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савремене уметности Војводине, ЦКМ Карлсруе, 45. Октобарски салон, Музеј савремене уметности у 
Београду, Панчевачко бијенале визуелних уметности, Националну уметничку галерију у Софији, Уметничке 
академију у  Бечу и Берлину, и друге.

Почетком 2011.г. из штампе треба да изађе 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 би 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, документације о 
перформансима и акцијама.
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Дискусија међу публиком о текућој изложби “Symptom.dj”



Особа А : Ја сам највећи српски уметник. 

Особа Б: Ја сам највећи српски уметник.

Особа В: Ја сам највећи српски уметник. 

Питање: Како знате да сте баш ви највећи српски 
уметник? 

Особа А: Имам плодну продукцију и излагачку активност. 
Излагао сам у најрепрезентативнијим галеријама и 
представљао сам уметност наше земље на највећим 
светским изложбама. О мени је стручна јавност 
написала небројене текстове. Имам више квалитетних 
монографија. Критичари се о мени изражавају у 
суперлативима и већ сам постао незаобилазни део 
многих историја уметности. Позивају ме да предајем 
на великим универзитетима и академијама, а према 
мени се светска стручна јавност односи са изузетним 
поштовањем. Може се чак рећи да сам много уваженији 
у иностранству него у сопственој земљи. 

Особа Б: Сви се слажу да сам ја заиста успешан. Моје 
изложбе посећује много људи који воле и разумеју 
моју уметност. Са сваке своје изложбе распродам скоро 
све радове по одличним ценама. Колекционари се чак 
стављају на листе чекања. Својим стилом и темама сам 
постао појам српске уметности. Имам довољно пара које 
сам зарадио искључиво својом уметношћу. Станујем у 
лепој кући са великим атељеом и возим луксузни ауто. 
О мени се пише у жутој штампи и у рубрикама куриозе 
помодних часописа. Изазивам пажњу где год да се 
појавим. Имам статус мега звезде. Мислим да нећете 
имати потешкоћа да се одлучите. За мене сте сигурно 
чули. 

Особа В: Својим присуством углавном изазивам 
нелагоду. Моја дела су проблематична, скандалозна, 
често забрањивана. Ако не произведу бурне реакције 
негодовања, онда их прати непријатни мук. Естаблишмент 
ме мрзи и у тој мржњи препознајем страх који скрива 
несигурност. Понекад ми неки млади уметник упути 
поглед усхићења уз шапат одобравања, на шта му ја увек 
одбрусим у пролазу. Многе колеге ме обасипају злобним 
коментарима или лицемерним сажаљењем. Једини 
разлог за све то је моје супериорно и бескомпромисно 
дело које надилази сва та трућања.

Питање: Шта је за Вас уметност?

Особа А: За мене је то поље неслућене слободе и чистих, 
јасних вредности. Узвишено стање духа и самоконтроле, 
а уметничко дело истинска вредност која превазилази 
своје време настанка и емитује енергију у универзалном 
простору тековина човечанства. 

Особа Б: То је пре свега утеха за напаћене и уморне људе, 
могућност заборава и усхићења лепотом. Живот је тегоба 
и људима треба пружити наду да људске вредности нису 
сасвим изгубљене.

Особа В: Уметност сама може постати превара и једна 
велика илузија која уљуљкује, а то јој се никако не сме 
дозволити. Права уметност узнемирава и опомиње, а 
никако не подилази некаквом општем или посебном 
укусу. Дакле то је место пропиткивања, разбијања 
илузија, трауматично место које вас приморава да се 
суочите са својим сопственим проблемима. 

Питање: Шта за Вас  значи то што сте највећи српски 
уметник? 

Особа А: Испуњава ме задовољством што мој труд није 
био узалудан. Статус који имам омогућава ми да изведем 
скоро све што пожелим. Уосталом такво уважавање 
заједнице улива велико самопоуздање.

Особа Б: То је за мене велика част, то што представљам 
на најбољи начин дух мог народа. 

Особа В: Ништа специјално. То и онако нема никакве 
везе са уметношћу. 

Питање: Реците ми нешто о институцијама културе 
које су вас прогласиле за највећег уметника. 

Особа А: Институције културе су, упркос својим 
слабостима, неопходне, јер оне вреднују дела и 
производе друштвени систем вредности. Оне повезују и 
стављају у контекст различите уметнике и њихова дела 
и само захваљујући њиховим критеријумима могуће 
је преиспитивање уметничких појава у различитим 
временима. Да није њих како бисте Ви са сигурношћу 
знали ко је и зашто велики уметник? 

Особа Б: Наравно да је важно то што су мене управо неке 
од таквих институција прогласиле за највећег српског 
уметника, али нису уметници ту због институцуја, већ су 
институције ту због уметника. 

