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Све тла на Мла де нов

ГО ДИ НА ИЗА ЗО ВА – НО ВИ САД 2021.
Из ло жбе са вре ме не ви зу ел не умет но сти

Од ви ја ју ћи се у ком пли ко ва ном, не ста бил ном и не пред ви дљи вом вре ме ну, обе-
ле же ном су ко би ма и ми грант ском кри зом, ло шим ге о по ли тич ким од лу ка ма, у вре ме-
ну пу ном не прав де и по ре ме ће ног си сте ма вред но сти, и но во на ста лом, нео че ки ва ном 
гло бал ном пан де миј ском кри зом, са вре ме на умет ност се на шла пред број ним иза зо-
ви ма. Ус пе ла је да кроз ин те р ди сци пли нар ност и пост ме диј ски про стор са чу ва ме сто 
ини ци ја то ра но вих иде ја и ра сад ни ка кре а тив ног по тен ци ја ла, а сво јим ак ту ел ним и 
ан га жо ва ним те ма ма бу де са вест дру штва ука зу ју ћи на ње го ве про бле ме, гре шке и 
ло ше од лу ке. У дру штве но-по ли тич ким те ма ма ко ји ма се ба ве са вре ме ни умет ни ци 
на шле су се те ме из бе гли штва, ми гра ци ја, гра ни ца као и оне у ве зи с род ним, еко ло шким, 
ге о по ли тич ким и со ци јал ним пи та њи ма. Кре ћу ћи се сло бод но кроз по ље умет но сти, 
ис тра жу ју ћи и екс пе ри мен ти шу ћи, умет ни ци кроз лич ни дис курс ука зу ју, опо ми њу, 
пред ска зу ју и на го ве шта ва ју про бле ме око и ис пред нас, ка та кли змич не сен ке, ег зи-
стен ци јал не кри зе, су ко бе, гло бал не прет ње, ап сурд не си ту а ци је. Због ове од го вор не 
уло ге са вре ме не умет но сти, ње на пре зен та ци ја по ста је све ва жни ја, те зах те ва но ве, 
кре а тив не и ино ва тив не ме то де ку сто си ра ња.

Но ви Сад је то ком 2021. го ди не од бро ја вао да не до по чет ка на ред не го ди не, ка да 
и зва нич но по ста је је дан од гра до ва-пре сто ни ца европ ске кул ту ре. При пре ме су се 
убр за ва ле, фи ни ши ра ли су се про гра ми и про јек ти као и адап та ци је и ре кон струк ци-
је згра да и ар хи тек тур них ком плек са на ме ње них за кул тур не са др жа је. Је дан од та квих 
ком плек са је и про стор Ки не ске че твр ти ко ји је ре кон стру и сан, те су ста ре за нат ске 
ра ди о ни це и бив ши фа брич ки објек ти за ме ње ни но вим или адап ти ра ним про сто ри-
ма ко ји тре ба да се по пу не кул тур ним са др жа ји ма. У по не ки од ових про сто ра ушла 
је пр ва пу бли ка (Фе сти вал Ка ле и до скоп), а зва нич но отва ра ње и пер ма нент на упо-
тре ба но вих про сто ра от по че ће у 2022. го ди ни.

