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Да ни ло Вук са но вић и На та ша Гво зде но вић

МРАК ЈЕ МЕ СТО ИЗ КО ГА СЕ РА ЂА СВЕ ТЛОСТ
Да ни ло Вук са но вић је ро ђен 29. де цем бра 1973. го ди не у Сом бо ру. Ди пло ми рао је 

1998. на Ака де ми ји ли ков них умет но сти у Но вом Са ду, смер гра фи ка. Ма ги стри рао је на 
ис тој Ака де ми ји, смер цр та ње 2005. го ди не. Члан је ме ђу на род ног му зеј ског ко ми те та 
(ICOM), УЛУВ-а и УЛУС-а. Са мо стал но из ла гао 48 пу та у зе мљи и ино стран ству (САД, Ита-
ли ја, Ма ђар ска). Со ња Јан ков об ја ви ла је мо но гра фи ју Хро но спек три Да ни ла Вук са но-
ви ћа у из да њу За во да за кул ту ру Вој во ди не, 2014. го ди не. Об ја вио је књи ге Ду а ли (2007), 
Епи зо да (2008) Пре сек (2014) и Ди ја фраг мен ти – ли ков на хро ни ка 2008–2018 (2019). Пи ше 
ли ков ну кри ти ку. За по слен је у Га ле ри ји Ма ти це срп ске као ви ши кон зер ва тор-ре ста у-
ра тор, где је уред ник еди ци је из ло жби Тра ди ци ја и са вре ме но ства ра ла штво.

За По ља раз го ва ра мо о ње го вој док тор ској из ло жби Ма три ца. Мо но ло ги ја Да ни ла 
Вук са но ви ћа ко ја је ре а ли зо ва на у Га ле ри ји Ма ти це срп ске. Раз го ва ра мо о из ло жби ко ја 
се ни кад не за вр ша ва као ни сан о њој. 

На та ша Гво зде но вић: Ва ша док тор ска из ло жба Ма три ца. Мо но ло ги ја Да ни ла 
Вук са но ви ћа ин спи ри са на је збир ком кли шеа Га ле ри је Ма ти це срп ске. У Га ле ри ји Ма ти це 
срп ске по кре ну ли сте про грам Тра ди ци ја и са вре ме но ства ра ла штво. У том кон тек сту 
ка ко би сте го во ри ли о Ва шем од но су пре ма про шло сти? Из про шло сти, по мом опа жа
њу, у свом ства ра ла штву пу но и про дук тив но цр пи те.

Да ни ло Вук са но вић: Док тор ска из ло жба Ма три ца. Мо но ло ги ја Да ни ла Вук са но
ви ћа са вре ме ним умет нич ким сред стви ма по ку ша ва да пре и спи та и пре вред ну је не-
до вољ но по зна ту збир ку кли шеа (016) ко ји се чу ва ју у Га ле ри ји Ма ти це срп ске у по себ-
но са чи ње ном ор ма ну. Ор ман је за пра во глав ни ју нак из ло жбе, из ње га све про из и ла зи. 
Пре тра жу ју ћи га, вр шио сам ода бир ме ни нај за ни мљи ви јих сли ка/пред ста ва. Та ко су 
сли ке још јед ном из ме ни ле ме диј у ко ме се по ја вљу ју и оства ру ју. Из истог раз ло га 
смо и по кре ну ли еди ци ју из ло жби Тра ди ци ја и са вре ме но ства ра ла штво 2014. го ди не, 
ка ко би смо, као нај ста ри ји срп ски му зеј, би ли у нео п ход ном до слу ху са ак ту ел ним 
де ша ва њи ма у са вре ме ној умет но сти. Же ле ли смо да умет ни ци ма по ну ди мо кон текст за 
ис тра жи ва ње, оквир ко ји не би тре ба ло да их спу та ва. Га ле ри ја Ма ти це срп ске по се-
ду је око 9000 умет нич ких пред ме та. Из тог из о би ља мо же се ро ди ти но во умет нич ко 
де ло. У мом ства ра ла штву про шлост је из во ри ште, на сле ђе ко је сам ду жан да одр жа-
вам. По нај бо ље га мо гу са чу ва ти са мо ако сег мен те про шло сти иш чи там са вре ме ним 
ме диј ским је зи ком и умет нич ким го во ри ма ко ји по ма жу да бо ље раз у ме мо оно што 
ће нам се де си ти у бу дућ но сти. У ор ма ну за кли ше на ла зе се фи о ке, а оне су, зна мо, 
те мељ људ ског ду ха. У њи ма су по хра ње не про шлост, са да шњост и бу дућ ност. У мо јој 
ви зу ри су сва вре ме на сме ша на и ни јед ном од њих не да јем пред ност. 

