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Ве сна Ла ти но вић

ДУ НАВ СКИ ДИ ЈА ЛО ЗИ 2022
QUO VA DIS MUN DI?

Де се то ју би лар но из да ње Фе сти ва ла са вре ме не умет но сти Ду нав ски ди ја ло зи до-
го ди ло се у по себ ним и бла го на кло ним окол но сти ма про јек та Но ви Сад – Европ ска 
пре сто ни ца кул ту ре 2022. Са ма чи ње ни ца да је Но ви Сад у овој го ди ни ве о ма од го-
вор но и успе шно ре а ли зо вао нај ве ћи европ ски кул тур ни про је кат и да је Ду нав, као 
кључ на ге о граф ска, исто риј ска и кул ту ро ло шка око сни ца био је дан од сту бо ва апли-
ка ци је којa је Гра ду при ба ви ла ову пре сти жну ти ту лу, a ко ја је ре а ли зо ва на кроз про-
грам ски лук Ду нав ско мо ре, до не ла је по себ ну енер ги ју, за мах, ве тар у ле ђа це ло куп-
ном ти му, до ма ћим и ино стра ним уче сни ци ма. Сто га су Ду нав ски ди ја ло зи 2022 про-
те кли у из у зет но под сти цај ној ат мос фе ри Европ ске пре сто ни це кул ту ре у про ду же ном 
тра ја њу то ком чи та вог ле та, од ју ла до ок то бра ме се ца. Оно што се по пут отво ре ног 
ки шо бра на рас кри ли ло над ово го ди шњим фе сти ва лом је сте те ма Quo Va dis Mun di? 
ко ју је умет нич ки ди рек тор Са ва Сте па нов по ста вио као за да так ко ле га ма ку сто си ма 
и умет ни ци ма, уче сни ци ма из ло жби. Сви про грам ски сег мен ти су ре флек то ва ли за-
да ту те му, до след но ми си ји са вре ме не умет но сти да про ми шља и ис тра жу је ме сто и 
уло гу чо ве ка у са вре ме ном све ту и ука зу је на не у рал гич не тач ке на шег до ба.

Окруж је у ко јем жи ви мо је алар мант но: на ло кал ној и гло бал ној сце ни је раз ви је ни 
го ро пад ни и не за си ти ка пи та ли зам ко ји не ми ло срд но узи ма и тро ши чо ве ко ву сна гу 
– не ну де ћи аде кват ну раз ме ну. Чо век је си стем ска жр тва. Од по је дин ца се одва ја ју ње-
го ве рад не и жи вот не функ ци је, јер да на шњем круп ном ка пи та лу ни је по треб на су ве-
ре на лич ност све сна вла сти тих еко ном ских, по ли тич ких, со ци јал них и кул тур них по-
тре ба. Угро же ност по је дин ца у гло бал ним зби ва њи ма је до сти гла вр ху нац. Тра га се за 
слам ком спа са пред екс пан зи јом оту ђе ња и гу бље ња иден ти те та, те пред уни вер зал ном 
де фор ма ци јом до са да шњег на чи на жи вље ња. Ко вид 19, еко ло шке ка та стро фе и рат у 
Укра ји ни до дат но су на гла си ли алар мант ност ста ња и не моћ са вре ме ног чо ве ка. 

У та квим окол но сти ма умет ност мо же и тре ба да има по себ ну уло гу: чо ве ку да на
шњи це је, усред тог ха о тич ног усу да, оди ста по треб на – умет ност. Јер, ка ко је то још 
сво је вре ме но пи сао До сто јев ски, ста ра је исти на да „умет ност не мо же про ме ни ти 
свет, али га мо же учи ни ти бо љим и под но шљи ви јим“. Да нас слав на кон цеп ту ал на 
умет ни ца Јо ко Оно пре по ру чу је: „Па жљи во се по пра вљај те, али раз ми сли те и о по пра
вља њу све та у исто вре ме!“ Сто га је и те ка ко ва жно ус по ста ви ти си стем ску функ ци
о на ли за ци ју умет но сти, омо гу ћи ти јој да по свом ка рак те ру бу де оди ста са вре ме на, 
чак мо дер ни стич ка и аван гард на, да би би ла укло пље на у дру штво као мо дел и при мер 
дру гим зна њи ма и дру гим прак са ма, да би мо гла да по ну ди ал тер на ти ву. У окруж ју да
на шње гло бал не не си гур но сти по треб ни су но ви кон цеп ти, но ви си сте ми. У том сми слу 
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тре ба гле да ти и на по тре бу да на шњих умет ни ка да „за ђу“ у под руч је но вих ме ди ја – 
ка ко нас гло бал но раз ви је ни и умре же ни ди ги тал ни си сте ми не би ап сор бо ва ли и од ве ли 
у ау то ма ти зам, у још дра стич ни ју оту ђе ност, у још ком плек сни ју за ви сност и без на
де жност. (Са ва Сте па нов) 

