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О РАДУ

Назив пројекта: Wedding Pieces

Техника: Перформанс пребачен на ДВД, текстуални опис 
пројекта

Аутор: Данило Прњат

Продукција: Академија шлос Солитјуд (Akademie Schloss 
Solitude), Штутгарт, Немачка

Година: 2009/2010

Опис: 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 и 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.  Циљ овакве акције 
је буквална материјализација ексклузивистичке логике 
на којој се базирају доминантни модели заједништва 
данас – почев од брачне заједнице, концепта националне 
државе и ЕУ. 

(Опширније о раду видети: Виленица Ана, У самоћи, 
незвани гост или чежња за заједницом-провоцирање 
идеологија заједнице у уметничкој пракси Данила 
Прњата) 

ДАНИЛО ПРЊАТ

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 u 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 проблем другости, табуе у патријархалном друштву и 
дискриминацију  “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.

Контакт: daniloprnjat@yahoo.com

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

Питања

1. Који аспект рада бисте, по вашем мишљењу, окарактерисали као најзначајнији?  

2. Да ли рад само указује на неки проблем или успева и да интервенише унутар саме ствари са којом 
ради у смислу промене? 

3. У смислу активизма, независно од ове презентације, да ли се рад може окарактерисати као 
уметничка или политичка интервенција? 

4. У смислу моралности, да ли бисте рад окарактерисали коректним?



Замак Солитјуд Штутгарт. Пријатно суботње поподне. 
Две девојчице у белим хаљиницама обасипају младенце 
латицама ружа које носе у малим корпама. Церемонија 
је управо завршена. Фотограф режира младенце и 
њихове госте на степеницама замка за фотографију 
која ће овековечити овај важан тренутак у животу 
срећног пара. Све је на свом месту цвеће, декорација, 
елаборирана торта, бела хаљина, прикладне ципеле, 
шминка, смокинзи, хаљине за деверуше, шампањац. 
Координатор свечаности подсећа присутне на осмех. 
На реду је честитање. Младић са тамним наочарима 
прописно обучен у боје венчања такође прилази и 
пружа руку младенцима. Прате га сумњичави погледи 
званица. Прилази му млађа жена. Размењују неколико 
реченица. Неразумеју се. Он не говори немачки. Она се 
удаљава и враћа се у пратњи крупног господина. Младић 
објашњава да не познаје младенце. Крупни господин 
покушава да га наговори да се удаљи, али младић одбија. 
Незадовољство и притисак присутних расте. Убрзо 
незвани гост бива приморан да оде. Сличан сценарио се 
понавља сваке суботе. 

Уметник Данило Прњат кроз своју праксу покушава да 
делује на идеолошке фантазме савременог друштва 
кроз модел бихевиорално заснованих акција у јавном 
простору. Он провоцира механизме неолибералног 
конзумеристичког капитализма, производње родних 
стереотипа, фашизоидног национализма и позива публику 
да се ангажује проблематизујући и промишљајући 
трауматична места друштва на која указује својим 
акцијама. 

Сцена с почетка овог текста представља опис нове акције 
Данила Прњата која је реализована током његовог 
боравка на резиденцијалном програму у Академији 
Солитјуд у Штутгарту 1. Академија Солитјуд функционише у 
просторијама истоименог замка који је позната туристичка 
атракција, али и простор који се може изнајмити за 
одржавање различитих свечаности међу којима су 
најпопуларнија венчања. Готово сваког дана замак је 
полигон за свечане церемоније на којима се двоје пред 
сведоцима обећавају као врхунац романтичне љубави.

Слика идеалне заједнице која се иницира у ритуалу 
венчања објект је провокације описаног рада. Присуством 
на церемонији на коју није позван, уметник симулира 
жељу за припадањем заједници чије су вредности 
засноване на међусобној љубави, солидарности и 

1  Артефакт овог рада представља фото прича коју 
прави скривени фотограф бележећи развој ситуације 
током трајања акције.

