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Јелена Стефановић, Марко Милетић, Срђан Продановић), Душица Дражић, Вахида Рамујкић, 
Нина Хохл, Данило Прњат, серија акција Биоскопи: повратак отписаних, Милена Путник

УМЕТНИК КАО ПУБЛИКА у гостима Салону МСУБ, уметници:: Милорад Младеновић, 
Горан Ђорђевић, Бранка Кузмановић

На иницијативу кустоса Уне Поповић, Салон Музеја саврмене уметности иницирао је серију 
дискусија међу публиком у оквиру актуелних изложби у Салону.

Продукција пројекта:: Удружење уметника ДЕЗ ОРГ

Партнер пројекта:: Културни центар РЕКС / Душица Парезановић, Милица Митић, 
Јована Петровић

Пројекат је подржао и омогућио Фонда за отворено друштво, Србија.
Аустријски културни форум у Београду омогућио је присуство уметнице Нине Хохл. 
Пројекат је подржао програм Београдске независне културе На сопствени погон, 
као и Места за културу, програм Асоцијације независне културне сцене Србије.

Простори београдских дискусија били су:: 
Културни центар РЕКС, Јеврејска 16, www.rex.b92.net
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УМЕТНИК КАО ПУБЛИКА у гостима::

МИЛОрАд МЛАдЕНОвИћ
Салон Музеја савремене уметности

11.05.2011.

На иницијативу кустоса Салона Музеја 
савремене уметности у Београду, Уне 
Поповић, УМЕТНИК КАО ПУБЛИКА гостовао 
је у Салону, при чему се разговарало 
о актуелној изложби [Страх од ништа] 
аутора Милорада Младеновића. Милорад 
Младеновић овом приликом други пут 
учествује у форуму Уметник као публика.

Младеновић кроз изложене радове 
покушава да укаже на више нивоа са којих 
се може посматрати питање егзистенције 
у савременим околностима живљења. 
На изложби [Страх од ништа] можемо 
уочити основну дилему која се односи на 
везу између разарања животне средине и 
проблема друштвене комуникације. Један 
од закључака ове изложбе може да буде 
и тај да када култура успоставља простор 
погодан за развој међуљудске размене 
информација, она успоставља исто тако 
деструктивну заједицу, чији резултат јесте 
друштвена фрагментација, а кроз то и 
пражњење субјективности.

Уна Поповић

http://www.miloradmladenovic.com/

О АУТОРУ:: Милорад Младеновић 
дипломирао је на сликарском одсеку 
Факултета ликовних уметности у Београду 
1994.г. и на Архитектонском факултету 
у Београду 1996. Магистрирао је на 
последипломским студијама на Факултету 
ликовних уметности у Београду 1999. 
године. Докторске студије уписује 2009.г. на 
истом факултету.
Професионалну активност започиње 
низом ликовних интервенција у галерији 
Студентског културног центра у Београду 
1994/1996. године. Након тога учествује 
у већем броју групних и самосталних 
изложби и радионица из области визуелних 
уметности и архитектуре. 
Добитник је већег броја награда из области 
визуелних уметности и архитектуре. 
Најзначајније изложбе су му у Бикинихаусу 
у Берлину 2003., у бечкој Сецесији 2004., 
у Музеју савремене уметности у Београду 
2005. и на 10. Бијеналу архитектуре у 
Венецији 2006. године.
За време и након студија архитектуре 
сарађује у изради више пројеката и 
конкурсних елабората у различитим 
архитектонским тимовима. Аутор је 
више конкурсних радова, пројеката и 
реализованих архитектонских објеката.
Ради у оквиру неформалног ауторског 
тима ре//ал из Београда од 2004. године. 
Члан је Управног одбора Савеза архитеката 
Србије од 2006. године и има функцију 
главног и одговорног уредника часописа 
Форум Савеза архитеката Србије и Друштва 
архитеката Београда 2007. и 2008. године. 
Један је од оснивача Уметничке задруге 
Трећи Београд и члан је Управног одбора 
овог удружења од 2010.године.
Ради на Архитектонском факултету 
Универзитета у Београду од 1995. године.



Магацин у Краљевића Марка

12.05.2011.

Разговор је одржан у току ретроспективне 
изложбе Symptom.dj ових аутора у Магацину 
у Краљевића Марка и бавио се овом 
изложбом. Организација домаћин изложбе у 
Магацину била је ПроАртОрг.

Опус представљен на изложби састоји 
се од формално разноврсног материјала, 
од класичних ликовних техника и поступака 
до видео радова, документације о 
перформансима и акцијама. Користећи 
материјал настао од 1981.г. до данас, 
поставку чине одабрани „стари’’ радови и 
неколико нових радова који реферирају на 
одлуке и убеђења који стоје иза „старих’’ 
радова. 

Припремајући материјал за 
монографију уметници су се бавили 
поновном интерпретацијом досадашњег 
опуса, поновног дефинисања говорних 
позиција које су раније бирали и анализом 
генезе настанка радова. Централно питање 
које се поставља кроз ову анализу је како се 
мења објекат уметничког рада променом 
услова у којима настаје? 

Битно питање које уметници 
постављају на дискусији је и: Какав је 
карактер уметничке продукције у Србији 
у светлу драстичних промена које су нам 
запале?

Из најаве изложбе

О АУТОРИМА:: Јелица Радовановић (1957., 
Дубровник). Дипломирала на Факултету 
ликовних уметности у Београду 1981.г. 
на одсеку сликарства у класи професора 
Раденка Мишевића. 
Дејан Анђелковић (1958., Краљево). Завршио 
Факултет ликовних уметности у Београду 
одсек сликарства, у класи проф. Стојана 
Ћелића 1983., а последипломске студије 
1985. у класи проф. Милице Стевановић. 
Од 1991. раде заједничке радове. Живе и 
раде у Београду.
Самостално су излагали у Београду, 
Холандији, Крушевцу и Нишу од 1987.г. 
Групне изложбе укључују Музеј савремене 
уметности Војводине, ЦКМ Карлсруе, 
45. Октобарски салон, Музеј савремене 
уметности у Београду, Панчевачко бијенале 
визуелних уметности, Националну уметничку 
галерију у Софији, Уметничке академије у  
Бечу и Берлину, и друге.
Почетком 2011.г. из штампе је изашла 
монографија аутора Јасмине Чубрило у 
издању Колекције Вујичић. Монографија 
се бави периодом од тридесетак година, 
од којих су последњих двадесет, углавном, 
заједнички изводили радове. Централно 
питање које се поставља кроз ову анализу је 
како се променом услова у којима настаје, 
мења објекат уметничког рада?
Кроз изложбу, коју је пратила промоција 
монографије, аутори желе да преиспитају 
генезу односа према позицији говора 
уметника у радикално другачијим 
контекстима. Опус се састоји од формално 
веома разноврсног материјала, од класичних 
ликовних техника и поступака до видео 
радова и документације о перформансима и 
акцијама.

ЈЕЛИЦА рАдОвАНОвИћ И дЕЈАН АНЂЕЛКОвИћ



НАТАшА ТЕОФИЛОвИћ
Културни центар РЕКС

22.06.2011.

Дискусија међу публиком била је о 
виртуелним људима Наташе Теофиловић у 
одабраним амбијентима радова s.h.e. и 1:1.

Поље интересовања Наташе 
Теофиловић везано је за простор и људско 
тело. Ово интересовање она је кроз 
богат уметнички опус до сада најчешће 
изражавала кроз перформансе и медијску, 
односно дигиталну уметност – видео и 
компјутерске анимације. 