До са да шње из ло жбе Ду нав ских ди ја ло га су кон ци пи ра не те мат ски и би ле су усме-
ре не ка ак ту ел ним пи та њи ма чо ве ка на шег до ба (Умет ност и кри за, Умет ност у до ба 
(не)емо ци о нал но сти, Умет ност у окруж ју гло бал не не си гур но сти, Упо тре ба чо ве ка, 
Quo va dis ho mo?...). Из ло жбом ам би ци о зног на сло ва Quo va dis mun di? на сто ја ли смо 
да ука же мо на ре ак ци је умет ни ка на ак ту ел но ста ње све та на кон пан де ми је ко ви да 
19 и трај не по сле ди це и број на пи та ња ко ја та кри за отва ра, па је ово го ди шњи фе сти-
вал са вре ме не умет но сти, Ду нав ски ди ја ло зи, отво рен из ло жбом Умет нич ки ди ја лог: 
Но ви Сад – Те ми швар, 3Е: Еко ло ги ја, Ети ка, Есте ти ка у Га ле ри ји ли ков не умет но сти 
по клон збир ци Рај ка Ма му зи ћа у Но вом Са ду. Пан де миј ска кри за је учи ни ла ви дљи вим 
број не про бле ме са вре ме ног чо ве ка: мно ги су пан де ми ју до жи ве ли као ме та фо рич ки 
и прак тич ни од го вор при ро де чо ве ку ко ји, об у хва ћен иде о ло ги јом и прак сом бе сног 
ли бе рал ног ка пи та ли зма, во ђен фи ло зо фи јом про фи та, на ве штач ки на чин ре ме ти 
уо би ча јен ток при род ног по рет ка. У та квим окол но сти ма са вре ме на умет ност ре а гу-
је сво јим етич ким и естет ским кри те ри ју ми ма. Њен од го вор се од но си на по ку шај 
из на ла же ња осно ва за „но ву нор ма ли за ци ју“ у ак ту ел ном ри зич ном дру штву.

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 је „Бел Арт“ у Но вом Са ду са Је ца га ле ри јом и Фон да ци јом Три а де у Те ми шва ру, 
умет ни ци и њи хо ви ра до ви се сва ке го ди не по ста вља ју у спе ци фи чан ди ја ло шки од-
нос у ду ху основ не иде је фе сти ва ла. На ме ра ку сто са је сте 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, ново 
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. Из бор умет ни ка за ово го ди шњу по став ку ра-
до ва су за јед нич ки са чи ни ли два ку сто са: углед на ру мун ска те о ре ти чар ка умет но сти 
и не за ви сна ку сто ски ња, Али на Шер бан, и но во сад ски ли ков ни кри ти чар и умет нич ки 
ди рек тор фе сти ва ла, Са ва Сте па нов. Сво је од го во ре и ви ђе ња овог сло же ног пи та ња 
– Ку да иде свет? кроз умет нич ке ра до ве да ли су умет ни ци Cri stian Răduță, No na Ine scu, 
Lea Ra sovszky, Happy Trash Pro duc tion, Adri enn Uj ha zi, Не ма ња Ми лен ко вић, Ве сна То кин 
и Ра до мир Кне же вић.

Сход но тра ди ци ји, фе сти вал је отво рио углед ни умет ник, пр вак но во сад ске опе ре 
Са ша Пе тро вић вир ту о зним из во ђе њем не ко ли ко опер ских ари ја у прат њи сво јих 
на след ни ка мла дих но во сад ких умет ни ка Ву ка и Лу ке Пе тро ви ћа.