Н. Г.: Из ло жба је ве о ма ком плек сна, по де ље на је у ви ше це ли на и функ ци о ни ше на не
ко ли ко пла но ва у кон так ту са по се ти о цем. Ка ко би сте пред ста ви ли кон цепт из ло жбе?
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Д. В.: Из ло жба Ма три ца. Мо но ло ги ја за ми шље на је као по став ка на не ко ли ко раз-
ли чи тих ни воа. То су пре све га од но си умет нич ког ра да и пред ме та у му зе ју, на ра тив 
тра ди циј ских сим бо ла у са вре ме ном тре нут ку, зна ме ни те лич но сти, и на ро чи то, сим-
бо ли ко ји све за о кру жу ју. Кре та ње иде ја кроз окви ре сим бо лич ких плат фор ми по сто ји 
ка ко би, у за ви сно сти од при пре мље но сти са мог по се ти о ца из ло жбе, отво ри ло са свим 
но ви ко му ни ка циј ски са др жај. Кон цепт из ло жбе је ви ше зна чан и по ла зи од мо је ве за-
но сти за му зеј у ко ме ра дим бли зу два де сет го ди на. Сва ки део из ло жбе ног про сто ра 
Га ле ри је Ма ти це срп ске из и ски вао је од ре ђе не сли ке, те ме и мо ти ве. Ри там по став ке 
је ди на ми зо ван ви део-ани ма ци јом, тек сто ви ма ко ји ни су у ис кљу чи вој функ ци ји ту ма-
че ња ура ђе ног већ са свим обр ну то – тек сто ви су са мо стал ни део ра да/на ра ти ва. С 
дру ге стра не, ли ков ност је по ме ре на у дру ги план и на ла зи се у слу жби глав ног мо ти ва, 
кли шеа/ма три це као ме сто по ре кла и на стан ка ви зу ел не пред ста ве. Ли ков ни трет ман 
је за пра во ви зу е ли за ци ја се ћа ња на пред мет. Че сто, ка рак тер гра фич ке пло че по ста је 
ва жни ји од са мог мо ти ва ко ји се на ње му на ла зи. Ути сак при ли ком по сма тра ња ма-
три це је сте те жња да се пред ме ти из му зе ја по ста ве у исту ра ван. У му зе ју не по сто је 
де ла вред ни ја јед на од дру гих. По сто ји са мо ми сао о то ме ка ко да им се про ду жи тра-
ја ње. Тра ју ако до спе ва ју до пу бли ке.

Н. Г.: У Ре чи уна пред у ка та ло гу из ло жбе управ ни ца Га ле ри је Ма ти це срп ске Ти ја на 
Пал ко вље вић Бу гар ски ка же: „Kао цен трал ни екс по нат из ло жбе Вук са но вић је иза брао 
кли ше цр те жа Уро ша Пре ди ћа, на стао као илу стра ци ја за но во го ди шњу че стит ку за 
на сту па ју ћу 1900. го ди ну. На ње му ка ри ка ту рал но при ка зан Ла за Ко стић ве што жон
гли ра лоп ти ца ма у ко ји ма су на фран цу ском по сло го ви ма ис пи са не ре чи: јав но мње ње. 
Тај мо тив жон гле ра за пра во је пер со ни фи ка ци ја са мог Да ни ла ко ји де це ни ја ма кон ти
ну и ра но ба ра та/хар мо ни зу је сво ја број на опре де ље ња и стра сти и та ко ства ра је
дин стве ну сли ку у по кре ту.“ Шта би сте ре кли о хар мо ни зо ва њу Ва ших опре де ље ња, 
тач ни је стра сти?

Д. В.: При каз на шег чу ве ног пе сни ка у чи ну жон гли ра ња на ка ри ка ту ри Уро ша Пре-
ди ћа на го ве шта ва до ла зак XX ве ка, а са њим, и да нас, у XXI ве ку при сут ну кул ми на ци ју 
до ми на ци је дис кур са јав но сти. Ко ли ко је ва жно сна ла зи ти се у та ла си ма ин фор ма ци ја 
ко је нас та ко ла ко мо гу од не ти да ле ко од соп стве не лич но сти све сни су и они ко ји се не 
ба ве јав ним по слом. По сао јав них лич но сти је упра во та кав, из дво јен у ви ше стру ком 
иден ти те ту ко ји се кроз јав ни дис курс из гра ђу је. По ред Ла зе Ко сти ћа, Пре дић је на 
фран цу ском до пи сао сти хо ве: „О ка кво ужи ва ње за ју на ке, игра ти се ни шти ца ма! То 
је обе леж је ге ни ја да је увек – ни штар!“ У мул ти та ско ва њу се про на ла зе ква ли те ти 
от пор но сти у са вре ме ном до бу. Ко ли ко је то опа сно по „струч ња ка“, дру го је пи та ње. 
Мо је стра сти ни кад ни су би ле са мо на јед ној стра ни. Оно што ме пла ши је сте чи ње-
ни ца да се све ви ше ши ре стра сти ко је ме об у зи ма ју, а стра сти, при зна ће те ни је баш 
мо гу ће хар мо ни зо ва ти. Је ди но што је да нас за умет ни ка ва жно је сте да успе да се 
из ра зи, без об зи ра на ме диј и про стор у ко ме де лу је. Учим по сма тра ју ћи соп стве ни 
не мир и на кон оба вље ног по сла до би јам им пулс ко ји ме го ни да да ље ра дим. Круг 
за кру гом из ло жба за из ло жбом, текст за тек стом. У ма три ци кре а тив них слут њи и 
иза зо ва.
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Н. Г.: Из ло жба Ма три ца. Мо но ло ги ја је из вр сно ко му ни ци ра ла са пу бли ком. Ка ко би сте 
го во ри ли о од но су де ла и пу бли ке ако као оквир узме мо са му из ло жбу или ши ре сâм му зеј?