У оквиру дискусије фокусирали смо се 
на два њена рада – s.h.e. и 1:1 које уметница 
дефинише као дигиталне амбијенте. У овим 
радовима кроз покрет дигитализованог 
људског тела у простору празнине (енг. 
void) уметница преиспитује техничку и 
концептуалну природу виртуелних бића, 
њихов виртуелни идентитет.

Наташа Теофиловић питала је публику: 
На који начин може публика нестручна 
за област дигиталног да перципира и 
разговара о међуодносу уметности и високе 
технологије? На који начин дигитални језик 
може да даје непосредну рефлексију света 
који настањујемо и да ли је он наметнуто 
помодарство или га управо допуњује и 
обогаћује?

О АУТОРУ:: Наташа Теофиловић је 
дипломирани инжењер архитектуре 
(Архитектонски факултет Универзитета у 
Београду), магистар и доктор дигиталне 
уметности (Интердисциплинарне студије 
Универзитета уметности у Београду, Група 
за дигиталну уметност). Одбранила је први 
докторат из дигиталне уметности у Србији. 
Живи од рада у дизајну, едукацији и 
уметности. Предаје 3D карактер анимацију 
- од 2007. као спољни сарадник, конципира 
предмете Дигитална карактер анимација, 
курс 1, 2 и 3, који се спроводе као изборни 
предмет у оквиру редовне наставе на 
мастер студијама Архитектонског факултета 
у Београду. Од 2008–2009. држи курс из 
3D анимације на Академији уметности у 
Софији на мастер студијама, смер Дигитална 
уметност.
Од 1995.г. излаже у области перформанса, 
медијске односно, дигиталне уметности 
углавном ван земље. Реализовала је 15 
самосталних и преко 80 групних изложби, 
интернационалних и националних. Међу 
њима су: • Gang–Nam Mediapole, 2010, 
Сеул, Кореја; • Incheon International Digital 
Art Festival 2009, Инчеон, Кореја; • Digital 
senses - when digital data turns into art, 2008, 
Center for Contemporary Art, Кијев, Украјна; 
• Ars Electronica Festival 2007, Goodbue 
Privacy, 2007, Линц, Аустрија; • Digital Art 
and Magic Moments, Shanghai eArts Festival, 
2007, Кина; • HTMlles 8 Festival, Crowd 
Control, 2007, Монтреал, Канада; • DAT - 
Digital Art & Technology, 2007, Singapore 
Science Centre, Сингапур; • Mondi paralleli, 
Ars Electronica – Hybrid Moments, VI Florence 
Biennal, 2007, Италија; • Конверзације, 2001, 
Музеј Савремене уметности у Београду; • 
13es Instants Video, Rencontres Internationales 
de Video Creation et de Poesie Electronique 
Manosque, 2000, Француска; • Out of Chaos 
- Media, Food, Industrial Products, 1996, 
Museum of Contemporary Art Ludwig Wien, 
Беч, Аустрија.
Награде и откупи уметничких радова: • 
Борбина награда за студентски рад из 
архитектуре, 1993; • Награде Ликовног 
Салона у Панчеву, за 1999, 2001 и 2004.г. 
- Специјална награда (продукција рада и 
изложба) Салона Панчево 2005; • Grant 

Goethe Institut-a Beograd, 2001, Студијско 
путовање, посета водећим медијским 
институцијама у Немачкој; • Откупна 
награда Галерије Савремене уметности у 
Панчеву, 2006; • Једногодишњи откуп рада 
за приказивање у оквиру сталне поставке 
у музеју Ars Electronica у Линцу, Аустрија, 
2007.г.

http://vimeo.com/user5395533/videos



ПЕТИ ПАрК - БОрБА зА 
свАКОдНЕвИЦУ
Културни центар РЕКС

29.06.2011.

Дискусија међу публиком била је на 
тему изложбе Пети парк – борба за 
свакодневицу одржане у библиотеци 
Бранко Миљковић на Звездари, 2010.г. чији 
су аутори Бранко Белаћевић, архитекта, 
Дубравка Секулић, архитекта, Јелена 
Стефановић, социолог, Марко Милетић, 
историчар уметности и кустос, Срђан 
Продановић, социолог. 

Изложба се бавила питањима заједнице у 
јавном градском простору у оквиру борбе 
грађана из комшилука Петог парка на 
Звездари у Београду.

У јуну 2010.г. у Галерији библиотеке 
Бранко Миљковић у Булевару Краља 
Александра у Београду реализована је 
изложба групе аутора под називом Пети 
парк – борба за свакодневицу. Фокус 
изложбе била је борба грађана и приватног 
инвеститора којом је изборено да Пети парк 
на Звездари остане јавна зелена површина 
и не постане грађевинска парцела са још 
једним у низу комерцијално–пословних 
објеката.

Кроз документарни, интерпретативни 
и теоријски део изложбе професионално 
хетерогено оријентисаних чланова ауторске 
групе која је радила изложбу, постављена су 
питања која су актуелна и у ширим оквирима.  
Питања која су се наметнула као најбитнија 
су питање колектива као битног фактора у 
стварању другачијих политичких, економских 
и друштвених односа, као и питање јавног 
простора и права на град: осврт на актуелне 
догађаје у окружењу и на локалном нивоу 
указује да се највеће борбе воде управо око 
јавног добра и неолибералног притиска за 
његову приватизацију. 

Из текста аутора изложбе



дУшИЦА дрАЖИћ
Галерија Културног центра Београда

20.08.2011.

У оквиру дискусије причало се о текућој 
изложби BLUEPRINT у Галерији КЦБ и 
одабиру ранијих радова: Зимска башта,  
Место догађаја и Дом у Ул. Rydygiera 45a.

Рад Душице Дражић Blueprint 
проблематизује савремене промене у 
урбаном ткиву града, истовремено у 
контексту колективног и индивидуалног 
сећања и улоге места у дефинисању 
идентитета појединца и локалних заједница. 

Инсталацијом Blueprint Дражић 
покушава да проблем трансформације 
и нестајања старих београдских насеља 
не стави само у контекст савремених 
друштвено–економских промена већ и да 
укаже на који начин промене у урбаном 
ткиву града утичу на појединца и његову везу 
са градом у којем живи. Реконструишући 
у галерији тренутак нестанка/рушења 
једне типичне породичне куће у једном 
од београдских насеља, Дражић покушава 
да у времену и простору ухвати тренутак 
промене, тренутак кад стара кућа нестаје, а 
на њеном месту остаје само празно место. 

Преносећи у галерију шут, остатке 
порушене куће, којим прекрива цели простор 
галерије, она приморава посетиоце да 
ходају по остацима некадашњег приватног, 
личног простора. На тај начин конструише 
привремено „археолошко” налазиште, у 
којем можемо наћи, ископати остатке и 
трагове живота некадашњих „укућана”.

Одломак из текста Славице Радишић

http://dusicadrazic.wordpress.com/

О АУТОРУ:: Душица Дражић је рођена 1979. 
године у Београду, где и данас живи.
Истражује амбивалентни однос града 
и људи, њихову узајамну подршку и 
заштиту, као и њихову узајамну изолацију 
и деструкцију. Трага за просторима 
неправилности, разлика, флексибилности, 
интуиције, са фокусом на напуштена и 
заборављена места, промишљајући опажену 
трансформацију на нивоу културолошког 
континуитета, симболичких неправилности и 
индивидуалних деловања. 
Од 2006. године је члан групе usually4 
са Каролином Фреино (Пољска), Семом 
Хопкинсом (Велика Британија/Кенија) и 
Терезом Луцио (Португал).
2004. године дипломирала је на одсеку 
за фотографију на Факултету примењених 
уметности у Београду, а 2006. године је 
завршила магистарски програм Уметност 
у јавном простору и нове стратегије на 
Универзитету Баухаус у Вајмару (Немачка). 
У 2010. години је добила две награде, 
Димитрије Башичевић Мангелос (Србија) 
и Млади европски уметник коју додељује 
Trieste Contemporanea (Италија).