благостању. Провоцирањем идеологије друштвеног 
догађаја венчања Данило Прњат позива на промишљање 
доминантних модела заједнице у савременом друштву 
и, преузимајући улогу симптома, показује основни 
механизам њиховог функционисања: негостопримство и 
искључивање. 

Зашто уметник провоцира ову идеалну слику или шта 
лежи иза спектакла венчања у коме се двоје, мушкарац и 
жена, обавезују једно другом на вечну љубав у добру и у 
злу док их смрт не растави? Или још прецизније — шта је 
то брачна заједница која се легитимише симболичким и 
правним чином венчања? 

Породични и брачни живот често се представља као 
деконтекстуализовани, безвремени природни модел 
заснован на процесима биолошке репродукције. На њу се 
често кроз историју, али и у савременом друштву, гледало 
као на природно дату институцију, која је аутоматски и 
друштвено и морално пожељна. 

Доминантна идеологија породице и данас је заснована на 
мишљењу нуклеарне породице: хетеросексуална брачна 
заједница, са децом, која живи у истом простору у којем 
мушкарац обезбеђује егзистенцију, а жена брине о деци 
и домаћинству. Ова доминантна идеологија шири се кроз 
свакодневни говор, језик, симболе, слике, оперисање 
формалних институција и структура моћи, кроз политику, 
образовни систем, медије, социјалну политику, али и 
законе и легислативу. 

Идеологија брака, породице и романтичне љубави који 
се материјализује у перформативном чину венчања 
може се посматрати и као начин маскирања опресивних 
друштвених аранжмана којим се конструише живот у 
заједници. Брак је институција која оперише, на граници 
између приватног и јавног живота, кроз законску 
регулативу, обликујући приватне, економске и политичке 
аспекте живота грађана и грађанки регулисањем класних, 
расних, родних и грађанских односа и права. 

Феминисткиње су прве развиле критику живота у брачној 
заједници као модела владања указујући на идеологију о 
романтичној љубави. Анархисткиња Ема Голдман (Emma 
Goldman), једна од првих феминистичких критичарки 
брака, у својој књизи Љубав и брак пише: „Популарно 
мишљење о браку и љубави је да су они синоними, да 
се рађају из истих мотива, и одговарају на исту људску 
потребу. Као највећи број популарних уверења ово такође 
не почива на чињеницама, већ на сујеверју. Брак је пре 
свега економски споразум, пакт осигурања.“ 2

2  Emma Goldman, Marriage and Love,  
http://www.gutenberg.org/etext/20715 , (30.10.2009., 0:05)

-провоцирање идеологија заједнице у уметничкој пракси Данила Прњата-
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ЕТНИК КАО

 ПУБЛИКА уз сагласност аутора.



Становиште да је брак пре свега економска заједница 
је полазишна теза Фридриха Енгелса у књизи Порекло 
породице, приватног власништва и државе 3. Како пише 
Енгелс, брак и породица играју кључну улогу у одржању 
капиталистичког система. Овај систем се репродукује кроз 
брак уређењем власничких односа у којима се развијају 
класне супротности и класне борбе. „Са патријархатом 
и моногамијом вођење домаћинства“, пише Енгелс, 
„изгубило је свој јавни карактер и постало приватна 
служба коју врши жена“. Кључна улога жене у породици и 
браку у ствари постаје обезбеђивање слободног времена 
мушкарцу као радној снази. 

И Ема Голдман и Фридрих Енгелс одређује брачну 
заједницу као заједницу чија је основна функција 
регулисање економских односа у друштву. Ови односи 
засновани су на патријархалном капиталистичком моделу 
производње који дискриминише жену кроз улогу коју јој 
додељује у браку и породици, чија је функција одржање 
економског поретка заснованог на класној неједнакости. 4

