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ФЕ СТИ ВАЛ СА ВРЕ МЕ НЕ УМЕТ НО СТИ  
ДУ НАВ СКИ ДИ ЈА ЛО ЗИ 2021.

Дру штво и умет ност у окол но сти ма из ну ђе не ре ал но сти  
(Но ви Сад, сеп тем бар 2021)

Но во сад ска га ле ри ја „Бел арт“ ор га ни зо ва ла је де ве то из да ње Фе сти ва ла са вре-
ме не умет но сти Ду нав ски ди ја ло зи од 7. до 28. сеп тем бра 2021. у Но вом Са ду. Фе сти вал 
је као и у прет ход ним из да њи ма за ми шљен као пре глед нај ак ту ел ни јих зби ва ња у умет-
но сти по ду нав ског ре ги о на. Ове го ди не у про гра му до ми ни ра ла је цен трал на из ло жба 
ко ју су за јед нич ки кон ци пи ра ли Ве не лин Шу ре лев, умет ник и ку стос из Бу гар ске и 
Са ва Сте па нов, ли ков ни кри ти чар и умет нич ки ди рек тор Фе сти ва ла са вре ме не умет-
но сти Ду нав ски ди ја ло зи у Но вом Са ду.

1. Цен трал на из ло жба 
Дру штво и умет ност у окол но сти ма из ну ђе не ре ал но сти

У до ба ко ро не без бед но сно пра ви ло дис тан це из ме ђу по је ди нач них ин ди ви дуа 
до би ло је дру га чи је зна че ње јер су се по ја ви ла дис тан ци ра ња у број ним ме ђу људ ским 
од но си ма – у по ли тич ким, еко ном ским, со ци о ло шким, еко ло шким, па чак и у на уч ним 
обла сти ма. По ре ме ћен је уо би ча је ни ди ја лек тич ки ток ства ри а пан де ми ја и „бе сни 
ка пи та ли зам“ по ка за ли су да је бо лест – ствар на и ме та фо рич ка – по ста ла осо бе ност 
чи та вог дру штва ко ја је про ис те кла из си стем ског за не ма ри ва ња бри ге о чо ве ку чак 
и у нај ра зви је ни јим др жав ним си сте ми ма. За пра во, са вре ме но дру штво се на шло у 
окол но сти ма из ну ђе не ре ал но сти, а упра во то по ка зу је (и до ка зу је!) цен трал на из ло-
жба. Исто вре ме но, из ло жба на гла ша ва зна чај но вих умет нич ких естет ско-етич ких 
си сте ма ко ји ма уче сни ци (из Не мач ке, Ау стри је, Ср би је и Бу гар ске) на сто је да из вр ше 
„по прав ке све та у кри зи“, ка ко је то сво је вре ме но за пи сао Бо на ми. Но вим тех но ло-
шким по ступ ци ма Ана Пр вач ки и Ан то ни Рај зе ков су по све ће ни те ми пан де миј ске 
кри зе и ње ног ути ца ја на сва ко днев ни жи вот; Ве не лин Шу ре лов и Ана Ва соф ука зу ју 
на ша бло ни за ци ју чо ве ко вог жи вље ња у усло ви ма умре же них ка пи та ли стич ких, тех-
но ло шких и дру гих за да то сти да на шње (из ну ђе не) ре ал но сти, док се Сте ван Ко јић у 
сво јим ком пју тер ски си сте ми ма по све ћу је еко ло ги ји ства ра њем елек трон ско-би о ло-
шких син те за.
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2. Умет нич ки ди ја лог: Но ви Сад – Те ми швар

Умет нич ки ди ја лог: Но ви Сад – Те ми швар се на Ду нав ским ди ја ло зи ма при ре ђу је у 
кон ти ну и те ту од 2016. го ди не ка да су два ге о граф ски и кул ту ро ло шки бли ска гра да 
про гла ше ни за Европ ске пре сто ни це кул ту ре 2021. За хва љу ју ћи из у зет ној са рад њи 
га ле ри ја „Бел арт“ у Но вом Са ду и „Је ца га ле ри је“ у Те ми шва ру, умет ни ци и њи хо ви 
ра до ви се по ста вља ју у спе ци фи чан ди ја ло шки од нос у ду ху основ не иде ја фе сти ва ла. 
Ку сто ска на ме ра је да се иден ти фи ку ју тач ке слу чај но сти, кон вер ген ци је или су прот-
ста вља ња из ме ђу ин ди ви ду ал них умет нич ких сен зи би ли те та и је зи ка. Ови „умет нич-
ки ди ја ло зи“ на ме ћу „про ши ре но“ де ло ва ње, но во и дру га чи је са гле да ва ње, от кри ће 
дру га чи је пер цеп ци је и кон тек сту ал не по зи ци је умет нич ког де ла у сва ко днев ној зби-
љи. Ово го ди шња по став ка ра до ва ме диј ске умет но сти фор ми ра се у ау тен тич ним 
ал тер на тив ним про сто ри ма Пе тро ва ра дин ске твр ђа ве и Под гра ђа. Чу ве ну твр ђа ву на 
Ду на ву је из гра ди ла Ау стри ја (у пе ри о ду 1692–1780) због стал не опа сно сти од Ту ра ка 
и бли зи не гра ни це с Осман ским цар ством. Свест о исто риј ској дис тан ци, нео че ки ва-
ни спој (или кон фрон та ци ја) ду ха две епо хе „из о штра ва“ деј ство ода бра них ра до ва 
но во сад ских и те ми швар ских умет ни ка. 