вАХИдА рАМУЈКИћ
31.08.2011.

Културни центар РЕКС

Отворени разговор међу публиком 
о пројектима Историје у расправи, 
Документарни вез и Микрокултуре – у 
сарадњи са микроорганизмима уметнице 
Вахиде Рамујкић.

Серија радионица под називом 
Историје у расправи баве се „купусањем” 
уџбеника са разних територија бивше 
Југославије издатих онда и после, са 
циљем упоређивања разних перспектива 
на заједничку историју кроз време и 
простор. Од југословенских ратова 1990-их и 
формирања нових држава у региону распала 
се и идеја о заједничкој историји. Она је сада 
испарцелисана на различите верзије (или 
наративе) који се конципирају из засебних 
перспектива ових новоконституисаних 
држава често улазећи у конфликт једне са 
другима по питању како су се одређени 
догађаји у историји одиграли.

Кроз предавања и дискусије отварају 
се питања: Како се можемо бавити 
догађајима из ближе или даље прошлости 
које нисмо имали прилике лично да 
искусимо? У каквој спрези се налазе 
званична верзија историје и колективни 
идентитети? Можемо ли посматрати 
историјске текстове у контексту наративне 
литерарне форме? Да ли се истина 
компонује из различитих перспектива или 
постоји само једна истина о томе како су 
се догађаји у пошлости одиграли? Како 
се очитују механизми којим се историјске 
нарације конципирају из перспектива 
владајућих система и политика?

Вахида Рамујкић

О АУТОРУ:: Вахида Рамујкић од 1998. до 
2008. борави у Барселони (Шпанија) где 
2001. са Лаиом Садурни оснива колектив 
Ротор, кроз који у периоду до 2006. године 
иницира серије пројеката у јавном простору 
на граници уметности, активизма, урбанизма 
и социјалних студија. Кроз истраживања 
по копненим, морским и ваздушним 
територијама Ротор еволвира утемељујући 
своју методологију у директној акцији, 
сопственој интуицији, импровизацији, игри, 
картографији, итд. Најзначајнији радови 
Ротора су Скулпторска Олимпијада 
(БЦН92–02), Poble Ноw: Бивши раднички крај 
у радовима, Safariji PN, Planariæ PN, Gira la 
barerra, AutonomiAereA.
Вишегодишње лично искуство и 
истраживања на тему административних 
процедура при процесу регулације статуса 
странаца на територији Европске Уније, 
2006. године уобличује се у књигу Шенген 
без муке. 2008.г. у Каиру издаје књигу 
Каирски дневник интеграције. Повратком 
на „домаћи терен”, у путовању по бившим 
југословенским просторима, 2006. године 
започиње сакупљање уџбеника историје 
из разних временских раздобља, која 
ће се уобличити у библиотеку Историје 
у расправи. Ова библиотека послужиће 
накнадно као основа за серије радионица. 
2010. публикује књигу Олуја, повратак 
кући и друге страшне приче за децу, где 
бележи и илуструје приче своје баке из 
детињства и ратног периода приликом 
њиховог заједничког путовања у Примишље, 
бакино родно место у Кордуну. Покреће 
пројекте и радионице које се баве обрадом 
отпадних производа масовне производње, 
где мануелна трансформација постоји 
као подтекст за ону на индивидуалном 
и друштвеном плану. 2008.г. започиње 
сарадњу са Авивом Кругланским на 
пројекту документарног веза која гостује у 
приградским насељима Каира, Барселоне, 
Бристола, Београда, Варшаве, итд. Такође 
у сарадњи са А. Кругланским започиње 
пројекат Микрокултуре – у сарадњи 
са микроорганизмима који истражује и 
експериментише процес ферментације у 
кулинарском и друштвеном смислу.

Неке од изложби и јавних наступа: Where 
Everything Is Yet to Happen, Спапорт биенале, 
Бања Лука, L’un i el multiple, La Capella, 
Барселона, Документарни вез, Галерија 
КЦБ, Београд; Invisible Cities, Pixelache 
Festival, Kiasma, Хелсинки; Mercosul, Bienal 
do Porto Alegre, Бразил; Quorum, La Capella, 
Барселона; ROTORRRETRO, Dispari&Dispari, 
Reggio Emilia; Conflux Festival, Brooklyn, 
Њујорк; Aire Incondicional, Shedhalle, Цирих, 
Despres de la noticia, CCCB, Барселона, итд.

www.irational.org/vahida
www.bbva.irational.org
www.rotorrr.org



УМЕТНИК КАО ПУБЛИКА у гостима::

ГОрАН ЂОрЂЕвИћ (бивши уметник)
Салон Музеја савремене уметности

17.9.2011.

Отворени разговор међу публиком о 
актуелним изложбама у Салону МСУ и 
Галерији Студентског културног центра под 
заједничким називом 

ПРОТИВ УМЕТНОСТИ. 
Горан Ђорђевић: Копије 1979–1985.

Док је у Салону Музеја савремене 
уметности трајала изложба под називом 
ПРОТИВ УМЕТНОСТИ. Горан Ђорђевић: копије 
1979–1985., у Галерији Студентског културног 
центра паралелно је поново реализована 
изложба Горана Ђорђевића (бившег 
уметника) која је ту одржана 1980. године, са 
истим радовима и под истим називом.

Како се наводи у информативном 
тексту о изложбама, Горан Ђорђевић престао 
је са ауторским радом у пољу уметности 
неколико година након изложбе у СКЦ 
1980.г. Ове јесени он је, заједно са кустосима 
изложбе Браниславом Димитријевићем, 
Дејаном Сретеновићем и Јеленом Весић, 
представио радове из свог тадашњег 
копистичког опуса.

Бивши уметник учесницима/
посетиоцима поставља питања: Да ли су 
радови на овој изложби уметничка дела 
или не (и зашто)? Да ли сте за или против 
уметности (и зашто)?

Горан Ђорђевић је рођен 1950. у Југославији.
Самосталне изложбе (1980–1985.):

Против уметности• , Галерија СКЦ, Београд, 1980.
Гласници апокалипсе, оригинал и копије• , III булевар 106/15, Београд, 
1980.
The Harbingers of Apocalypse, original & copies, Museum fur (–Sub)Kultur• , 
Берлин, 1980.
Гласници апокалипсе• , копије, Галерија ПМ, Загреб, 1981.
Гласници апокалипсе• , копије, Галерија ШКУЦ, Љубљана, 1981.
Копије/Copies• ,  Галерија Срећна нова уметност, СКЦ, Београд, 1981.
Копије /Copies• , Студентски центар, Осијек, 1981.
Copies, Museum fur Kultur• , Хамбург, 1982.
Копије• , Галерија Студентског центра, Загреб, 1982.
Bider uber Bilder, Kunstmuseum Hannover mit Sammlung Sprengel, • 
Хановер, 1982.
Како копирати Мондријана• , Народни музеј, Београд, 1983.
Bilder uber Bilder, Wilhelm-Hack-Museum, Ludwigshafen am Rhein, • 1984.
Копије• , Галерија ПМ, Загреб, 1984.
Копије• , Галерија ШКУЦ, Љубљана, 1984.
Призори модерне уметности• , Галерија Срећна нова уметност, 
Београд, 1985.
Призори модерне уметности• , Галерија ШКУЦ, Љубљана, 1985.