 У прилог тези да је брак пре свега заједница заснована 
на регулисању економских односа иду и бројни 
примери из савременог живота који сведоче о његовој 
инструментализацији у спровођењу мера социјане 
политике у правцу стварања неолибералне државе 
благостања. Један од рецентних примера јесте случај 
конзервативне десничарске политичке пропаганде 
америчког председника Џорџа Буша који је покренуо 
федералну иницијативу за здрав брак (Healthy Marriage 
Initiative) 5. Ова иницијатива троши 100 милиона долара 
годишње на едукацију и промоцију хетеросексуалне 
брачне заједнице која би требало да доведе до смањења 
сиромаштва у Америци. Овај петогодишњи пројекат 
одобрио је и актуелни председник Сједињених држава 
Барак Обама. Стратегија која је на делу заснована је на 
лоцирању трошкова бриге о деци унутар приватности 
породице чиме се држава ослобађа одговорности. 
6 Пример иницијативе за здрав брак пример је 
опородичавања политичког дискурса у неолиберализму 
који (ре)кодира и натурализује породицу као простор 
друштвене репродукције.

Поред тога што се заснива на моделу који производи 
родне разлике у хијерархијском кључу и искључује жену 
из јавног живота, о екслузивистичкој производњи брачне 
и породичне заједнице говори и пракса прохибиције 
дивергентних бракова као један од основних модела у 

3  Фридрих Енгелс, Порекло породице приватног 
власништва и државе, у: „Главни радови Марxа и 
Енгелса“, (уре.) А. Драгичевић, В. Микецин, М. Никић, 
Стварност, Загреб
4 Енгелс је био убеђен да ће са доласком 
комунизма све основе економске моногамије неминовно 
нестати.
5 http://www.acf.hhs.gov/healthymarriage/
6  Robert E. Rector and Melissa G. Pardue, 
Understanding the President’s Healthy Marriage Initiative, 
http://www.heritage.org/Research/Family/bg1741.cfm, 
(30.10.2009., 0:32)

јавној политици који је служио у различитим раздобљима 
одржању одређеног друштвеног устројства. Ненси Кот 
(Nancy Cott) у књизи Јавно обећање: Историја и нација 
(Public Vows: A History and the Nation) 7 пише о брачном 
уговору као о структури која је у одређеним периодима 
дефинисала оне који припадају и оне који неприпадају 
одређеној нацији и која је легитимисала владајући 
поредак. Овај уговор био је коришћен као оруђе контроле 
појединих група које се нису потчињавале доминантном 
моделу у Америци као што су амерички Индијанци, 
робови или Мормонска заједница. Такође брачни уговор 
је коришћен и као регулативни модел који је забрањивао 
међукласне бракове и тако служио одржању класног 
система, инкриминишући прелазак из једне класе у другу.

Држава својим регулативаним системима исто тако 
дефинише и облике брачних сексуалних односа. У 
савременом друштву актуелни модел инкриминисања 
истополних бракова поставио је брак у фокус као домен 
људских права и јавног санкционисања. С друге стране 
државе које дозвољавају праксе истополних бакова теже 
да нормализују геј и лезбејске заједнице дозвољавајући 
ове везе, али под условима хетеросексуалног норматива.

Вредности брака и брачног породичног живота модели 
су који су често били (зло)употребљавани у оквирима 
националних држава и њихових стратегија демаграфског 
развоја. Популационе и репродуктивне политике 
најчешће су промовисане кроз конзервативни модел 
породичног живота који такође укључује и ширење 
одређених пожељних моралних вредности у друштву. 
Симптоматичан је екстремни пример деловања 
регресивних националистичких струја у Републици Србији 
које су покушале 2005. године да преко иницијативе 
Удружења против беле куге „Опстанак“ уведу тзв. 
Порез на нежење. Овај закон би подразумевао да сви 
појединци и појединке који се налазе изван брачне 
заједнице или су везани брачним уговором и немају 
децу, а имају преко 25 година и мање од 60 година, 
морају да плаћају држави накнаду. Овај предлог, који 
срећом није прихваћен у Скупштини, био је усмерен на 
решавање проблема пада наталитета у Србији који је 
тумачен као опасност по националну заједницу. Такође, 
од деведесетих година XX века, константно су присутни и 
други облици деловања државе усмерени на промоцију 
идеала брачне заједнице и породичних моралних 
вредности као модела очувања нације и националног 
идентитета. Један од примера је и ритуал колективног 
венчања испред старог двора у Београду финансиран из 
буџета града, који се одржава у последњих десет година, 
чија је улога управо промотивна. Ова манифестација 
одржана је први пут 1999. године током НАТО 
бомардовања под слоганом „венчањем против бомби“. 