Д. В.: Пра те ћи про грам из ло жбе Ма три ца. Мо но ло ги ја осми шљен је за јед но са 
управ ни цом Га ле ри је Ма ти це срп ске др Ти ја ном Паљ ко вље вић Бу гар ски и Лу ком Ку-
ли ћем у ци љу про ши ри ва ња ди ја ло га са пу бли ком. Кроз му зеј ске раз го во ре и де ба те 
(ра ди о ни ца штам па ња са уве ћа ног пе ча та ло гоа из ло жбе), пред ста вља ње ка та ло га уз 
пре да ва ња сту ден ти ма Ака де ми ји умет но сти/исто ри је умет но сти, у вре ме ну од пре-
ко пет ме се ци ко ли ко је из ло жба би ла по ста вље на, отво ре на су број на пи та ња ве за на 
за суд би ну му зе ја да нас. Шта зна чи би ти за по слен у му зе ју и би ти са вре ме ни умет ник 
исто вре ме но? Ко ли ко је ак ту ел на фа ма о му зеј ској тај ни? Ка ко мо же мо из ме ри ти „бо-
гат ство“ са ку пље но уну тар јед ног му зе ја? Да ли је мо гу ће опи са ти гра ни це ме ђу вре-
ме ни ма при сут ним у му зеј ским на ра ти ви ма и по став ка ма? Са мо су не ка од пи та ња о 
ко ји ма је би ло ре чи.

Н. Г.: Ваш од нос пре ма пој мо ви ма Ма три це (у овом слу ча ју на зи ва из ло жбе) и Ма
ти це (у овом слу ча ју ин сти ту ци је уну тар ко је је из ло жба оства ре на) и са мом од но су 
та два пој ма по Ва шим асо ци ја ци ја ма.

Д. В.: На зи вом из ло жбе хтео сам да ка жем да не по сто ји при ват но и јав но, лич но 
и по слов но, на ро чи то у умет нич ком де ло ва њу. Би ро кра ти за ци ја жи во та у сва ком до-
ме ну ипак ни је ап со лут но спро ве де на. По сто ји са мо ма три ца ко ја се с вре ме ном по-
на вља упр кос трен до ви ма. Она је при сут на у сва кој обла сти људ ског де ло ва ња. По пут 
уро бо ро са ко ји про жди ре соп стве ни реп у ци клич ном об на вља њу баш као што је на 
ло гоу из ло жбе Ма три ца. Мо но ло ги ја. Ма ти ца и Ма три ца су си но ни ми за за јед нич ки 
ар хе тип ски основ ко ји се на ла зи у сва ком од нас. На сим бо лич ком ни воу, ор ман за 
кли шеа ко ји ви ше не ма функ ци ју мо же би ти ана хро на му зеј ска по тре ба за по врат ком 
у „ма те ри цу“ ба зе по да та ка/сли ка из гу бље ног му зе ја. Пи та ње је шта од нас сли ке зах-
те ва ју и ко ли ко ми се бе у њи ма ви ди мо из да на у дан?

Н. Г.: Kоји су нај ста ри ји мо ти ви ко ји су од ре ди ли да сли кар ство бу де Ваш по зив?

Д. В.: Мо жда тре ну ци ка да сам у ви ше де се ти на на вра та пре цр та вао сли ку Фе рен ца 
Ај зен ху та, зна ме ни ту и на на шим про сто ри ма нај ве ћу сли ку (7 x 4 м) „Бит ку код Сен те“. 
Пр во сам то чи нио по раз глед ни ци, да би ме ма ло ка сни је, мој отац, књи жев ник Ми ро 
Вук са но вић, ка да је ви део ко ли ко сам ве зан за по ме ну ту сли ку, по вео на са ста нак у 
са лу сом бор ске Жу па ни је ка ко бих сли ку пре цр та вао ужи во. Та да ни сам знао шта је 
по зив, а ни мо тив. При род но сам ишао ка сво јим стра сти ма. Ма сов не ком по зи ци је су 
енер гет ско-ви зу ел ни чво ро ви ко ји ма се увек ра до вра ћам. Они ре фе ри шу на на шу сва-
ко дне ви цу. По том су ис пред ме не ис кр сле Цр ве не кр њо јел ске гре де, ли ко ви урба них 
де ге не ра ци ја, ар хи тек ту ре но во сад ских до пи са них уру ша ва ња и да ље, све до Ма три-
це у мо но ло ги ји умет нич ке ми сли.