Групне изложбе (1980-1985.):
Нова уметничка пракса• , Галерија СКЦ, Београд, 1981.
The Second International Drawing Triennale, Muzeum Architektury/• 
Muzeum Historyczne, Вроцлав, 1981-1982.
Arteder ’82, Muestra Internacional de Obra Grafica,•  Билбао, 1982.
Поново у Априлу• , ул. Светозара Марковића 57, Београд, 1982.
The Ritz, WPA & Collab Projects NY, The Ritz Hotel,•  Вашингтон, 1983.
Пејзаж• , Салон МСУ, Београд, 1984.
Artists Call, Judson Memorial Church,•  Њјујорк, 1984.



НИНА ХОХЛ (NINA HÖCHTL)
Контекст у месној заједници

29.10.2011.

Отворена дискусија међу публиком о видео 
инсталацији Приче о протесту.  Неопходност. 
уметнице Нине Хохл.

Млада уметница Нина Хохл боравила 
је у резиденцијалном боравку у Београду 
2008. и 2009.г. на по месец дана. Она се 
током тих боравака бавила истраживањем 
радничког покрета у Србији, пре свега 
случајем зрењанинске фабрике Југоремедије 
и борбе њених радника да преузму 
управљање фабриком. Ово истраживање 
уобличено је у петоканалну видео 
инсталацију под називом Приче о протесту. 
Неопходност. у којој на пет монитора 
паралелно пет фикционалних ликова причају 
своје приче, уз инсерте из немог филма 
Штрајк Сергеја Ајзенштајна.

Уметница коментарише: ,,Док сам 
причала са радницима и будући да сам 
била сведок њихових протеста испред 
Агенције за приватизацију и зграде Владе 
у Београду, они су представљали окидач 
да преиспитујем сопствену позицију као 
уметнице и некога ко уоквирује борбу 
радника: За шта се ја борим? Да ли  
дозвољавам да се мени нешто догоди?”

О АУТОРУ:: Уметница Нина Хохл (Nina Höchtl) 
борави већи део свог времена у Мексико 
ситију. Она је студирала на Универзитету 
примењених уметности (Беч, Аустрија) и на 
Институту Пит Цварт (Ротердам, Холандија). 
Тренутно је кандидат за докторски степен 
у области Уметност у пракси, на Колеџу 
Голдсмитс (Лондон, Велика Британија).
У свом уметничком раду, Хохл није везана 
за одређени медијум. Она истражује 
модусе фикције у уметности, књижевности, 
политици, историји и популарној култури, 
са акцентом на пракси фикционализације 
као политичког процеса. У том процесу 
она користи медијум видеа и фотографије, 
ради са нађеним материјалима, језиком и 
звуком, производи штампане материјале и 
инсталације.
Осим жеље да трансформише и да буде 
трансформисана прављењем уметности, 
Хохл се такође нада да ће кружење њеног 
рада да допринесе поновном дефинисању 
појма „публике”, према којима би се 
опходили као према активним друштвеним 
субјектима који се на разноврсне и 
критичке начине баве уметношћу. 
Радови које је производила могу да се у 
целини сагледају као другачији покушаји 
креативног бављења културним разликама, 
како међу собом тако и унутар себе. 
Њена жеља је да ствара радове који се 
супродстављају комплексностима живота 
у њеној разноврсности и стога су склонији 
да понуде реципрочно истраживање 
друштвене/политичке/емотивне и/или 
уметничке ситуације: између ње, медијума и 
посматрача.
Изложбе (одабир, на енглеском/немачком): 
(2011) about translation (Curators: Karin 
Pernegger and Dagmar Höss), Galerie 
IG Bildende Kunst, Vienna (A); Pièces de 
résistance (Curators: Andrea Domesle, Michal 
Kolecek, Frank Eckhardt) Motorenhalle 
Dresden (D); Schon wieder und nochmal? 
– Handlungsspielräume (Curator: Sabine 
Winkler, Medienturm Graz (A); ein arbeit, die 
das was sie reflektiert, nicht loswird (Curators: 
Petja Dimitrova, Lina Dokuzović, Eduard 
Freudmann, Can Gülcü, Ana Hoffner and Ivan 
Jurica) Kunstpavillon Innsbruck und Kunsthalle 

Exnergasse (A), NACH DEMOKRATIE (Curator: 
Raimar Stange) Kunstraum NÖ, Vienna (A)
(2010) Barriere(-frei) (Curator: Sabine Winkler), 
Ratskeller Lichtenberg, Berlin (D); where do 
we go from here? (Curator: Elisabeth Bettina 
Spörr), Secession, Vienna (A); entsprechen 
PREKÄR, Galerie 5020, Salzburg (A); RE: 
EX-POST, Critical Knowledge and the Post–
Yugoslavian Condition (Curator: Luisa Ziaja), 
OPEN SPACE, Vienna (A) 
(2009) Tales of Protest. A necessity., Galerija 
Kontekst @ CZKD, Belgrade (SER), moved, 
mutated and disturbed identities, Casino 
Luxemburg (LU) 
(2008) Too Early for Vacation, OPEN/INVITED 
e v +a 2008 Limerick (Curator: Hou Hanru), 
Belltable Arts Centre (IR).

www.ninahoechtl.org



дАНИЛО ПрЊАТ
Културни центар РЕКС 

11.12.2011.

Отворена дискусија  међу  публиком о раду 
Wedding Pieces уметника ДАНИЛА ПРЊАТА.

Уметник Данило Прњат ради и излаже 
своје радове највише у међународном 
контексту, па је и пројекат Wedding Pieces 
настао у Штутгарту, у Немачкој, у току 
вишемесечног боравка 2009-2010.г. 

Уметник о самом раду каже: „Пројекат 
Wedding Pieces чини низ акција које 
подразумевају мој долазак и присуство као 
непозваног госта/инсајера на немачким 
венчањима. Перформанс сам изводио 
повремено у периоду од неколико месеци, а 
бирао сам она венчања која су организована 
за ужи породични круг и која су се увек 
изводила на јавном месту. 
Са свих венчања сам у врло кратком 
периоду након приступања слављеничкој 
групи био истеран или замољен да се 
удаљим. Неколико пута сам успео да 
останем довољно дуго да бих заједно са 
групом позирам у прављењу заједничке 
фотографије. 
Моја акција је тајно бележена од стране 
особе која је имала функцију папараца да 
са одређене дистанце сними акцију у виду 
видео и фотографске документације.“

Шта значи присуство уметника 
као непозваног госта на свадбама на 
отвореном у Штутгарту у Немачкој? На који 
начин се тај чин, оно што уметник именује 
перформансом, али и видео документација 
читају сада и овде? Да ли можете да 
сагледате Данилове радове као одређене 
„стратегије“?