Како показују истраживања Клер Мекглин (Clare 
McGlynn), објављена у књизи Породице и Европска Унија 

7  Nancy Cott, Public Vows: A History of Marriage 
and the Nation, Harvard University Press, Cambridge, 
Massachusetts, 2000



– Закон, политика и плурализам (Families and Europien 
Union - Law, Politics and Pluralism) породична легислатива 
у земљама Европске уније такође се и даље заснива 
на концептуализовању заједничког живота кроз модел 
нуклеарне породице, што значи да су други облици 
породичног живота на маргинама. Ови закони служе да 
доместификују нове дискурсе и начине виђења породице 
и заједнице, да смање њихов утицај и ефекат радикалних 
идеја. 8

Забљеснути сјајем церемоније романтичног венчања у 
коме се двоје пред сведоцима обећавају као врхунац 
романтичне љубави, у позицији смо да заборавимо 
конститутивни јавни аспект овог чина. Поред тога што 
представља лични љубавни однос и преданост, брак 
учествује и у обликовању јавног реда. Брак производи 
и регулише кроз законску форму класне, расне, родне 
и грађанске односе и права. Промовисање породичних 
вредности љубави, солидарности, праштања, дељења и 
срећног живота у браку могу се посматрати и као начини 
производње свакодневног живота кроз дискурсе који 
маскирају стварност у којој се кроз ове моделе влада.

Ипак идеологија није само фантазматска конструкција 
која маскира трауматске социјалне поделе или опресивне 
механизме владања који се не могу симболизовати и 
која нам обезбеђује подношљиву друштвену стварност, 
већ, како пише Славој Жижек у својој књизи Сублимни 
објект идеологије, идеологија јесте и механизам који 
оспољава одређену стварну унутрашњу потребу, која 
функционише не као бег од стварности већ као сама 
друштвена стварност која је бег од неке трауматске 
стварне суштине. 9 Ова стварна унутрашња потреба 
материјализована у идеолошкој фантазми церемоније 
романтичног венчања уствари јесте истинска потреба за 
заједницом. Та трауматска стварна суштина о којој жели 
да говори уметник у свом раду јесте да жељене заједнице 
у ствари нема и да њу заступају спектакуларизоване 
слике у којима се материјализују стварни друштвени 
односи. Тако, ако идеологију схватимо на овај начин, 
акцију Данила Прњата можемо да разумемо као чежњу 
за заједницом која се заснива на неким другачијим 
вредностима. 

У описаној акцији уметник се понаша као циник и тако 
указује на доминантан начин функионисања идеологије 
данас. 10 Иако свестан идеолошке фантазме, он ипак 
одлази на церемонију и инсистира да учествује у сну 
који је родио читаву индустрију која га производи 
и репродукује.11 Преузимајући улогу симптома, 
упорним понављањем, уметник поткопава универзум 
овог специфичног случаја, указујући у исто време на 
трауматично одсуство жељене суштине. 

8 Clare McGlynn, Families and Europien Union - 
Law, Politics and Pluralism, Cambridge University Press, 
Cambridge, 2006
9 Slavoj Žižek, Sublimni objekt ideologije, Arkzin, 
Zagreb, 2002, str. 71
10 Ibid. str. 54-55
11 Мисли се на индустрију венчања. 