Особа В: Институције културе углавном служе да ублаже 
трауматичне ефекте уметничког дела, да га лише 
његове оштрине, да га припитоме. Уметност и култура 
нису на истом задатку. Мене ионако није ниједна 
институција прогласила за највећег српског уметника, а 
своју стваралачку моћ не дугујем ниједној друштвеној 
бенефицији. То нема никаквог значаја. Величина 
уметника се огледа у нечем сасвим другом.

Да сте такмичар овог квиза за кога бисте се ви 
одлучили?

Дејан Анђелковић и Јелица Радовановић

НАЈВЕЋИ СРПСКИ УМЕТНИК, транскрипт видео документације

Замислимо ситуацију сличну игри загонетне особе из легендарног квиза “Квискотека”: 



УВОД>> На отварању изложбе 9. маја 2011.г. у 
Магацину у Ул. Краљевића Марка 4 биће промоција 
монографије уметничког опуса Јелице Радовановић и 
Дејана Анђелковића, аутора Јасмине Чубрило, у издању 
Колекције Вујичић. Монографија се бави периодом од 
тридесетак година, од којих су последњих двадесет, 
углавном, заједнички изводили радове. Тај период 
рада поклапа се са бурним и радикалним променама 
друштвених односа и уговора, статуса појединца у 
друштву и места и улоге уметности у заједници.
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. Кроз 
рад на књизи уочили су релације између временски 
удаљених радова који на различите начине, различитим 
стратегијама, трагају за активним позицијама уметничког 
говора, третирајући слична питања. Централно 
питање које се поставља кроз ову анализу је како се 
променом услова у којима настаје, мења објекат 
уметничког рада? 
Кроз изложбу, која прати промоцију монографије, 
уметници желе да преиспитају генезу односа према 
позицији говора уметника у радикално другачијим 
контекстима. 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. 

Уметничке изјаве аутора о радовима на изложби

НЕМА НЕВИНИХ

Код пешачких прелаза у центру Београда постављени су 
метални стубићи које људи несвесно додирују рукама 
док чекају зелено светло на семафору. Врхови стубова су 
‘’поједени’’, заобљени меким људским додиром.
За БЕЛЕФ 2000.г. смо намеравали да један од стубова 
на пешачком прелазу код Трга републике заменимо 
каменим метком. Направили смо метак висине 120цм, 
на врху смо угравирали текст НЕМА НЕВИНИХ и прекрили 
га веома танком каменом плочом. Трг републике смо 
изабрали зато што је постао „симболично место“ на које 
људи масовно излазе у ситуацијама у којима покушају да 
утичу на политичку судбину заједнице. Очекивали смо да 
после извесног времена људи длановима отру плочицу 
и да се појави текст. Градске власти су одбиле да дају 
дозволу за постављање рада.
2002. г. смо позвани да учествујемо на Бијеналу визуелних 
уметности у Панчеву. Поставили смо рад на пешачком 
прелазу у центру Панчева, на Тргу ослобођења. У току 
изложбе неко је сломио рад и однео га. 

ЗНАЦИ

За БЕЛЕФ 1998.г. смо планирали да на улице Београда 
поставимо девет стандардних саобраћајних знакова у 
које су уписани шамански цртежи. 
Организатори БЕЛЕФ-а тражили су дозволу за поставку, 
али се испоставило да је законом забрањено у поље знака 
уносити било какав садржај сем прописаног. Препоручено 
нам је да пронађемо посланика који ће поднети 
иницијативу у Скупштини за допуну закона амандманом 
који се односи на наш случај. Пошто закон није предвидео 
забрану Београд путу да произведе атипични знак, а уз 
наруџбину знака у пакету иде и услуга поставке знака, 
изашли смо камионом са радницима на улице строгог 
центра Београда. Испоставило се да је само присуство 
камиона и радника било довољно да нам обезбеде 
неку врсту самоподразумевајуће дозволе. Нико нас није 
ништа питао и несметано смо поставили девет знакова. 
Претпоставили смо да уколико је толико компликована 
процедура за добијање дозволе за постављање атипичног 
знака, да је бар једнако компликованија процедура 
уклањања таквог знака. Знаци су годинама стајали на 
местима на којима смо их поставили.

READY MADE

Ready made  је направљен током НАТО интервенције 1999.г. 
од фотографија које су скинуте са интернета. Фотографије 
су употребљене без поштовања ауторских права Disney 
компаније и новинских и медијских агенција, а за рад је 
коришћена пиратска верзија Photoshop програма. 