О АУТОРУ:: Данило Прњат рођен је 1982. 
у Херцег Новом. Завршио је Академију 
ликовних уметности у Новом Саду и 
Интердисциплинарне мастер студије – 
Теорија уметности и медија на Универзитету 
Уметности у Београду. Тренутно похађа 
другу годину докторских студија на European 
Graduate School (EGS) – PhD in Communication 
у Saas Fee-u у Швајцарској. Живи и ради у 
Београду.
Прњат интервенише у домену политичке 
реалности изводећи контраверзне, понекад 
и законски проблематичне акције и 
манипулације којима експлицира одређени 
друштвени проблем. Његов рад залази у 
домен активизма, при чему уметник делује 
путем екцеса, као герилац или хакер који 
упада у систем и напада га изнутра. Тематски, 
перформанси Данила Прњата третирају три 
групе феномена: а) Испитивање личног, 
родног и националног идентитета, са 
нагласком на проблему другости, табуа у 
патријархалном друштву и дискриминације  
„социјално неприхватљвих” идентитета; 
б) Извођење идентитета мотивисано, 
контролисано или манипулисано системом 
капитала; в) Проблем национализма 
– експликација међузависниог односа 
капитализма и национализма као и 
злоупотребе мас–медијског система.
Његови радови су скорије били 
представљени: CAA, Њујорк (2011), Moscow 
Bienniale of Youth (2010); Wurttembergischer 
Kunstverein, Штутгарт (2010), Kumu Art 
Museum, Талин (2010); FREIZE ART FAIR, 
Лондон (2009); Art Today Association  – Center 
for Contemporary Art, Пловдив, (2009); Haus 
der Kulturen der Welt, Берлин (2009); Museo 
Nacional de Arte Reina Sofia, Мадрид (2009); 
Futura – Center for Contemporary Art, Праг  
(2009); Centrе Pompidou, Париз, (2008);  
<rotor> Association for Contemporary Art, Грац 
(2008); 49. Октобарски салон, Музеј 25. Мај, 
Беогрad (2008); Zendai Museum of Modern 
Art, Шангај (2008); 13 BIENNIAL PUGLIA, 
Бари (2008); Музеј савремене уметности 
Војводине, Нови Сад (2007); La Corte, Galleria 
di Arte Contemporanea, Фиренца (2006) итд.

http://www.artistportfolio.net/index.php?secret=140&artist_id=15238



Експедиција ИнексФилм

13.12.2011.

Отворени разговор међу публиком о серији 
акција Биоскопи: повратак отписаних, 
акција са циљем скретања пажње јавности 
на проблем напуштених биоскопских 
дворана.

„Интервенције које смо направили 
на и у околини неколицине београдских 
биоскопа не сматрамо уметничким акцијама 
већ покушајем тематизације односа друштва 
спрам нестанка биоскопских сала.

Саме акције укључују постављање 
налепница на аутобуско стајалиште, 
исцртавање црних звезда са именима 
угашених биоскопа уместо Булевара звезда, 
интервенисање на најавној табли угашеног 
биоскопа, лепљење филмског плаката на 
пано угашеног биоскопа. Још акција је у 
плану, а оне треба не само да укажу на 
овај велики проблем, већ и да наведу на 
налажење решења.

Нестајање биоскопа не утиче само на 
културну понуду самог града већ и на услове 
за развој националне кинематографије. Оно 
што се намеће као питање самом друштву 
јесте: да ли жели и на који начин може да 
сачува сопствене интересе (у овој сфери) у 
контексту тржишне економије?“

Аутори акција 
Биоскопи: повратак отписаних

http://povratakotpisanih.wordpress.com/
https://www.facebook.com/BioskopiPovratakOtpisanih

БИОсКОПИ: ПОврАТАК ОТПИсАНИХ



МИЛЕНА ПУТНИК
Галерија Артгет, Културни центар Београда

14.12.2011.

Отворени разговор међу публиком о раду 
Контравидиковци / Привремени видиковци 
уметнице Милене Путник.

На серији просторно специфичних 
радова под заједничким називом 
Контравидиковци / Привремени видиковци 
Милена Путник ради од 2007.године. Они 
обухватају појам и праксу видиковаца 
у градском окружењу – поглед са неког 
високог места у граду, али и поглед усмерен 
на исто то место. 

Уметница каже: „Ако би требало да 
једноставно сумирам и образложим овакве 
активности, рекла бих да је покретач свих 
ових радова елементарно задовољство 
кретања и комуникације, жеља да се 
присутност у неком простору освести, 
потврди и појача кроз кретање, мењање 
перспективе и размену са другима. Овако 
једноставан мотив ипак са собом носи пакет 
компликујућих питања која се тичу природе 
перцепције, начина формирања искуства и 
ограничења у могућности размене. Са којим 
очекивањима улазимо у једну заједничку 
ситуацију каква је посета видиковцу? Да 
ли наша сећања и претходно искуство боје 
оно што ћемо доживети? Колико је уопште 
могуће нешто сагледати изнова?“

О АУТОРУ:: Милена Путник (1976. Београд), 
магистрирала је сликарство на Факултету 
ликовних уметности у Београду. Ради као 
доцент на Одсеку за пејзажну архитектуру 
и хортикултуру Шумарског факултета у 
Београду, на предметима Цртање, Сликање 
и Естетика пејзажа. Изражава се кроз 
медије сликарства и фотографије, користећи 
понекад и архивске фотографије и мапе. Од 
2007. организује привремене поставке и 
групне посете негалеријским просторима – 
видиковцима. Основно интересовање увек 
је непосредно (или посредно) окружење и 
разноврсност могућих погледа на њега. 
Скорије самосталне изложбе укључују: Сваки 
дан испочетка, Галерија КЦБ (2009), Every 
Day Has a New Tomorrow, ARC Projects, Софија 
(2008), Никад или следећи пут (са Невеном 
Поповић), ГСЛУ Смедерево (2010) и Дом 
културе Студентски Град у Београду (2007), У 
близини, Салон МСУ (2006). 
Учествовала на групним изложбама, између 
осталог: Пакети времена, 91mQ, Berlin; 
By the Way, DKSG (2011), Cities on the River, 
Београд, Беч, Братислава, Ђор (2010-11), 
Nature&Art, Кућа Легата (2010), Београд: Не–
места, Салон МСУ (2009), Модули визуелне 
комуникације, Културни центар Србије у 
Паризу (2009), Простори преговарања, 
БЕЛЕФ 07 (2007), Postcards, Галерија 
Културног центра Београда; Non–places, 
Roda Sten, Гетеборг, Шведска; Дислокације/
Утопијски простори, Галерија Озон (2006), 
CENTRAL, Tresor im BACA Kunstforum, Беч 
(2005), Октобарски салон (2004, 2003), 
Бијенале младих у Вршцу (2002, 2004). 
Добила је награду Димитрије Башичевић 
Мангелос 2005. године.

Више о радовима о којима се дискутовало::
http://belgradenonplaces09.wordpress.com
http://www.mangelosnagrada.org.rs
http://www.belef.org/07/vizuelna

О осталом::
http://www.serbiancontemporaryart.info
http://www.arcprojects.org
http://www.creativitytogo.edu.rs
http://www.nature-and-art.rs



УМЕТНИК КАО ПУБЛИКА у гостима::

БрАНКА КУзМАНОвИћ
Салон Музеја савремене уметности

11.1.2012.

Отворени разговор међу публиком о 
актуелној изложби у Салону под називом 
Интерстициј уметнице Бранке Кузмановић.

Уметница Бранка Кузмановић 
негује јединствени уметнички језик у 
нашој средини – она се бави простором и 
односима које простор ствара и артикулише. 
Уметница о изложби каже:  

„Интерстициј је амбијентална 
интерактивна инсталација чији је концепт 
усмерен на питања међувремена и 
међупростора. Уважавајући физички садржај 
простора, линеарни и звучни систем у 
раду базирани на односима дијагонала, 
представљају „рикошетиране” путање 
различитих усмерења у просторно – 
временском дијаграму.