Цен трал на из ло жба фе сти ва ла Из ван цен тра: умет нич ки ди ја ло зи и пре пле ти ове 
је го ди не има ла спе ци фи чан фор мат. Из ло жбе, пер фор ман си и умет нич ке ак ци је 
прире ђе не су „из ван цен тра“, ка ко и сам на зив из ло жбе ка же, од но сно у ма њим ме-
сти ма на Ду на ву озна че ним као под руч је 021 – Ири гу, Срем ским Кар лов ци ма, Срем ској 
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Ка ме ници и Че ре ви ћу, што је ло кал ним за јед ни ца ма до не ло ква ли те тан умет нич ки 
про грам и сна жну по твр ду њи хо ве при пад ност све ту. За ло ка ци је су ода бра ни објек ти 
ло кал ног кул тур ног на сле ђа: дво рац Ка ра чо њи у Срем ској Ка ме ни ци, За ви чај ни му зеј 
у Че ре ви ћу, Ми хи зо ва ку ћа у Ири гу и Кар ло вач ка гим на зи ја у Срем ским Кар лов ци ма. 
Пред ста вље на су де ла зна чај ни јих ак те ра са вре ме них умет нич ких зби ва ња из др жа ва 
По ду нав ског ре ги о на – Не мач ке, Ау стри је, Сло вач ке, Ма ђар ске и Ср би је. Се лек то ри 
за из бор уче сни ка че ти ри из ло жбе би ли су срп ски умет ни ци Де јан Ка лу дје ро вић који 
жи ви у Бе чу, Ба линт Сом ба ти из Бу дим пе ште, Оља Три а шка Сте фа но вић из Бра ти сла ве 
и Ми ло ван Де стил Мар ко вић из Бер ли на. Они су у свом окру же њу ода бра ли умет ни-
ке та мо шњих ма њин ских на ци о нал них за јед ни ца или „га стар бај те ре“ из по ду нав ских 
зе ма ља и та ко спо ји ли раз ли чи те кул ту ре ко је де лу ју у По ду нав ском ре ги о ну. Про је кат 
Из ван цен тра ука зу је на бо гат ство раз ли чи то сти као за јед нич ку те ко ви ну Евро пе, 
По ду нав ског ре ги о на и Вој во ди не и уни вер зал ну вред ност ко ју је нео п ход но не го вати 
у ак ту ел ном вре ме ну. Одр жа ни су у ме сти ма у ко ји ма по ред Ср ба жи ве при пад ни ци 
раз ли чи тих ма њин ских на ци о нал них за јед ни ца. На из ло жби су уче ство ва ли умет ни ци 
Bálint Szom bathy, Las zlo Ke re kes, Rok ko Ju hasz (Ма ђар ска), Де јан Ка лу ђе ро вић, Tho mas 
Ge i ger, Be lin da Ka ze em-Kamiński (Ау стри ја), Ми ло ван Де стил Мар ко вић, Cla u dia Cha-
se ling, In na Ar te mo va (Не мач ка), Оља Три а шка Сте фа но вић, Ja na Hojstričová, Jan Tri aš ka 
и Hoa Nguyen Thi (Сло вач ка).

Спе ци јал ни гост ово го ди шњег ју би лар ног фе сти ва ла је био Ја пан са ве о ма за ни-
мљи вом ау тор ском из ло жбом ку сто ског дуа To mo hi ro Oka da (Ја пан) и Ксе ни ја Ма рин-
ко вић (Ср би ја) под на зи вом Small Re bo ots by Ja pa ne se ar tists, одр жа ном у Му зе ју са време-
не умет но сти Вој во ди не. Сво је ра до ве је пред ста ви ло пет углед них ја пан ских умет ни ка 
сред ње ге не ра ци је: Hi ro ko Oka da, Ai Ha se ga wa, Sac hi ko Ko da ma, Ta ka no ri Is hi zu ka и 
Hayas hi To mo hi ko, ко ји су у сво јој умет нич кој прак си фо ку си ра ни на ин тер ак ци ју из-
ме ђу чо ве ка и хи бри да, ис тра жу ју ћи раз ли чи те ме ди је, али се ба ве и пи та њи ма по пут 
људ ске ре про дук ци је, ре ге не ра тив не ме ди ци не, ис ку ства про ши ре не ре ал но сти, 
по сто ја но сти ма те ри јал ног све та. Реч је о ау тор ка ма и ау то ри ма ко ји су до са да сво је 
ра до ве пред ста вља ли у пре сти жним свет ским ин сти ту ци ја ма као што су МО МА (Њу-
јорк), Фон да ци ја „Луј Ви тон“ (Па риз), Арс елек тро ни ка фе сти вал у Лин цу итд. Из ло жба 
је ре а ли зо ва на у са рад њи Га ле ри је „Бел Арт“ и бе о град ске га ле ри је „X Ви та мин“ ко је 
су стра те шки за ин те ре со ва не за са рад њу са ја пан ским умет ни ци ма и га ле ри ја ма и до 
са да су оства ри ле низ за па же них про је ка та. Из ло жба је увр ште на у зва нич ни про гра ма 
обе ле жа ва ње 140 го ди на при ја тељ ства Ср би је и Ја па на, те смо има ли част да из ло жбу 
све ча но отво ри ам ба са дор Ја па на у Ср би ји Њ. е. г. Ка цу ма та Та ка хи ко.

