би је, мла ђих и ста ри јих ге не ра ци ја и по ста вље на је у две га ле ри је – Га ле ри ји СУ ЛУВ 
и Ма лом ли ков ном са ло ну Кул тур ног цен тра Но вог Са да, на Бу ле ва ру Ми хај ла Пу пи на, 
у Но вом Са ду, од 21. де цем бра 2020. до 22. ја ну а ра 2021.

65. Го ди шња из ло жба чла но ва СУ ЛУВ, об је ди ни ла је и пред ста ви ла ства ра ла штво 
ве ли ког бро ја сво јих чла но ва, раз ли чи тих ге не ра ци ја, на ци о нал но сти и лич них по е-
ти ка, на ста ло у прет ход не три го ди не. Го ди шња из ло жба чла но ва СУ ЛУВ уста но вље на 
је 1951. го ди не и пред ста вља зна чај ну тра ди ци о нал ну ма ни фе ста ци ју ко ја је кроз де-
це ни је омо гу ћа ва ла го ди шњи пре глед са вре ме ног ства ра ла штва еми нент них умет-
ни ка, као и оних мла дих и не а фир ми са них, ак тив них чла но ва Удру же ња. Оно што 
ово го ди шњу из ло жбу из ме ђу оста лог чи ни ве о ма зна чај ном је сте чи ње ни ца да је 
по след ња 64. Го ди шња из ло жба одр жа на 2016. го ди не, на кон че га је на ста ла па у за од 
не ко ли ко го ди на услед не до вољ них мо гућ но сти за ре а ли за ци ју ова ко ком плек сног 
до га ђа ја. Из тог раз ло га ини ци ја ти ва за по нов но вра ћа ње Го ди шње из ло жбе чла но ва 
СУ ЛУВ у ре дов ни про грам пред ста вља ве о ма зна ча јан мо ме нат за да љи рад Удру же-
ња, на ро чи то у го ди на ма ка да Удру же ње обе ле жа ва ве ли ке ју би ле је кон ти ну и ра ног 
ви ше де це ниј ског ра да у обла сти кул ту ре и ли ков не умет но сти. По нов но уво ђе ње 
ма ни фе ста ци је као што је 65. Го ди шња из ло жба чла но ва СУ ЛУВ у про грам ски ре пер-
то ар Удру же ња озна ча ва још је дан тран сфор ми са ни по глед на кул тур но на сле ђе и 
кул тур ни иден ти тет, али и отва ра ње по ља за пре и спи ти ва ње тра ди ци о нал них фор ми 
умет нич ке пре зен та ци је, као што су ре ви јал не из ло жбе, њи хо вог зна ча ја и про на ла-
же ње мо де ла ко јим би се те фор ме ин те гри са ле у са вре ме ном умет нич ком кон тек сту.
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