Гостопримство и добродошлицу које тражи Данило 
Прњат не односи се само на појединачан случај брачне 
или породичне заједнице, већ на гостопримство и 
добродошлицу у било коју, или прецизније у сваку, 
заједницу. Гостопримство и добродошлица на које 
се мисли у овом раду блиски су разумевању овог 
појма у текстовима теоретичара Жака Дериде (Jacques 
Derrida): „Реч гостопримство значи позвати и пожелети 
добродошлицу „странцу“ (l’etranger), једнако на 
личном нивоу – како примам другог у своју кућу? – и 
на нивоу државе – подизање социо-политичког питања 
о избеглицама, имигрантима, „страним“ језицима, 
мањинским етничким групама итд.“ 12

Искључивање и негостопримљивост је симптом како 
модела заједнице као што је породица тако и оних 
политичких, отеловљених у националним државама и 
заједницама које имају тенденцију да креирају нови 
наднационални гео-политички простор као што је 
Европска Унија на пример, заснованог на неолибералном 
капиталистичком моделу производње. Ове заједнице 
кроз промоцију индивидуалне одговорности и истицање 
важности сопственог тоталитета легитимишу поменуте 
механизме као природне моделе самоодржања. Модел 
заједнице ЕУ заснован је на одбрани утопије благостања 
од имиграната и свих нефункионалних других који ово 
благостање могу да угрозе. Исто тако, „националистички 
идентитаријанизам заснован је на самоафирмишућем 
и хомогенизујућем идентитету који чини све да спречи 
другог да пређе „наше“ границе, да преузима „наше“ 
послове, да ужива „наше“ бенефиције и похађа 
„наше“ школе, и да узнемирава „наш“ језик, културу, 
религију и јавне институције“. 13 У односу на речено 
могуће је извући закључак да је модел искључивања 
један од централних начина управљања у савременим 
заједницама који функционише као механизам који није 
ништа друго до регулација заснована на експлоатацији 
и есенцијализацији идентитета који доприносе очувању 
поретка заснованог на интересима малобројних. 

У филозофији и теорији, крајем осамдесетих и током 
деведесетих година XX века, након распада Совјетског 
савеза и краха комунистичке идеје или идеала у 
такозваном реалном комунизму, појавила се потреба да 
се поново промисли појам заједница. Аутори као што су 
Нанси (Nancy), Дерида (Derrida), Лиотар (Lyotard), Бланшо 
(Blanchot), Бадиу (Badiou), Агамбен (Agamben), захваћени 
таласом разочарења, критиковали су модел заједнице 
у традиционалном смислу као конструкт заснован на 
илузијама и митском дискурсу у коме разлике остају 
несводиве што овај појам чини празним означитељем. 14  

12 John D. Caputo, Deconstruction in a nutshell: a 
conversation with Jacques Derrida, Fordham University, New 
York:, 1997, str. 110
13  Ibid., str. 106
14  Janne Hiddleston, Reinventing community - Identity 
and Difference in late XX century, Modern Humanities 
Research Association and Maney Publishing, London, 2005, 
str. 1



Француски филозоф Жак Дерида (Jacques Derrida) у 
својим текстовима отишао је толико далеко да је позивао 
на напуштање овог појма наглашавањем његовог порекла 
у милитаристичким формацијама. „Имати значи бити 
фортификован, изградити заједничку одбрану као када се 
зид подиже око града како би се странац задржао изван.“ 
15 Оно што Дериду мотивише да овај појам напусти 
управо је фузија и идентификација коју имплицира: „ Ако 
се под заједнициом имплицира као што је често случај 
хармонична група, консензус, фундаментално слагање, 
иза феномена неслоге и рата онда не верујем у њу много 
јер у њој осећам једнако претњу и обећање.“ 16

Али како можемо мислити појам заједница или да ли 
га је могуће мислити преко овог празног и неодређеног 
тоталитета заснованог на традицијама које су изговор 
за конзервативизам и искључивање, и које почивају на 
самоафирмишућим хомогенизујућим идентитетима, 
савременим стратегијама биополитике и алокације 
капитала и финансија који производе маргинализацију 
друштвено некорисних или оних који (не) учествују 
у производњи, размени и потрошњи односа који 
производе status quo. Како можемо мислити заједницу 
преко граница које су јој, како пише Дерида, инхерентне?