КОНВЕРЗАЦИЈЕ

У самопослузи Родић на Миљаковцу 2001.г. радио је месар 
Милан Новчић. Од млевених чварака вајао је портрете, 
излагао их у витрини са месом и тако нудио купцима. Кад 
смо позвани да учествујемо на изложби Конверзације у 
Музеју савремене уметности у Београду, наручили смо 
од њега да направи наше портрете од млевених чварака 
и изложили их.
Иако је изложба била прва интернациона изложба у 
Београду после дугог периода изолације, медији нису 
показали велико интересовање за изложбу. Али исти 
ти медији су показали велико интересовање за Милана 
Новчића. Дао је пуно интервјуа, фотографисали су га, 
снимали за телевизије. Свим медијским презентацијама 
је било заједничко то што су потпуно игнорисале релацију 
нас и Милана Новчића. Медијска помпа је Новчићу 
обезбедила поверење локалне заједнице у његове 
ликовне способности тако да је добио поруџбине за 
слике (што никад раније није пробао да ради) и зарадио 
је новац, што је и био његов примарни мотив. Истом 
брзином како је постао славан захваљујући медијима, тако 
је и запостављањем од медија његова слава избледела. 
Милан Новчић је доживео Ворхолових 15 минута славе.
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ПИРАТ

Харолд Пинтер добио је Нобелову награду за књижевност 
за 2005. годину и тим поводом припремио је говор  под 
називом Art, Truth and Politics који је у јавности одјекнуо 
због бескомпромисне критике америчке, али и британске 
спољне политике, аморалности, корупције и злоупотребе 
позиције моћи. Пинтер проблематизује моћ и политички 
капацитет уметности, односно рефлектује сумњу у 
уметничку позицију као позицију активног говора што 
се експлицитно уочава у уводном делу говора у коме 
прави оштро разграничење себе као писца и себе као 
грађанина, из чега произилази и формулисање различитих 
приступа према истини у уметности и истини у политици/
свакодневном животу.
Ми смо текст говора превели на српски језик, ангажовали 
спикера да га прочита, снимили и умножили снимак, 
технички га опремили - направили смо пиратско CD 
издање. Ангажовали смо људе који су дискове на дивље 
продавали на отварању наше изложбе у галерији КЦБ 
2006.г., у самој галерији и на околним улицама. Цео тираж 
од 100 ком. је продат исте вечери.

‘’ХОЋЕ ЛИ СЛОБОДА УМЕТИ ДА ПЕВА 

КАО ШТО СУ СУЖЊИ ПЕВАЛИ О ЊОЈ’’

  Бранко Миљковић

Улица Канарево брдо протеже се само дуж једног блока 
зграда, али она је центар у ком су сконцентрисане 
многобројне радње и занатске радионице. Током 
деведесетих година пропале су друштвене фирме и 
приватници су постепено преузели њихове локале 
и започели своје послове хватајући се у коштац са 
новим друштвеним уговором. 2006.г. у улици Канарево 
брдо и на локалној пијаци направили смо неку врсту 
перформанса, разговора са људима који покушавају 
да развију приватне послове и радницима који раде за 
њих. Основа за разговор био је текст који се састоји од 
28 реченица из књиге ‘’Поредак слободе’’ Фридриха фон 
Хајека којима се презентују кључни ставови либералног 
капитализма. Фридрих фон Хајек је родоначелник и 
теоретичар либералног капитализма. За свој рад добио 
Нобелову награду за област еконимије 1974. године. Фон 
Хајек је чврсто веровао у индивидуализам и тржиште и 
био немилосрдни критичар социјализма. Са учесницима 
догађаја смо разговарали на њиховим радним местима 
о темама које се намећу из изабраног текста и људи су 
сами бирали реченице које ће изговорити у камеру.

1.   Слободни тржишни поредак пружа шансу сваком 
члану друштва да успешно користи своја знања ради 
постизања својих циљева.
2.   Можемо размишљати да ли је свестан избор слободног 
тржишног поретка правична одлука.
3.   Али не можемо преиспитивати да ли су појединачни 
резултати које таква одлука производи за сваког понаособ 
праведни или неправедни.