Разматрање феномена празнине 
простора и могућности „превазилажења” 
физичког ограничења појављује се у виду 
вишезначности елемената, који, са једне 
стране, конкретизују простор Интерстиција, 
док са друге, имају тенденцију да га 
учине дисперзивним. Као спона у тој 
амбиваленцији, појављују се интерактивне 
релације за чије постојање је неопходно 
активно присуство посетилаца.“

Како као посетилац читамо овај 
рад? Где га смештамо у нашем искуству 
света? Како инсталација стимулише на 
промишљање односа према простору? Да 
ли је наше присуство у простору инсталације 
сувишно на било који начин? 

О АУТОРУ:: На Факултету ликовних уметности 
Универзитета уметности у Београду 
дипломирала (1994.) и завршила магистарске 
студије (1997.) код проф. Чедомира Васића. 
На истом факултету уписала докторске 
уметничке студије. Изложба Интерстициј 
део је докторског уметничког пројекта.
Уметничку излагачку активност, која се до 
данас континуирано одвија кроз самосталне 
и групне изложбе, започела 1992. године.
На Архитектонском факултету Универзитета 
у Београду радила од 1996. до 1998. године. 
На Факултету примењених уметности 
Универзитета уметности у Београду ради од 
1998. године.
Поред рада на факултету, ангажована на 
пројектима у вези са визуелном културом и 
ликовним активностима младих.
Добитница стипендија: 2005 — Kunststadt 
Berlin — стипендија Goethe Institut, 2003 — 
стипендија DAAD na Bauhaus Univerzitetu 
Weimar, 2000 — програм Artist in Residence, 
Kulturkontakt Austria.
Учествовала на многим колонијама и 
симпозијумима по позиву, у земљи и 
иностранству.
У више наврата, запажени су радови/
изложбе: Велика награда Пролећне изложбе 
2009.; Награда медаља Анала, изложбе 
Град / Лице града, 2008.; у селекцији 
изложбе Критичари су изабрали 1997. 
године; Награда историчара уметности на 
19. Меморијалу Надежде Петровић, 1996.; 
Октобарска награда града Београда за 
стваралаштво младих, 1994. године и друге.
Радови се налазе у многим приватним и 
јавним колекцијама.
Чланица Удружења ликовних уметника 
Србије од 1995. године, Савета галерије 
Дома омладине Београда од 2000. до 2002. 
године, а од 2010. Савета Центра за графику 
и визуелна истраживања Академија.

http://www.seecult.org/v/galerija_umetnika/Branka-Kuzmanovic/
http://serbiancontemporaryart.info/umetnici.php?id=22&lang=1



КУЛТУрНИ ЦЕНТАр рЕКс
Партнер форума

www.rex.b92.net www.fosserbia.org

ФОНд зА ОТвОрЕНО дрУшТвО, 
срБИЈА
Подржао и омогућио реализацију

FOND ZA OTVORENO DRUŠTVO - SRBIJA
FUND FOR AN OPEN SOCIETY - SERBIA

*font može biti bilo koji standardni serifni font

*ovako izgleda font pretvoren u krive

Мг БОБА МИрЈАНА сТОЈАдИНОвИћ

Концепт и реализација форума, модератор 
дискусија

http://bobaart.wordpress.com http://dezorgbgd.wordpress.com/

УдрУЖЕЊЕ УМЕТНИКА дЕз ОрГ
Продуцент форума

dez dez dez 
orgorgorg

Боба Мирјана Стојадиновић (1977., Србија/
Бугарска) је визуелна уметница чији рад 
функционише на раскршћу медијума 
и укорењен је у искуству непосредног 
окружења. Она користи простор као 
средство и начин изражавања кроз 
интервенисање у њему, често радећи у 
негалеријским срединама. Занима је рад са 
простором и начинима на које простор ступа 
у интеракцију са креативним, друштвеним и 
политичким фреквенцама свакодневице. 

Гаји посебно интересовање за рад са/
за ограничени број публике, радећи 
са начинима на које искуство може да 
се подели. Недавни ауторски пројекти 
партиципаторног су карактера.

Аутор је више самосталних изложби од 
1998.г. у Београду, Сомбору и Зрењанину. 
Осмислила је, организовала и учествовала 
на већем броју групних изложби у земљи 
и иностранству. У сарадњи са другим 
уметницима иницирала је и реализовала 
више пројеката који се баве визуелном 
уметношћу у јавном и приватном простору, 
као и организацијама које воде уметници.

Дипломирала и магистрирала на Факултету 
ликовних уметности у Београду, и 
магистрирала на Институту Пит Цварт 
у Ротердаму, Холандија и Факултету 
уметности у Плимуту, Енглеска.

Једна од оснивача Удружења уметника 
ДЕЗ ОРГ.

Пројекат ДЕЗ ОРГ је флуктуентна група 
визуелних уметника базираних у Београду, 
коју су 2005. године иницирали Гордана 
Белић, Драган Ђорђевић, Тијана Кнежевић, 
Маја Радановић, Јелена Радић, Драган 
Рајшић, Маја Ракочевић Цвијанов, Милица 
Ружичић, Ивана Смиљанић, Боба Мирјана 
Стојадиновић и Борис Шрибар. 

Дефинисање групе ДЕЗ ОРГ процес је 
критичке позиције из које се говори, мисли 
и ради у савременој уметности и друштву, 
често окупљајући различите актере локалне 
и међународне сцене.

Генерални правци којима се ДЕЗ ОРГ бави 
обухватају: тражење начина да се сопствена 
ауторска пракса повеже са праксом 
других уметника; стварање у локалном 
контексту, препознавање „локалног” у 
ширем оквиру и ослобађање од истог тог 
„локалног”; испитивање начина на које 
може да се делује у сфери обогаћивања 
мишљења; опчињеност технолошким 
феноменом генерисања дигиталног, 
али исто тако испитивање могућности 
дистрибуције знања; комуникација јавног, 
често скулптуре у јавном простору, и 
приватног, и преиспитивање граница 
између оног ко „нуди” и оног ко „прима” 
уметност; интересовање за бележење, 
колекционирање и преиспитивање 
савременог окружења у којем се живи, као 
и ехо референци које долазе из уметности, 
популарне и непопуларне културе.

РЕКС је центар за савремену уметност и 
ангажовану културну праксу. Заједнички 
циљ РЕКС-ових пројеката је да се оснаже 
и охрабре појединци, групе и иницијативе 
да изразе и реализују своје идеје, и да, 
развијајући разумевање за друштвене 
односе, користе своје знање и вештине на 
креативни начин.

РЕКС подржава и представља пројекте и 
програме савремене ангажоване уметности 
и културе у сопственој продукцији, али 
и у сарадњи са сродним иницијативама, 
организујући и угошћавајући дебате, 
презентације, изложбе, концерте, 
позоришне и плесне представе. Осим за 
јавне програме, РЕКС је отворен и преко 
дана за сродне иницијативе и организације, 
активисте и активисткиње који користе 
простор за припрему пројеката, састанке, 
пробе и радионице. Нарочита пажња 
посвећена је едукативним програмима и 
програмима за младе.

РЕКС је основан 1994. године на 
иницијативу Радија Б92 са намером да 
постане место презентације и продукције 
савремене локалне уметничке сцене, али и 
место размене и учења.