Н. Г.: Ка ко је по ро ди ца гле да ла на Ваш из бор и по глед на дру штво?

Д. В.: По ро ди ца је за слу жна за мој умет нич ки из бор и из ње сам фор ми рао свој по-
глед на дру штво. Тај по глед се стал но ме ња у за ви сно сти од окол но сти. Да на шњи ца 
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ни је за ше ће ре на при ча о иде а ли ма и срећ ној по ро ди ци. Са вре ме но до ба је по при ште 
у ко ме има све ма ње љу ба ви. Свет је оту ђе но игра ли ште са пре ви ше се бич них игра ча. 
Сен ти мент је је ди но мо гу ће одр жа ти у по ро дич ним окви ри ма. Ве ру јем у истин ски про-
жи вље не тре нут ке љу ба ви. За ме не ве ро ва ње је и се ћа ње. Ипак, као и на по ро ди цу, 
и на са вре ме но дру штво гле дам из ра зи то до бро на мер но без об зи ра на мањ ка во сти 
ко је га од ли ку ју. Же лим да пре по знам до бро у све му чак и ка да га не ви дим. Мрак је 
ме сто из ко га се ра ђа све тлост! 

Н. Г.: На ко ји на чин из ло жба Ма три ца. Мо но ло ги ја ме ња Ваш бу ду ћи рад, а у че му га 
утвр ђу је?

Д. В.: Из ло жба Ма три ца. Мо но ло ги ја за тва ра је дан би тан пе ри од мо јег ства ра ла-
штва. По сле ње те шко је учи ни ти ко рак да ље а да се не по но ви већ учи ње но. Све стан 
сам да ћу у ве ћи ни бу ду ћих ра до ва са мо до пи си ва ти ма три це и мо но ло ги је у ре зи ме-
и ма не до вр ше них раз ми шља ња. А мо жда дра стич но из ме ним соп стве ни арт стејт мент, 
ко зна? У то ме се на ла зи драж умет нич ког по сла. Да по ку ша мо да пре бро ди мо до сад-
ни ма нир. Ако се би за да је мо но ве те ме ми не од сту па мо од се бе већ то чи ни мо за рад 
до при но са (ако га има) ко ји ће дру ги по сле нас, иш чи та ва ти. Ни кад нео кон чан умет-
нич ки за да так се на ста вља. Из се бе са мо га жи ви мо увек на но во све сни соп стве не 
не са вр ше но сти. Има ли ишта леп ше? 

Н. Г.: Ко ме би сте се по себ но за хва ли ли за на ста нак из ло жбе?

Д. В.: По себ но сам за хва лан управ ни ци Га ле ри је Ма ти це срп ске др Ти ја ни Пал ко-
вље вић Бу гар ски, ко ле ги Лу ки Ку ли ћу, Ра то ми ру Ку ли ћу ко ји ме упу тио на ор ман за 
кли шее, свом мен то ру про фе со ру Ака де ми је умет но сти у Но вом Са ду и гра фи ча ру Зо-
ра ну То до ви ћу, ко ле га ма Дар ку Де спо то ви ћу и Ма ри је ти Си дов ски, Ср ђа ну Ра да ко ви ћу 
ау то ру ани ма ци је и Го ра ну Трај ко ском из Се вер не Ма ке до ни је на је дин стве ној му зи ци. 
Хва ла сви ма за по сле ним у Га ле ри ји Ма ти це срп ске што сам у про сто ру не ка да шње 
Про дукт не бер зе оства рио свој сан. И што је нај бо ље – тај сан још ни је пре ки нут. 

На рав но, за два де сет пет го ди на умет нич ког ра да мо гу да за хва лим нај бли жим и 
во ље ним, мај ци Ми ла ни, оцу Ми ру, тет ка ма Ке ки и Ко си, стри цу Дра гу, се стри Је ле ни, 
су пру зи Да ни је ли и ћер ки Си мо ни ко ја ме пре не го што сам из ло жбу за тво рио, иро нич-
но упи та ла: „Ни је ваљ да та та да ти из ло жба још тра је?“

Из ло жба се ни кад не за тва ра баш као и сан о њој. У бес ко нач ном по на вља њу што 
чи ни мој жи вот сми сле ним.