4.   Погрешно је појам правде примењивати на расподелу 
зарада.
5.  То је последица погрешног, антропоморфног тумачења 
друштва као организације, а не као спонтаног поретка.
6.   Термин расподела је у том смислу неадекватан.
7.   Нико у тржишном поретку не распоређује зараде.
8.   Ту пре можемо говорити о дисперзији зарада.
9.  Расправа о праведној или неправедној расподели 
зарада је зато бесмислена.
10. Не могу постојати правила која одређују колико ко 
треба да има.
11. Можемо само направити концепт релативних заслуга 
или потреба различитих јединки.
12. Али за то не постоји објективно мерило из кога би 
следила адекватна награда.
13. Многи сматрају како чињеница да већина људи данас 
жели социјалну Правду указује на то да овај идеал има 
одржив садржај.
14. На жалост, то је велика заблуда, а њене последице ће 
увек бити различите од њених намера.
15. Размишљање о правди не даје оправдање за 
кориговање резултата  тржишта.
16. Правда захтева да свако узме оно што тржиште 
пружа.
17. Постоји само правда индивидуалног поступања, али 
не и социјална правда.
18. Треба отворено признати да тржишни поредак не 
доводи ни у какву блиску везу субјективну заслугу или 
индивидуалне потребе и награде. 
19. Суштинско је за слободно друштво да треба да будемо 
материјално награђени, не за оно што нам други наређују 
да радимо, већ зато што неким другима дајемо оно што 
они желе.
20.  Послушност има моралну вредност само тамо где је 
то ствар избора, а не присиле.
21. Економска слобода је неопходан услов свих других 
слобода, а приватна иницијатива је и нужан услов и 
последица личне слободе.
22. Под слободом подразумевам независност од туђе 
арбитрарне воље.
23. Зато је слободно тржиште ефикасан инструмент за 
одређивање плата.
24.  Свако, богат или сиромашан, дугује свој приход исходу 
игре у којој се мешају вештина и срећа.
25. Удели су толики колики јесу само зато што смо се 
сложили да играмо ту игру.
26. Оптимум тржишног поредка предпоставља да нема 
препреке да се уђе у сваки облик пословања и да тржиште 
на одређени начин функционише помоћу распростирања 
информација о повољним могућностима.
27. Покушај да се ауторитативно одреде одговарајуће 
зараде различитих група делују деструктивно на тржишни 
поредак.
28. Сва настојања да се обезбеди праведна расподела 
су усмерена ка преокретању спонтаног поретка тржишта 
у организацију, или другим речима у тоталитарни 
поредак.



СТРЕЛКА

2002.г. у београдској општини Раковица формирана 
је спортско – уметничка асоцијација Стрелка. Ова 
асоцијација формирана је по угледу на некадашње 
сеоске задруге – чланови групе међусобно помажу једни 
другима својим радом, знањем и техником/оруђем у 
конципирању и извођењу личних пројеката, а главна 
спортска активност је пикадо. Чланови Стрелке су: 
Наташа Павловић (монтажерка, оснивачица и власница 
предузећа за продукцију и пропаганду Погон), Вељко 
Павловић (сниматељ, ванредни професор на Факултету 
драмских уметности), Јелена Јовић (балерина, чланица 
Истер театра), Мишко Стевановић (директор филма, 
директор и сувласник Концепт филмс студија), Владимир 
Милошевић (стоматолог), Весна Милошевић (сликарка-
аматерка и љубитељка уметности), Дејан Анђелковић 
(ликовни уметник, сценограф, професор ВШЛПУ) и Јелица 
Радовановић (ликовна уметница, професор ВШЛПУ).
До 2010. године асоцијација је затвореног типа, размена 
се обавља само међу члановима групе, када се одлучује 
да асоцијација прошири своје деловање на локалну 
заједницу, а по моделу понашања различитих инстанци 
власти у организацији општине. Нови циљеви Стрелке су 
од овог момента усмерени на умрежавање и активирање 
локалне заједнице. Асоцијација се самопроглашава 
чиновима као што су полагање цвећа на локалне 
споменике или званичне посете различитим инстанцама 
власти на општини. Активност групе одвија се и кроз 
перформанце као што је чување споредних железничких 
колосека са напуштеним вагонима на којима годинама 
страдају углавном деца. Асоцијација тренутно ради на 
успостављању центра информисања који би омогућио 
становницима Раковице да размењују своја знања и рад у 
зависности од својих потреба, без посредника и без новца 
(нпр. часови цртања за шетање паса, или кување ајвара за 
шивење хаљине...).
 

Теме и питања за дискусију

Како се променом услова у којима настаје, мења објекат уметничког рада?1. 

Какав је карактер уметничке продукције у Србији у светлу драстичних промена које су нам запале?2. 

Узмимо за пример рад „Највећи српски уметник“: он је раније излаган као интерактивна инсталација - 3. 

видео плус гласачке кутије. У Београду, на Косанчићевом венцу, победила је особа В. У Нишу, победила 

је особа А, на Октобарском салону - особа Б. Зашто се тако десило? На видео снимку све три особе 

одговарају на питања, наравно ни један од њих није ликовни уметник. Какав је систем вредности који 

заступају учесници, какав је њихов став према позицијама које су заузели до одговора на питања на која 

и они одговарају?
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