Дру штво из о би ља и кон тро ле су о чи ло се с опа сним уље зом, ви ру сом, ко ји је ути-
цао на то да пре и спи та мо сво је при о ри те те и по зи ци ју нај моћ ни је вр сте на пла не ти, 
у све тлу ма те ри јал ног и ин те лек ту ал ног на сле ђа и тех но ло шких ре сур са ко ји ма рас по-
ла же мо. У све тлу пост ху ма ни зма про ми шља мо шта тре ба да оста ви мо иза се бе. Да ли 
је ово тре ну так ка да мо же мо да клик не мо за јед но и да по кре не мо наш свет у же ље ном 
сме ру? Са вре ме ни умет ни ци ко ји су се увек су о ча ва ли са вре ме ном, ства ра ју ћи са но-
вим зна њем и тех но ло ги јом, да ју нам small re bo ots ко је за нас пре ва зи ла зе gre at re set. 
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Њи хо ве ре а ли за ци је и иде је омо гу ћу ју нам да се и са ми су о чи мо са но вим вре ме ном. 
Ку сто ски кон цепт је об у хва тио и ши рок спек тар ме ди ја – ви део, но ве ме диј ске умет но-
сти, ин ста ла ци је, скулп ту ре – пред ста вља њем де ла умет ни ка из Ја па на ко ји су осво-
ји ли на пред ну област про жи ма ња кул ту ре Ис то ка и За па да и нај но ви је тех но ло ги је.

Сег мент ДУ НАВ+ Сло ве ни ја у фо ку су кон ци пи рао је углед ни сло ве нач ки ку стос Пе-
тер То маж До бри ла ко ји је пред ста вио са вре ме ну умет нич ку сце ну Сло ве ни је под за-
јед нич ким на зи вом При ро да умет но сти и под се тио на про је кат Ма ри бор – Европ ска 
пре сто ни ца кул ту ре 2012. При ро да умет но сти об у хва ти ла је че ти ри из ло жбе на ви ше 
ло ка ци ја у Но вом Са ду – Га ле ри ји СУ ЛУВ, Ма лом ли ков ном са ло ну, Га ле ри ји Бел Арт, 
га ле ри ји Ака де ми је умет но сти из Но вог Са да. За из ло жбу су ода бра ни умет ни ци Пе тар 
Варл, Јо же Шу биц, One Dol lar Bill (Мар ко Јак ше, Бо јан Шу мо ња, Pi er re Tol), Рок Пре дин, 
Ма теј Че пин, Сташ Кле ин ди енст, Мар ко А. Ко ва чич, Бо ја на Кри жа нец, Зо ран По знич, 
Та ња Ву ји но вић, Мет ка Го лец – То ни Со пра но, Вла до Реп ник, Бог дан Чо бал.