У окви ру Фе сти ва ла Ка ле и до скоп ре а ли зо ва на је мул ти ме ди јал на из ло жба Раз ли
ке чи ји је про ду цент Ака де ми ја умет но сти у Но вом Са ду. Ово је ви ше го ди шњи про је-
кат ко ји је ини ци ран ка ко би код сту де на та раз вио осе ћај за ин тер ди сци пли нар ност, 
за сло бод но кре та ње кроз по ље умет но сти, под сти чу ћи екс пе ри мен тал ност и ис тра-
жи вач ки дух. Ове го ди не про је кат се ба вио те мом вр та, те је ре а ли зо вао мул ти ме ди-
јал ну ам би јен тал ну ин ста ла ци ју на и у објек ту На ци о нал ни па ви љон умет но сти но вих 
ме ди ја у Ки не ској че твр ти под на зи вом Ars elec tro ni ca – Раз ли ке: Врт. Про је кат кри-
тич ки раз ма тра наш од нос пре ма при ро ди и ква ли те ту соп стве ног жи во та про ши ру-
ју ћи по јам вр та с ре ал ног на про стор мен тал ног кре та ња. 
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Жи ви мо у вре ме ну пу ном но вих иза зо ва, по себ но усло вље них гло бал ном пан де-
ми јом Ко ви да 19 ко ја је обе ле жи ла прет ход ну го ди ну. Ви зу ел на умет ност као и ње ни 
на чи ни пре зен та ци је и ко му ни ка ци је с пу бли ком мо ра ли су да се при ла го де но во на-
ста лим усло ви ма. У за ви сно сти од ди на ми ке пан де ми је за ви си ле су ре а ли за ци је мно-
гих про гра ма и про је ка та. Не ки су мо ра ли би ти от ка за ни или про лон ги ра ни, по себ но 
они из обла сти ин тер на ци о нал не са рад ње, по је ди ни су сво је уто чи ште про на шли на 
ин тер не ту ко ји све ви ше по ста је по ље од ви ја ња умет нич ких са др жа ја, по себ но оног 
го вор ног и пер фор ма тив ног ти па: струч не кон фе рен ци је, три би не, окру гли сто ло ви, 
пер фор ман си и умет нич ке ак ци је. Ипак од ре ђе ни број умет нич ких про је ка та и из ло-
жби са вре ме не ви зу ел не умет но сти ус пео је да се ре а ли зу је у ре ал но сти уз по што ва ње 
про пи са них ме ра за шти те од Ко ви да 19. 

Мо жда због ове но во на ста ле пан де миј ске си ту а ци је, у обла сти пре зен та ци је ви-
зу ел не умет но сти ни је се мо гла при ме ти ти ужур ба на ак тив ност, ве ћи број ре а ли зо ва них 
из ло жби и пра те ћих про гра ма ко ји би сво јим са др жа ји ма и ис тра жи вач ко-екс пе ри-
мен тал ним иде ја ма на ја ви ли и при пре ми ли до ла зак на ред не, за Но ви Сад зна чај не 
го ди не, у ко јој ће по не ти ти ту лу Европ ске пре сто ни це кул ту ре. Све је би ло уо би ча је но, 
чак све де ни је не го прет ход них бес пан де миј ских го ди на.

У окви ру про гра ма Му зе ја са вре ме не умет но сти Вој во ди не ис та кле су се две из ло жбе:
Mis sing Sto ri es. При нуд ни рад у вре ме на ци стич ке оку па ци је. По глед умет ни ка и Зо ран 

Ја ње тов – Ан ти те ло. Пр ву је про ду ци рао Ге те ин сти тут из Бе о гра да ко ји је оку пио 
ку сто се из Ср би је, Цр не Го ре, Ал ба ни је и Не мач ке (Уна По по вић, др Са ња Ко јић Мла-
де нов, На та ли ја Ву јо ше вић, Аде ла Де ме тја, То мас Ел зен) да за јед но с по зва ним умет-
ни ци ма ини ци ра ју по нов но пре и спи ти ва ње исто ри је кроз ис ку ства и при че по је ди-
на ца и њи хо вих по ро ди ца. Јед на од ку сто ски ња из ло жбе др Са ња Ко јић Мла де нов у 
свом тек сту под вла чи: „По тре ба за ука зи ва њем на по је ди нач не за бо ра вље не при че, 
су бјек тив не ин тер пре та ци је ко ји ма гра ди мо ме ђу соб ну мре жу ре ла ци ја и од но са по-
треб них за бо ље раз у ме ва ње са да шњо сти, пи та ња су ко ја по ста вља ју ау то ри и ау тор-
ке при сут ни на из ло жби Mis sing Sto ri es у Му зе ју са вре ме не умет но сти Вој во ди не – До-
ни ка Ћи на и Ре ми јон Про ња из Ал ба ни је, Иван Са ла тић и Лен ка Ђо ро је вић из Цр не 
Го ре, Бурк хард Шит ни и Кри сти јан Херл из Не мач ке, диС ТРУК ТУ РА, Дра ган Вој во дић, 
Алек сан дар Зо граф, Ми ло рад Мла де но вић, Леа Ви да ко вић и Сел ман Тр то вац из Ср би је.“ 
Та ко ђе до да је: „Про бле ми на ци о на ли зма, фа ши зма и им пе ри ја ли зма при сут ни и да нас 
у дру штву, ука зу ју на зна чај њи хо вог про пи ти ва ња и кри тич ког раз ма тра ња кроз 
умет нич ке кон цеп те са вре ме них умет ни ка и умет ни ца, те и ова из ло жба сво јим кри-
тич ким са гле да ва њем про шло сти из ви зу ре по је ди нач них, лич них при ча, по кре ће 
бол не те ме, ка ко се ис ку ства не би за бо ра ви ла, већ оста ла при сут на као опо ме на и 
за лог за бу ду ће ге не ра ци је.“