Адреса – Јеврејска 16, Београд

Фонд за отворено друштво је невладина, 
неполитичка и непрофитна организација 
која развија и подржава пројекте 
и активности усмерене на развој 
демократске културе, отворености, 
уважавања различитости, пуног поштовања 
људских права свих и на промовисање 
принципа владавине права, доброг 
управљања и одговорности и учешћа 
грађана у јавним пословима, а у циљу 
стварања претпоставки за одрживи развој 
демократског и отвореног друштва у 
Србији.

Фонд за отворено друштво у Србији део је 
међународне мреже Института за отворено 
друштво, чији је оснивач Џорџ Сорос. 
Главни извори прихода Фонда за отворено 
друштво су донација оснивача, друге 
донације, поклони, легати и сопствени 
приходи.



12.05.2011. / Јелица Радовановић и Дејан Анђелковић, сагледавање уметничке 
праксе која премошћује турбулентних последњих тридесет година и питања 
трансформације моћи у том времену, у оквиру актуелне ретроспективне изложбе у 
Магацину,

22.06.2011. / Наташа Теофиловић, капацитет дигиталног медија да пренесе хуману 
поруку (рад који је неколико месеци касније добио почасну награду на конкурсу Арс 
Електронике 2012. из Линца у сарадњи са ЦЕРН (CERN), Европском организацијом за 
нуклеарно истраживање из Женеве), у КЦ Рекс,

29.06.2011. / Пети парк – борба за свакодневицу, група аутора: Бранко Белаћевић, 
Дубравка Секулић, Јелена Стефановић, Марко Милетић, Срђан Продановић, критички 
осврт на стратегије „борби за свакодневицу”, у КЦ Рекс,

20.08.2011. / Душица Дражић, загледање у емотивни и фактички набој урбаних 
промена, у оквиру актуелне изложбе у Галерији Културног центра Београда,

* УКП у гостима, 17.09.2011. / Горан Ђорђевић, осврт на две изложбе са почетка 
1980-их година, једну реконструисану у Галерији Студентског културног центра, а другу 
компилирану у оквиру актуелне изложбе у Салону Музеја савремене уметности,

31.08.2011. / Вахида Рамујкић, ишчитавање паралелних историја и политика 
формирања друштвеног памћења (рад који је месец дана касније награђен на 
Октобарском салону у Београду), у КЦ Рекс,

29.10.2011. / Нина Хохл, сагледавање јединствене успешне радничке борбе у Европи, 
управо у Зрењанину, од стране аустријске уметнице, дискусија је одржана у Контексту у 
месној заједници, 

11.12.2011. / Данило Прњат, могућности културолошког премошћења самоће, у КЦ 
Рекс,

13.12.2011 / Серија акција Биоскопи: повратак отписаних, група аутора, дискусија 
о акцијама у јавном простору које преиспитују феномен гашења биоскопа одржана је у 
простору Експедиције ИнексФилма,

14.12.2011. / Милена Путник, дискусија о аспектима урбаних видиковаца и 
могућности контравидиковаца одржана је у Артгет галерији,

* УКП у гостима, 11.01.2012. / Бранка Кузмановић, у оквиру актуелне изложбе у 
Салону Музеја савремене уметности дискутовало се о међу–простору и међу–времену.

.Присуство свих уметника на дискусијама било је битно, како за саме уметнике који 
су могли непосредно да чују реакције и направе сопствене закључке о њима, тако и за 
публику која је могла при крају дискусије да упути директна питања ауторима радова.

За сваку дискусију припреман је материјал који је давао информације о уметнику, 
раду, репродукције рада и садржао је групу питања која уметник поставља публици. Овај 
материјал могао је да се скине у дигиталном формату са Интернет странице пројекта пре 
сваке дискусије, а дељен је и на самим дискусијама. Сви материјали трајно су доступни 
на Интернет страници пројекта [http://razgovori.wordpress.com]. Текст о раду Нине Хохл 
доступан је на српском и на енглеском језику. 

Све дискусије су аудио снимљене и монтиране скраћене верзије неограничено ће 
бити доступне свима са приступом Интернету на страници пројекта. Такође, ове скраћене 
верзије емитоване су током целе 2011.г. године на Радио Београду 2 – РТС и њихово 
емитовање се наставља. 

Форум УМЕТНИК КАО ПУБЛИКА представља студију случаја крхког стања уметности 
и њене рецепције и део је обухватнијег истраживања односа уметник – уметност – 
институција – јавни домен и његових консеквенци у временском периоду од 2000. 
године у Србији, конкретно у Београду. Он тежи међуљудској размени кроз културу, која 
подразумева размену знања, искустава и пракси које међусобно обогаћују саговорнике, 
стимулишући даљи критички и креативни однос у размишљању и консеквентно делању, 
кроз различите теме којима су се уметници бавили. 

Саме дискусије протицале су у размени мишљења између присутне публике уз помоћ 
модератора, а на основу материјала који су изабрани уметници припремили унапред: 
текст, репродукцијe рада и групу питања упућених публици. Статус „публике” подједнако 
је припадао свима, осим аутору рада о којем се разговара. Дискусије нису вођене 
стручним језиком и приступ темама био је такав да није дата предност професионалном 
исказивању мишљења и ставова, иако је и оно било добродошло.

Смисао ових разговора није да аутор објасни свој рад о којем се дискутује, већ да 
се створи активна комуникација између уметничког рада и публике: од првих утисака 
и могућих импликација рада, до стицања увида и сагледавања свакодневног контекста 
уметничких пракси на, углавном београдској, сцени.  

УМЕТНИК КАО ПУБЛИКА, као што и сам назив каже, поставља уметника у позицију 
оног који прима могућа читања сопственог рада, односно утисак и траг који оставља 
сам рад на публику. Вишегласје тог читања не изриче дефинитивни суд о раду, већ га 
сагледава из различитих углова. Форум даје могућност да се „размишља наглас”, да се 
ове мисли поделе и супротставе без претензија да постоји само један прави одговор 
и јединствено виђење уметности; форум гаји богатство мишљења и поливалентност 
размишљања.

Након дванаест дискусија у току 2010. године о радовима следећих уметника: 
Саша Ракезић алиас Александар Зограф, Николета Марковић, Зоран Тодоровић, Игор 
Миловановић, Борис Шрибар, Милош Томић, Лана Васиљевић, Драгана Жаревац, Зоран 
Пантелић, Бик Ван дер Пол, Милорад Младеновић и Марко Црнобрња, Форум: публика 
о радовима визуелне уметности УМЕТНИК КАО ПУБЛИКА реализовао је нову серију 
дискусија у 2011.г. са допунским фокусом који је укључивао уметнике који су произвели 
радове на релацији српског и европског контекста. У периоду април 2011.–јануар 2012. 
реализовано је девет дискусија УМЕТНИК КАО ПУБЛИКА, и три гостујуће у Салону Музеја 
савремене уметности у Београду, које је иницирала кустос Салона, Уна Поповић.

Уметници о чијим радовима су реализоване дискусије, као и теме дискусија били су:

* УКП у гостима, 11.05.2011. / Милорад Младеновић, критички поглед на питање 
празнине у урбаном простору и страха од ње, у оквиру актуелне изложбе у Салону Музеја 
савремене уметности, 



дискусије деле исто становиште да се ништа не подразумева како у дијалогу, тако и у 
интерпретацији и разумевању уметности – што представља извор изазова.

