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„Пре шест година (11. јуна 2005) мала зелена површина, Пети парк, на 
општини Звездара постала је место сукоба између грађана/ки овог дела Београда и 
приватног инвеститора. Измене закона, урбанистичких планова и изостајање шире 
јавне дебате о тим променама довеле су локално становништво у ситуацију да једног 
јутра свој парк затекну потпуно уништен. 

Међутим, ово није био крај парка - комшилук је од првог напада одлучно 
одговорио и од тада све до данас успешно брани свој парк. Ова дугогодишња борба 
која се одигравала у различитим оквирима, од формално правног до физичких сукоба, 
отворила је многа питања на која су првенствено чланови и чланице Иницијативе 
за очување Петог парка настојали/е да нађу одговор како би као група индивидуа 
успели/е да остваре колектив који би могао да задовољи потребе појединачних 
чланова/ица, као и њихову борбу против приватних, неолибералних, дневно 
политичких интереса.“
Ово је била основа најаве коју смо као група аутора (Бранко Белаћевић, Дубравка Секулић, 

Јелена Стефановић, Марко Милетић, Срђан Продановић) реализовали пре тачно годину  дана
(1 -15. јуна 2010.) у галерији библиотеке Бранко Миљковић на Звездари која се налази истом блоку 
зграда као и Пети парк.

Фотографије са изложбе можете погледати на овим линковима:
https://picasaweb.google.com/kontekstgalerija.tim/PetiParkBorbaZaSvakodnevicu

http://www.flickr.com/photos/_dubravka/sets/72157624191629946/

Фокус изложбе „Пети парк – борба за свакодневицу“ била је борба којом је изборено да 
Пети парк остане јавна зелена површина и не постане грађевинска парцела са још једним у низу 
комерцијално-пословних објеката. Изложба је имала три сегмента, који су својеврсно осликавали 
и процес кроз који је наша група прошла у току упознавања са борбом за парк. Документарни 
део, који се састојао од фото и видео документације, прес-клипинга и архиве телевизијских 
прилога и интервјуа које смо направили са онима који су се борили за парк, али и онима који су 
ту борбу подржали. Овај материјал био је основни извор информација за интерпретативни 
део изложбе, то јест онај сегмент у коме смо покушали да кроз артикулацију и приказ алата и 
акција који су коришћени у току борбе систематизујемо знање генерисано у току борбе за парк. У 
овом сегменту смо такође реконструисали хронологију дешавања у борби за парк. Трећи сегмент, 
теоријски, представља збирку текстова који су нам били корисни за интерпретацију борбе у 
контексту права на град.

Идеја о реализацији пројекта који би истражио различите аспекте борбе за Пети парк је 
настала као резултат нашег претходног искуства у раду на сличним темама. Битно је истаћи да ми, 
као група, у овом саставу нисмо радили раније заједно, али смо имали заједничких искустава у 
различитим, другим формацијама. Међутим, упознавање и стварање наше ауторске групе је, могло 
би се рећи, текло органски. Уједињујући фактор је била читалачка група коју смо покренули и која 
се неформално звала „Право на град“; унутар групе смо дискутовали о теоријским и критичким 
текстовима који се баве питањима града, његовим постојањем, развојем и односима који га 
стварају и које ствара. У овом кружоку су учествовали млади социолози, архитекте, економисти, 
историчари уметности. Иако група више не функционише, током свог постојања је успела да 
генерише неколико конкретних сарадњи и резултата. Један од њих је и пројекат Пети парк - 
борба за свакодневицу, изложба која је реализована, kao и публикација на којој још увек 
радимо.

Неки текстови које смо читали на састанцима групе „Право на град“ послужили су и као 
теоријска основа за реализацију изложбе о Петом парку, a са још неколико додатих текстова 
представљени су на самој изложби у форми ридера. Измeђу осталих, у ридеру су се нашли 
текстови: 

Дејвид Харви, Право на град; 

Дон Мичел, Нова владавина капитала; 

https://picasaweb.google.com/kontekstgalerija.tim/PetiPark?authkey=Gv1sRgCIqWzpD4p83feQ
https://picasaweb.google.com/kontekstgalerija.tim/PetiParkFotke_novo?authkey=Gv1sRgCJv83NOR753YWA
http://vimeo.com/channels/petipark
http://www.slobodnifilozofski.com/2010/01/david-harvey-pravo-na-grad.html
http://www.scribd.com/doc/38403289/Prirucnik-Za-Zivot-u-Neoliberalnoj-Stvarnosti


Келер Естерлинг, Крива прича; 

Анри Лефевр, Право на град; 

Нејл Смит, Нови глобализам, нови урбанизам; 

Ричард Сенет, Отворени град; 

Кристоф Шпер, Слободна сарадња; 

Оксана Тимофеева, Од ‘неоперативне заједнице’ до ‘радне групе’; 

Right to the City NYC, Policy Platform 2009; 

David Garcia i Gert Lovink, The ABC of Tactical Media.