Дру га из ло жба ко ју је ку сто си рао Вла ди мир Ми тро вић по све ће на је на шем по зна-
том стрип-ау то ру Зо ра ну Ја ње то ву. Од де ве де се тих го ди на про шлог ве ка па све до 
да нас стрип као ме диј по ла ко ула зи у јав не ин сти ту ци је осва ја ју ћи све ви ше про сто ра 
за пре зен та ци ју и соп стве ну афир ма ци ју. У по чет ку су ме ста за њи хо ву пре зен та ци ју 
би ли про сто ри раз ли чи тих га ле ри ја са вре ме не умет но сти, ал тер на тив ни про сто ри, ра-
зни фе сти ва ли и сај мо ви, а да нас су то и му зе ји. У свом тек сту Зо ран Ђу ка но вић на во ди: 
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„Од са мог по чет ка, ње гов ви зу ел ни свет је не рас ки ди во по ве зи вао стрип, илу стра ци-
ју и ди зајн. Ње го ве ко лор не на слов не стра ни це за Бер нар да Па на со ни ка су не за бо-
рав ни ме ђа ши ко ји су по ста ви ли но ви стан дард ви зу ел не кул ту ре, та ко ви сок да је 
ма ло ко и по ку шао да га до сег не или да га ими ти ра. Те и дру ге илу стра ци је ра ђе не за 
на слов не стра ни це ни су има ле у се би ни шта од иди о ма по вре ме них по ку ша ја ’сли-
кар ског’ ре а ли зма кла сич них стри па џи ја ко ји су нај че шће за вр ша ва ли у ки чу или ма кар 
не зграп но сти. На про тив, Ја ње то вље ве илу стра ци је има ле су стрип ски иди ом уз сна-
жна обе леж ја вр хун ског ди зај на (ти по гра фи ја, по и гра ва ње с гра фич ким еле мен ти ма 
ко ји ’уле ћу’ у илу стра ци ју, ком по зи ци ја и сме шта ње у кон текст на слов не стра ни це).“

У из ла гач ким про сто ри ма оста лих јав них уста но ва кул ту ре нај че шће су се мо гле 
по гле да ти из ло жбе ко је су за сту па ле кла сич не ви зу ел не ди сци пли не: сли ка, цр теж, 
гра фи ка, скулп ту ра. Јед на од та квих ре а ли зо ва на у Ма лом ли ков ном са ло ну Кул тур ног 
цен тра Но вог Са да под на зи вом Све тло пи си – Il lu mi na ti ons ау тор ке Ива не Бје ли це 
ис та кла се сво јом кре а тив но шћу у по љу пре зен та ци је цр те жа и сме лом ис ко ра ку ка 
екс пе ри мен ту.

Удру же ња и при ват не ини ци ја ти ве у обла сти кул ту ре, по себ но ви зу ел них умет но-
сти би ле си ин вен тив ни је и хра бри је, те су се ви ше окре ну ле мул ти ди сци пли нар но сти 
и сло бод ном ис тра жи ва њу у по љу умет но сти. Ре пре зен та тив но удру же ње СУ ЛУВ има 
за ви дан ви зу ел ни и естет ски ква ли тет сво јих про гра ма то ком чи та ве го ди не, те све 
ви ше по ста је ре цент но ме сто оку пља ња по кло ни ка ви зу ел не умет но сти. Осим то га 
што про мо ви шу соп стве не чла но ве, отво ре ни су и за са рад ње са дру гим ор га ни за ци-
ја ма и удру же њи ма из Ср би је и ино стран ства. Кроз ове са рад ње омо гу ћи ли су: пред-
ста вља ње сво јих чла но ва у дру гим сре ди на ма, бо га ти ји и ди на мич ни ји про грам у свом 
из ло жбе ном про сто ру, умре жа ва ње умет ни ка и иде ја. Ме ђу та квим са рад ња ма би ле 
су оне са умет ни ци ма из Гра ца кроз про је кат Stran ge Vi ews art fully recycled in 2020&2021, 
са IMAF-ом, Ме ђу на род ним фе сти ва лом мул ти ме ди јал не умет но сти, Фе сти ва лом са-
вре ме не умет но сти Ду нав ски Ди ја ло зи, са Ака де ми јом умет но сти – Ма сте ри 2021 и сл.