Разноврсност публике на дискусијама показује изненађујуће интересовање за 
савремену уметност, упркос увреженом мишљењу да је уметност постала или остала 
ексклузивна пракса за шачицу упућених. Ипак, утисак да публика показује изразито 
селективно интересовање за уметничке праксе и чињеница да појединци ретко долазе 
редовно на дискусије, чине да сваки разговор изненађује бројношћу посећености 
и разноврсношћу интерпретација радова. Уопштавање није могуће, осим можда 
охрабрујуће мисли да савремена визуелна уметност има свој, тешко ухватљив и 
неподложан дефиницијама, аудиторијум. Другим речима, данас ангажман на пољу 
уметности и културе у Србији, у уметничком систему или ван њега, налази начина да 
изађе из оквира породице, пријатеља и колега – комуникација кроз уметност је реална и 
актуелна.

Након досадашњег искуства, могло би се рећи да стручна публика показује све више 
интересовања за дискусије, па је могуће да су дискусије у Салону МСУБ, као пратећи 
програми актуелних изложби, допринеле да се изложбама у Салону у јавности приступи 
на критичнији и рефлексивнији начин и да се фокусира поглед заинтересоване публике. 
Такође, форум је у оквиру Октобарског салона, како 2010. тако и 2011.г. био цитиран, и 
то свакако може да буде један од примера да је својом праксом обогатио највише сфере 
уметности и интерпретације савремене уметности у Србији.

Примарни мотив за започињање пројекта УМЕТНИК КАО ПУБЛИКА, Форум: публика 
о радовима визуелне уметности, био је комуникација са другим људима по питању 
савремене визуелне уметности. Београдски контекст културе може да се сагледа као 
онај у коме нема стручних часописа, нема критике ликовне уметности, поготово не 
савремене визуелне уметности, у коме опште поље уметности и културе бива замењено 
забавом. Примарни мотив остао је доминантан мотив – да се разговара о уметности. 
Акценат форума УМЕТНИК КАО ПУБЛИКА је на рецепцији рада, на томе шта онај ко види 
уметнички рад доживи и шта је то што он понесе са собом кући, на посао, у међуљудске 
односе, како га тај рад обогаћује или мења. Ништа мање форум истражује које су 
могућности да се сам уметнички рад развија у процесу његовог перципирања. Вербална 
размена мишљења о савременој визуелној уметности кроз форум тежи размишљању 
наглас о свакодневици из које проистичу радови о којима се разговара и тиме се акцентује 
како уметност, тако и критичко промишљање друштвених, економских, историјских, 
културолошких и уметничких околности простора и времена које сви ми делимо.

Могло би да се закључи да је овај пројекат, након досадашњих двадесет и четири 
дискусије у току непуне две године, допринео динамици размене мишљења међу 
шароликом публиком од преко 550 људи који су дошли како из Београда, тако и из других 
градова из Србије, али и из иностранства, поготово на дискусијама када је постојало 
симултано превођење на енглески језик. 

Продирање у сфере свакодневног живота и савремене уметности, и могућности 
њиховог преплитања, представљају непрекидни изазов и то ће наставити да буде 
константни фокус рада овог пројекта.

Боба Мирјана Стојадиновић, јануар 2012.

Девет дискусија у 2011.г. реализовано је уз помоћ средстава која је обезбедио Фонд 
за отворено друштво, Србија. Три дискусије одржане су у продукцији Музеја савремене 
уметности у Београду о радовима Младеновића, Ђорђевића и Кузмановићеве, које су 
реализоване у оквиру текућих изложби ових аутора у Салону МСУ. Аустријски културни 
форум подржао је гостовање уметнице Нине Хохл из Аустрије/Мексика. Продукцију 
штампаног материјала, тачније најавне плакате за разговоре о раду Хохл, Прњат, Путник 
и акција о биоскопима, и овај штампани годишњи пресек програма подржао је фестивал 
Београдске независне културе На сопствени погон и пројекат Места за културу 
Асоцијације Независне културне сцене Србије. 

Осим партнера форума Културног центра Рекс и Салона Музеја савремене уметности, 
коришћење простора и техничке опреме за разговоре уступило је више институција и 
један неформални простор у Београду: Магацин у Краљевића Марка, Галерија Културног 
центра Београда, Галерија Артгет, Контекст у месној заједници, и Експедиција ИнексФилм.

Реализовање дискусија на местима одржавања актуелних изложби, кад год је то био 
случај, показало се као одлична пракса која обогаћује дискусије будући да се налазимо у 
самом раду, док у јавности појачава видљивост квалитетних и провокативних уметничких 
радова. То је била намера пројекта од почетка, али је често актуелност уметничке праксе 
по себи битнија од тога да ли постоји активна изложба тог аутора у датом тренутку или не.

Колико год је захтевна реализација овог пројекта на свим нивоима, пракса је показала 
да су му врата веома различитих институција отворена. Позиција на којој овај форум 
ради је независност од монопола моћи у култури, тражећи управо дисперзност сарадње, 
критички се дотичући различитих контекста креације, продукције и репрезентације.

Уметнички радови о којима се разговарало бирани су по својој провокативности 
и изостанку јавног признања у локалној средини, а да су притом често ови радови и 
уметници награђивани у иностраним уметничким контекстима, затим по инхерентној 
критичности и капацитету конструктивности, по ширини погледа и томе што премошћују 
и тиме доводе у питање различите уметничке, културолошке и друштвене контексте. 
Појединачне дискусије свакако неће преокренути неповољну ситуацију генерално за 
културу, али можда може да помогне почевши од медијатизације изузетно квалитетне 
продукције која остаје занемарена. Искуство показује да публика зна да то цени.

Посећеност дискусија била је између петнаест и педесет људи по разговору, у трајању 
од 1:30 – 2:30 сата без паузе. Људи који су долазили на дискусије били су разноврсни, 
од оних који се интересују за разне области институционално признате и непризнате 
уметности у своје слободно време, преко студената уметности, архитектуре, менаџмента, 
социологије, историје уметности, младих стручњака из ових области, професионалних 
уметника, теоретичара, критичара, историчара уметности, дизајнера, филмских 
радника... Уплив сваког од њих био је обојен професионално или по афинитетима, али 
су оквиром самог пројекта дискутанти били принуђени да „добаце” до саговорника, 
и тиме да превазиђу самореферентност; оно што се подразумева у одређеном кругу 
професионалаца има тенденцију да се прихвати као датост која се не доводи у питање. У 
недостатку дијалошког дискурса који ће константно да преиспитује те „истине”, постоји 
реална могућност друштвеног и уметничког затварања, губитка контакта са вибрантношћу 
спољног света. Кроз дискусије УМЕТНИК КАО ПУБЛИКА може да се сагледа та тенденција, 
па у ситуацији где се ништа није подразумевало, присутни су неминовно морали увек 
изнова да преиспитују сопствене стандарде и да дефинишу полазиште из ког говоре. Све 



CIP - Каталогизација у публикацији
Народна библиотека Србије, Београд

7:069.9(497.11)”2011”
7.071/.073(497.11)”19/20”

СТОЈАДИНОВИЋ, Мирјана, 1977-
   Уметник као публика 2011. : Форум: публика
о радовима визуелне уметности / [концепт и   
реализација Боба Мирјана Стојадиновић ;      
фотографи Боба Мирјана Стојадиновић, Марко   
Аксентијевић]. - Београд : Дез орг, 2012     
(Београд : Зајкон). - 36 стр. : фотогр. ; 23 
cm

Податак о ауторки преузет из колофона. -    
Тираж 50. - Садржи биобиблиографске податке о
уметницима.

ISBN 978-86-88715-03-4

a) Уметници - Публика b) Изложбе -       
Визуелна уметност - Београд - 2011
COBISS.SR-ID 188892172