3. Бу гар ско-срп ски умет нич ки ди ја ло зи

У осно ви Ин те р на ци о нал ног фе сти ва ла са вре ме не умет но сти Ду нав ски ди ја ло зи 
је су на сто ја ња да се омо гу ће ди рект ни кон так ти срп ских умет ни ка с умет ни ци ма из 
зе ма ља ду нав ског ре ги о на. „Они ко ји уме ју да раз го ва ра ју мо гу се бе не из мер но да 
обо га те и раз ви ју“, го во рио је Хор хе Лу ис Бор хес. То на че ло је, ка ко су до са да шње 
из ло жбе по ка за ле – одр жи во и у ви зу ел ним умет но сти ма. За ову из ло жбу ку сто ски ње 
На де жда Џа ко ва из Бу гар ске и Сла ви ца По пов из Ср би је ода бра ле су по три умет ни ка, 
на сто је ћи да из на ђу пра ве ком би на ци је њи хо вих кон це па та ка ко би до би ле од ре ђе ну 
ин фор ма ци ју о њи хо вим слич но сти ма и раз ли ка ма, али и о спо соб но сти умет но сти 
да бу де уни вер зал ни од го вор на им пул се кри зног све та и вре ме на у ко ме жи ви мо.

4. Но ви Сад + Ка ро ли на Му дрин ски

Ка ро ли на Му дрин ски је но во сад ска умет ни ца ко ја се то ком свог до са да шњег ра да 
афир ми са ла као sci en ce hi brids ау тор. Ње на умет ност са др жи ба зич ну на уч ну под ло гу, 
а та кво ин те ре со ва ње је сте кла у по ро ди ци, тач ни је од свог оца ко ји је ис так ну ти ма-
те ма ти чар. 

Ње на ин ста ла ци ја пре зен то ва на на ово го ди шњим Ду нав ским ди ја ло зи ма пред ста-
вља по ку шај ви зу е ли за ци је ма те ма тич ке те о ри је ко јом се об ја шња ва од нос и ме ђу-
соб но де ло ва ње дво ди мен зи о нал ног и тро ди мен зи о нал ног про сто ра те са гле да ва ње 
и пре до ча ва ње од но са бес ко нач ног и ко нач ног про сто ра у умет нич ком из ра зу. 
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5. Ме ђу на род на кон фе рен ци ја „Дру штво и умет ност у окол но сти ма  
из ну ђе не ре ал но сти“

Ова кон фе рен ци ја раз ма тра мо гућ ност аде кват ног умет нич ког од го во ра ак ту ел-
ном све ту. Епо хал на кри за и на пе тост све та је узро ко ва на де ло ва њем „бе сног ка пи-
та ли зма“ јер су ве ли ке кор по ра ци је и њи хо ви вла сни ци 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 и при ро ду – 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... На кон фе рен ци ји се тра га за 
аде кват ном ре ак ци јом и од го во ром умет но сти. У том сми слу се чи ни ве о ма зна чај ном 
јед на ре ак ту а ли зо ва на ре че ни ца срп ског и ју го сло вен ског књи жев ни ка је вреј ског 
по ре кла 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! А та кав став од умет ни ка зах те ва да, по ред 
кри тич ког „ко мен та ри са ња“ ак ту ел не ствар но сти, под ра зу ме ва и оба ве зну афир ма цију 
за себ но сти умет но сти; ин си сти ра ње на по што ва њу кул ти ви са них естет ских си сте ма 
и су штин ских етич ких на че ла – ка ко би умет нич ко де ло чо ве ку на шег до ба по ста ла 
сми сле но уто чи ште и не ка вр ста „си гур не ку ће“. 