Ако је де сет го ди на не ки вре мен ски оквир, шта је су шти на? Ни је баш не што. Од 2012. г., 
кад је Ма ри бор био Европ ска пре сто ни ца кул ту ре, до да нас, кад је то Но ви Сад, чи ни се 
као да је про шао не ки воз. Она кав спор и кр цат, на ка квом смо не ка да то ва ри ли ове про
сто ре. Ле те ави о ни, во зе ка ми о ни. Док те ку ре ке. Од из во ра пре ма ушћу. Дра ва у Ду нав 
па на кон то га и Са ва. При ро да ми гри ра. Зна сво је про це се. У њи ма не ма еко но ми је ни 
пра ва. Али има све га оста лог. Па би мо гли да се ма ло огле да мо. (…) Пу то ва ња и ми гра ци је, 
умет ност и на у ка, ак ци ја и ства ра ње де ша ва ју се у свим за јед ни ца ма. Од пам ти ве ка. И 
увек ће та ко би ти. Сли ке се ни жу кроз про зо ре, убр за ва ју се. Пер цеп ци ја би ра свој се кунд 
или не ко ли ко њих. По не кад са мо тре ну так. Као ре ка ко ја те че и по ред ко је про ше та мо, 
во зи мо, ле ти мо или пли ва мо; а не ки од нас опе ру ау то мо бил. Али она иде на пред. Да ље. 
Да ле ко. Од очи ју и ми ри са. Као да је ре ка те кла са мо у јед ном прав цу. И оти шла је. Али 
оста је. Вра ћа се. Ми, љу ди по ред ре ке ме ље мо ве сти и по сто ји мо. Упр кос. Као и сви дру ги 
ко ји је су. Не ки се кон кре ти зу ју, дру ги се ап стра ху ју. У де ли ма и сли ка ма. Крај ре ке, по ред 
во де, у при ро ди и са њом. Сви ко ри сти мо исту енер ги ју. Мо же мо је на зва ти би ло ко јим 
име ном, увек ће је би ти. Иа ко до ла зи у раз ли чи тим об ли ци ма. Ки не тич ка, по тен ци јал на, 
уну тра шња... Увек се тран сфор ми ше и ни ка да не не ста је. Да би оста ла. Јед на и је ди на. 
Са ма и уса мље на. Енер ги ја ко ја је јед но став на. Она пре пли ће на ша би ћа и жи во те, па ли 
ог ње не зу бе сун ца и пре тва ра их у све тлост, кру жи око сво је осо ви не и пу ту је по Сун че вом 
си сте му и за јед но с на ма по Млеч ном пу ту. Де лу је без бед но, урав но те же но, опу ште но, 
иа ко се од ви ја бр зи ном му ње, али ипак сми ре но и де лу је про ми шље но, ни ка ко бр зо пле то 
и без гла во. При ро да је па мет на. По ку ша ва мо да јој се при бли жи мо, али и не зна ју ћи да то 
ра ди мо ка да по ку ша ва мо да је раз у ме мо. И ми то не ка ко ту ма чи мо. Али мо ра мо јој се 
при бли жи ти. И за гр ли ти је, чак и са на шим сред стви ма. Са сли ка ма ко је нас мо гу за шти
ти ти, али мо гу нас и упо зо ри ти. На ша сре ди на је јед на, без об зи ра на број те ри то ри ја 
ко је смо по де ли ли, без об зи ра на сме шност при ват ног или др жав ног вла сни штва над 
зе мљом, без об зи ра на прав де и не прав де ко је смо чи ни ли. Увек по сто ји пут. Та ко ђе људ
ски, за ро бљен или сло бо дан, ста ло жен или за кри вљен, ра ван или бр до вит. Та мо је. И ту. 
Са на ма и у на ма. При хва та ње је (по)чи ње ње. Сли ка као екран и сли ка као ма шта. Пор
трет као па ра бо ла и су срет као флук ту а ци ја. Звук као игра и ви део као кон зу ма ци ја. 
(Пе тер То маж До бри ла)