Праћење тих теоријских и критичких оквира је отворило и питања која су нас водила у раду 
на пројекту Пети парк-борба за свакодневицу:

• Да ли је заједничка имовина могућа у неолибералном капитализму?

• Ко има право на град? Како сачувати постојеће јавне просторе и спречити њихову 
приватизацију у име профита?

• Ако је ситуација „угрожености“ довела до стварања колектива, да ли колектив, створен у 
самоодбрани, може наставити са каналисањем позитивне тежње ка бољем? 

• Које су могуће стратегије и домети колективне борбе?

• Колики је критички потенцијал свакодневних пракси?

• Иако легитимна, да ли колективна борба треба да постане и легална? 

• Да ли закони и судски систем постоје само за легитимисање, очување и оснаживање 
специфичних финансијских интереса; уколико је то случај, да ли је онда оправдано непоштовање 
самих норми? 

• Да ли само крупни финансијски интерес има право одлуке у будућем развоју и 
преобликовању града?

• Како знање које се сакупи у току борбе (у овом случају за парк) пренети изван граница 
колектива?

• Која је најмања јединица локалне самоуправе, и да ли је грађани/ке могу користити изван 
утицаја политичких странака? 

• Како подстаћи и охрабрити друге иницијативе?

Организација „Контекст“ је формално била правни оквир за рад на пројекту, што је пре свега 
подразумевало техничку подршку, администрацију и фандрејзинг. Сами аутори су формирали неку 
врсту колектива током рада на пројекту и са те позиције покушали да заједнички промишљају све 
кораке ка реализацији. Управо је појам колектива један од најбитнијих када се говори о Петом 
парку, а десило се да смо баш у време рада на изложби присуствовали и великим сукобима унутар 
колектива Петог парка, сукобима који нису још увек разрешени. Сада када смо при разговору 
о нашем раду (изложби), а док још увек нисмо успели да продукујемо планирану публикацију, 
основно питање које и сами постављамо је како одржати колектив? Да ли је колективни рад/борба 
уопште могућ, и да ли и колико унапређује људске односе? Ова питања желимо да промислимо 
баш како бисмо допринели колективу као битном фактору у стварању другачијих политичких, 
економских и друштвених односа. 

Поред питања колектива, питање јавног простора и права на град, које нас је и привукло 
да се позабавимо борбом за Пети парк, издваја се као битно. Ако погледамо актуелне догађаје у 
окружењу и на локалном нивоу, највеће борбе се воде управо око јавног добра и неолибералног 
притиска за његову приватизацију. Овде се отвара питање како се успешно борити за јавни интерес 
и јавно добро у ситуацији у којој се држава отворено ставља на страну капитала и како се изборити 
да простор за социјалну репродукцију има једнака права као и простор репродукције капитала? 
Враћајући се на пример Петог парка питање је како се изборити да Пети парк постане правило, а не 
изузетак?

http://www.scribd.com/doc/38403289/Prirucnik-Za-Zivot-u-Neoliberalnoj-Stvarnosti
http://www.scribd.com/doc/38403289/Prirucnik-Za-Zivot-u-Neoliberalnoj-Stvarnosti
http://www.scribd.com/doc/38403289/Prirucnik-Za-Zivot-u-Neoliberalnoj-Stvarnosti
http://www.scribd.com/doc/38403289/Prirucnik-Za-Zivot-u-Neoliberalnoj-Stvarnosti
http://eipcp.net/transversal/0805/spehr/sr
http://www.scribd.com/doc/47363876/TkH13
http://www.righttothecity.org/assets/files/RTTC NYC Executive Summary.pdf
http://www.nettime.org/Lists-Archives/nettime-l-9705/msg00096.html
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