Како пише у својој књизи Нефункционална заједница 
(The Inoperative Community) Жан Лук Нанси (Jean-Luc 
Nancy), оно што прогања савремено друштво јесте сан 
о изгубљеној заједници 17. Он идентификује изгубљену 
заједницу кроз читав низ парадигми, међу којима је 
и породица, које заснивају своју идентификацију на 
вишку замишљене суштине као што су нпр. љубав и 
благостање. Сан о заједници је заснован на носталгији за 
прошлим временима у којима су постојале хармоничне 
везе којих у савременом друштву више нема. Међутим, 
пише Нанси, овај сан о оригиналној заједници не односи 
се на одређени период у историји, већ је заснован на 
митологизираној и имагинарној слици прошлости. Ова 
невина слика постаје опасна у тренутку када постане 
полазно место за политике заједнице које позивају на 
хармонизацију кроз вредности те изгубљене заједнице 
које се заснивају на заједничким нормама и системима, 
које деле људи са истим идентитетом и залеђем. Тада, 
како пише Нанси, морамо постати сумњичави, јер нисмо 
далеко од бројних национализама који су још увек 
присутни у савременом друштву. 

Међутим, Нанси у својој књизи наглашава да „друштво 
у коме ми живимо није изграђено на рушевинама тих 
заједница које су некада постојале и које смо изгубили, 
већ да је заједница оно што нам се дешава на прагу 

15 John D. Caputo, Deconstruction in the Nuthshell: A 
Conversation with Jacque Derrida, Fordham University Press, 
New York 1997, str. 107-108
16  Ibid., str. 108
17   Jean-Luc Nancy, The Inoperative Community, 
University of Minnesota Press, Minneapolis and London, 
1991 

друштва као: питање, чекање, догађај, императив.“ 18 То 
је заједница које нема, која је у настајању и која захтева 
наш активни ангажман.

Та заједница амблем је жеље за оним што филозоф 
Ђорђо Агамбен (Giorgio Agamben) одређује појмом 
„надолазећа заједница“ 19 насупрот заједницама 
садашњице. Она је мрежа мноштва 20 која није 
заснована на расним, класним, родним, сексуалним 
или културалним разликама. Она је активна идеја 
која константно подрива ослобађајући се наметнутих 
функција и тоталитализирајућих ексклузивистичких 
митова. 

Негативна или оперативна заједница наше друштвене 
стварности јесте самоћа која се дели око одсуства 
заједнице. Случајно или не, замак у коме се одиграва 
сцена с почетка овог текста носи име Солитуде или 
Самоћа. Самоћа је она негостопримљива затвореност 
идеологије индивидуализма на којој се заснива 
савремени заједнички живот. Она је немоћ и немогућност 
да се политички делује, како пише Антони Негри (Antonio 
Negri) 21. Заједница за којом чезне Данило Прњат никада 
не би била купљена по цену свођења било ког појединца, 
појединке, животиње или ствари на самоћу. Јер су самоћа 
и индивидуализам управо супротни заједници о којој 
сања. 

Имати живот заједно који није заснован на идентитету 
и униформности захтева проналажење оног заједничког 
које дозвољава комуникацију и заједничко деловање, 
а то заједничко које делимо није откривање већ 
производња. Заједница није пасивна идеја она је 
константна активност, позив за отварање потенцијалних 
мрежа односа, живота и бивања са другим у сагласју са 
актуелним друштвеним тренутком, која води ка стварању 
модела који је резонантан, применљив и политички 
конструктиван.

Потребно је да наставимо да мислимо другачије моделе 
бивања заједно, оне који ће нам помоћи да се одупремо 
наметнутом негостопримству, али не само да их 
мислимо, више од тога, потребно је да наставимо да их 
стварамо.

18  Ibid., str. 62
19  Giorgio Agamben, The Coming Community, 
University of Minnesota Press, Minneapolis and London, 
1993
20 Michael Hardt, Antonio Negri,  Multitude - War and 
Democracy in the age of Empire, Penguin Books, New York, 
2004
21  Tom Waibel, Who is really free? Antonio Negri and 
the Prison, http://transform.eipcp.net/correspondence/1221
645163#redir, (30.10.2009, 1:10)