Цен тар за мул ти ме ди јал ну умет ност из Оџа ка и умет ник Не над Бог да но вић ор га-
ни за то ри су и се лек то ри IMAF-а ко ји се одр жа ва у Оџа ци ма и Но вом Са ду. Фе сти вал 
је у Но вом Са ду за по чео из ло жбом Глас за кљу ча них у из ло жбе ном про сто ру СУ ЛУВ-а, 
а за тим је овај про стор био до ма ћин дво днев ном из во ђе њу пер фор ман са. На сту пи ло 
је де сет ин тер на ци о нал них умет ни ка. Мо гла су да се ви де раз ли чи та из во ђе ња од 
со фи сти ци ра них до са свим екс пре сив них, с ма ње или ви ше до дат них про стор них 
еле ме на та. Сва ка ко, пер фор манс је умет нич ка фор ма ко ја је у овом фе сти ва лу про на-
шла пра ву по др шку и раз у ме ва ње.

Ме ђу при ват ним га ле ри ја ма сво јим ам би ци о зним умет нич ким про јек ти ма из два-
ја се Га ле ри ја „Бел Арт“. Је дан од ње них нај ве ћих и нај зах тев ни јих про је ка та је сте 
Фе сти вал са вре ме не умет но сти Ду нав ски ди ја ло зи ко ји је ове го ди не ре а ли зо ван под 
на сло вом: Дру штво и умет ност у окол но сти ма из ну ђе не ре ал но сти. Ди рек тор ка Ве-
сна Ла ти но вић и умет нич ки ди рек тор фе сти ва ла Са ва Сте па нов на ово го ди шњем 
из да њу су по ну ди ли број не из ло жбе (цен трал на, три из ло жбе бу гар ско-срп ских умет-
нич ких ди ја ло га, три из ло жбе ру мун ско-срп ских умет нич ких ди ја ло га, из ло жба умет-
ни ка из Но вог Са да) и ме ђу на род ну струч ну кон фе рен ци ју. Ода бра на те ма фе сти ва ла 
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је дру штве но ан га жо ва на, при ме ре на са да шњем вре мен ском тре нут ку, те се чи ни 
вр ло про ми шље но при пре ма на и струч но из ба лан си ра на.

Фе сти вал, по ред усме ра ва ња сво је ви зу ре на ме ђу на род ну са рад њу, не за не ма ру-
је до ма ћи умет нич ки про стор, те умет ни ке из Ср би је уво ди у рав но пра ван ди ја лог с 
умет ни ци ма Ду нав ског ре ги о на. Ка ко је ово но во сад ски фе сти вал, умет ни ци овог 
гра да има ју по себ но ме сто у окви ру фе сти вал ског про гра ма. Та ко је на Ду нав ским 
ди ја ло зи ма 2021. го ди не у Ли ков ном са ло ну Кул тур ног цен тра Но вог Са да, сво јим 
про стор ним ин ста ла ци ја ма пред ста вље на но во сад ска умет ни ца Ка ро ли на Му дрин ски. 

Де лу ју ћи у про ши ре ном по љу умет но сти, Ка ро ли на Му дрин ски је сво ја ис тра жи-
ва ња усме ри ла на гра нич на под руч ја на у ке и умет но сти, на ру бо ве где се она до ти чу 
и укр шта ју. По шту ју ћи но ву тех но ло ги ју и ин тер ди сци пли нар ност, умет ни ца свој пла-
стич ки кон цепт раз ви ја кроз раз ли чи те умет нич ке ди сци пли не и ме ди је и њи хо ву 
ком би на ци ју. Ње но ин те ре со ва ње за на у ку усме ре но је на ма те ма тич ку област, по-
себ но на дис крет ну ма те ма ти ку, на ње не те о ри је, за ко ни то сти, мо ду ле, фор му ле... Њен 
осо бе ни умет нич ки дис курс под ра зу ме ва скла дан од нос на уч но-те о рет ског ис тра жи-
ва ња и естет ског раз ми шља ња.