187

Про гра мом НО ВИ САД + га ле ри ја пред ста вља и про мо ви ше ло кал ну умет нич ку 
сце ну, па је ове го ди не ода бра на мла да но во сад ска умет ни ца Ти ја на Је врић и њен про-
је кат Им пул си Ду на ва. Умет ни ца је пред ста ви ла ре зул та те ду го го ди шњег ис тра жи ва ња 
кроз три сег мен та про јек та – ин тер ак тив ни ди ги тал ни умет нич ки рад, ра ди о ни це са 
уче ни ци ма и ко ри сни ци ма СО ШО „Ми лан Пе тро вић“ и из ло жбу под истим на зи вом. 
Ин тер ак тив ни ди ги тал ни умет нич ки рад са сто ји се од при ла го ђе них ви зу ел них ани-
ма ци ја ко је су про из вод ау тен тич них звуч них сни ма ка то ка Ду на ва кроз Вој во ди ну. 
Из дво је не су нај у пе ча тљи ви је и еко ло шко-би о ло шки нај ра зно вр сни је ло ка ци је на 
оба ли Ду на ва. Рад је сво је вр сна еко-ма па Ду на ва, у фор ми insi te ау дио-ви зу ел не ин-
ста ла ци је у про сто ру, у ко јој се ко ри сник, пу ту ју ћи кроз раз ли чи те ло ка ци је на оба ли 
ре ке, бли ско упо зна је с ам би јен том и про сто ром. Ко ри шће њем ау тен тич них звуч них 
сни ма ка то ка Ду на ва кроз Вој во ди ну, умет ни ца из два ја нај у пе ча тљи ви је и еко ло шко-
би о ло шки нај ра зно вр сни је ло ка ци је на оба ли ре ке. Ко ри сти ори ги нал не звуч не за пи-
се. Ти зву ци се по том тран сфор ми шу у ви зу ел но ис ку ство, од но сно гра фич ке при ка зе 
та ла са во де. Сво јим при сту пом и укљу чи ва њем уче ни ка СО ШО „Ми лан Пе тро вић“ 
умет ни ца је ука за ла на зна чај умет но сти као ре ха би ли та ци о ног сред ства у обра зо ва њу 
и вас пи та њу де це са смет ња ма у раз во ју и осо ба са ин ва ли ди те том.

Из ло жба умет нич ких за ста ва Quo va dis mun di? – За ста ва на но вом умет нич ком 
јав ном про сто ру Тр гу јар бо ла у но во сад ском Ли ман ском пар ку оку пи ла је умет ни ке из 
по ду нав ских зе ма ља са ко ји ма Га ле ри ја „Бел Арт“ и ку стос Са ва Сте па нов оства ру ју 
ви ше го ди шњу успе шну са рад њу. На из ло жбу су по зва ни умет ни ци Ni ko la ie Vel chov 
(RO), Is tvan Ba lind (HU), Ђа ни но Бо жић (ХР), Не над Шо шкић (МЕ), Ми лан Јак шић (РС), 
Бо сиљ ка Зи ро је вић Ле чић (РС) и Рас ти слав Шку лец (РС), ко ји су у сво јој до са да шњој 
прак си тра га ли за ра ци о нал ним скла дом естет ских и етич ких на че ла, за мон дри јан ским 
ста вом о нео п ход но сти „ре да, скла да и хар мо ни је“ и мо дер ни стич кој те зи о „естет ском 
дру штву“, за прин ци пи ма ко ји су да нас и те ка ко по треб ни да на шњем све ту ко ји као 
да „за бо ра вља“ основ на мо рал на на че ла, све ту ко ји жи ви у ха о су и све ту ко ји се на-
ла зи, ка ко то при ме ћу је Ед гар Мо рин, „у пер ма нент ној кри зи чо ве чан ства ко је не успе-
ва да бу де чо веч но“. Ин тер на ци о нал на из ло жба За ста ва фи ло зо фи ра про бле ма ти ку 
за ста ве пре вас ход но као ви зу ел ног и сим бо лич ког фе но ме на. У сва ко днев ном жи во ту 
за ста ва има сво ју функ ци ју, она је иден ти тет ски сим бол др жа ве, али и број них дру гих 
дру штве них асо ци ја ци ја, док се то ком на шег кон зу мер ског до ба тран сфор ми са ла и у 
че сту озна ку по је ди них брен до ва... „Ис под за ста ве“ се раз ви ја дух за јед ни штва, ме ђу-
соб не при пад но сти и на кло но сти исто ми шље ни ка, а бор ба за за ста ву се че сто схва та 
као вр хун ски етич ки иде ал у бор би за очу ва ње иден ти те та. У фе но ме но ло шком сми слу 
и по ред свих сим бо лич ких вред но сти за ста ве као фе но ме на, она је увек умет нич ка 
ви зу ел на и par ex cel le ce ли ков на тво ре ви на. Ње на ико но граф ска струк ту ра је са зда на 
од чи стих и ја сно ви дљи вих ли ков них еле ме на та (бо ја, по вр ши на, ли ни ја, ком по зи-
циј ска схе ма). Нај че шће се ра ди о ускла ђе ним ге о ме триј ским ком по зи циј ским ре ше-
њи ма, о пре по зна тљи вој, ла ко чи тљи вој и упе ча тљи вој ви зу ел но-је зич кој струк ту ри, 
ко ја је спо соб на да ево ци ра и те ма ти зу је оно што се за ста вом озна ча ва. 