Пред крај 2021. го ди не отво ре не су у Но вом Са ду две са свим раз ли чи те, а зна чај не 
из ло жбе. Јед на исто риј ска, дру га ак ту ел на и ан га жо ва на. Пр ва се ба ви ла са гле да ва-
њем од ре ђе ног пе ри о да европ ске и на ше умет но сти, на сло вље на Жи вот – Сан – Смрт, 
Европ ски окви ри срп ског сим бо ли зма чи ји су ку сто си др Сне жа на Ми шић и др Игор 
Бо ро зан. Из ло жба је оства ре на у са рад њи Га ле ри је Ма ти це срп ске из Но вог Са да и 
На род ног му зе ја из Бе о гра да с ци љем да пред ста ви срп ски сим бо ли зам и ње го ве 
осо бе но сти и ука же на ње го ву при пад ност европ ском кул тур ном про сто ру. Пре ко 
се дам де сет екс по на та из ло жбе су део ко лек ци ја ви ше му зе ја и га ле ри ја: На род ног 
му зе ја у Бе о гра ду, Је вреј ског исто риј ског му зе ја, На род ног му зе ја у Зре ња ни ну, Га ле-
ри је Ма ти це срп ске, Му зе ја Бел ве де ре из Бе ча, Мо дер не га ле ри је и Му зе ја за умјет ност 
и обрт из За гре ба и Ге ле ри је ли ков них умјет но сти из Оси је ка.

Дру га из ло жба под на зи вом Eu ro vi sion. Cros sing Sto ri es and Spa ces, ре а ли зо ва на у 
Му зе ју са вре ме не умет но сти Вој во ди не, део је ви ше го ди шњег ис тра жи вач ког про јек-
та усме ре ног на ак ту ел ну дру штве но-по ли тич ку си ту а ци ју у Евро пи и иде ју европ ског 
иден ти те та, а раз ма тра на кроз са вре ме ну умет нич ку прак су број них ин тер на ци о нал-
них умет ни ка. Овај про је кат је оства рен у са рад њи с ифа-Ин сти ту том за спољ не по-
сло ве Не мач ке. Ку сто ски ње про јек та и ове из ло жбе су др Са ња Ко јић Мла де нов и 
Са би на Клем. У њи хо вом фо ку су су ма ње ви дљи ви и мар ги на ли зо ва ни ге о по ли тич ки 
и кул тур ни про сто ри, по себ но про стор Ју го и сточ не и Ис точ не Евро пе. То су та ко зва-
не по лу пе ри фе ри је и ме ста ра зно ли ко сти, ко ја у мно гим ме ђу на род ним де ба та ма и 
из ло жбе ним прак са ма има ју под ре ђе ну уло гу.

Циљ из ло жбе је ука зи ва ње на ак ту ел не дру штве но-по ли тич ке по рет ке и осве тља-
ва ње спе ци фич них им пул са од ре ђе них ме ста, ка ко би се ге не ри сао кон ти ну и ра ни 
раз вој про сто ра за ди ја лог. Умет ни це, умет ни ци и умет нич ки ко лек ти ви ко ји уче ству-
ју на из ло жби, сво јим ра до ви ма ис тра жу ју вр ло раз ли чи та ак ту ел на дру штве но-по-
ли тич ка пи та ња: пи та ње по ре кла, лич ног и ко лек тив ног иден ти те та, исто ри је и ми то-
ло ги је, по ли ти ке пам ће ња и ар хи ви ра ња, кри тич ког по гле да на нео ли бе ра ли зам, 
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ко ло ни ја ли зам и на ци о на ли зам, вла да ју ће сте ре о ти пе и по зи ци је дру гог и дру га чи јег у 
од но су на дру штве но до ми нант но.

Ово је био је дан мо гу ћи по глед на пре зен та ци ју са вре ме не умет но сти то ком 2021. 
го ди не у Но вом Са ду. Ве ли ка оче ки ва ња кул тур не јав но сти се на ста вља ју у 2022. го-
ди ни у на ди да ће се она и оства ри ти јер то је го ди на ка да ће Но ви Сад би ти у цен тру 
зби ва ња европ ске кул ту ре. Ве ли ка од го вор ност, иза зов и под сти цај.


