
18:00 / Представљање уметничког рада на енглеском
19:00 / Дискусија међу публиком (на српском)

о раду посвећеном Музеју револуције на Новом Београду 
аутора-уметника из Холандије

Аутор пројекта и модератор разговора: Мг Боба Мирјана Стојадиновић
Продуцент пројекта: Удружење уметника ДЕЗ ОРГ 
Партнер пројекта: Културни центар РЕКС
Пројекат се реализује уз помоћ Фондa за отворено друштво, Србија
Амбасада Холандије у Београду је подржала ову дискусију

Форум:: публика о радовима визуелне уметности

Све актуелне информације о пројекту можете да нађете на
http://razgovori.wordpress.com
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О РАДУ

Ми радимо колективно од 1995. године као Бик Ван дер Пол (Лизбет Бик и Јос ван дер 
Пол). Кроз нашу праксу ми истражујемо потенцијал уметности да произведе и пренесе 
знање и истражујемо методе како активирати ситуације у циљу креирања платформе за 
различите врсте комуникативних активности.

Наш рад се бави „јавном сфером“ (јавним добром, питањима око планирања и јавног 
простора и јавног власништва), са циљем да створимо неопходни потенцијал за дијалог 
и дискурс константног побољшања кроз који градимо разумевање ситуација које нас 
окружују.

Кружење знања и поновна употреба постојећих и преосталих простора, облика и 
ситуација је важно стратешко оруђе у нашем раду. Ми се фокусирамо на „нормалне“, 
запуштене или заборављене ситуације, не додајући још једну идеју циклусу продукције и 
конзумације, већ преиспитујући и поново активирајући постојећу ситуацију.

Појмови отуђености као што су измештеност, реконструкција и копирање, допуштају да 
нешто надрасте своје оригиналне корене, границе или ограничења, и могу да се уведу 
у употребу као средство које ће да обухвати колекцију или интелектуални домен ради 
критичког истраживања својих потенцијала.

Наш рад има за циљ да унапреди ситуације, дода оно што недостаје и истакне оно што 
је у мраку и отвори пре него затвори, примењујући стратегију успостављања ситуације 
која ће потенцијално да генерише размену мисли и идеја. Већи део нашег рада може да 
се опише као осетљив на локалитет и конструктивно критички; ми истражујемо посебни 
(урбани, друштвени, јавни) контекст и преиспитујемо могуће улоге и функције уметности 
и уметничке праксе у односу према овим контекстима као генератора промене.

Рад Уметност је или плагијат или револуција*, или: Нешто ће овде сигурно да се 
деси, започет је 2007. године у Београду, као одговор на огољену локацију незавршеног 
Музеја револуције на Новом Београду. Музеј Револуције је требао да буде отворен 1981. 
г. али су само постављене основе. Конструкција је обустављена крајем 1970их година 
и од онда је стање остало непромењено. Све што данас ту може да се види је огромна 
бетонска платформа са челичним конструкцијама које штрче из ње.

Уметност је или плагијат или револуција*, или: Нешто ће овде сигурно да се деси 
истражује потенцијале револуције као (медијски/медијатизовани) догађај, који обухвата 
серију радова који се непрекидно развијају и истражује различите облике 
(ре)презентације и манифестације: продукција филма (видео, 30мин.), плакат (део 
Опен магазина, број 14: Уметност као јавно питање, издао С.К.О.Р./Н.А.И., Холандија), 
инсталације и неонски рад са“проблемима који отварају“, и прављење музике за филм у 
сарадњи са различитим музичким групама као текући део пројекта. Поводом прављења 
музике за филм почели смо да радимо са различитим музичким групама и бендовима – за 
сада у другим градовима ван самог Београда – о томе шта би „револуција“ данас значила. 
Ово укључује посебно снимљене музичке нумере, реализоване у току једнодневне пробе 
Глазговског импровизаторског оркестра у студијском амбијенту. Потом је уследио снимак 
који је извео млади панк бенд Битре Барн који је лоциран у Трондхајму. Филм са локације 
и музике представљају студију незавршености, основа које још увек нису руине.

Бик Ван дер Пол

* Цитат Пола Гогена



О УМЕТНИЦИМА

Бик Ван дер Пол раде заједно од 1995. године. Они живе и раде у Ротердаму у 
Холандији.
Бик Ван дер Пол истражују потенцијал уметности да произведе и пренесе знање. Њихов 
радни метод је заснован на сарадњи и истраживачким методама како активирати 
ситуације у циљу креирања платформе за различите врсте комуникативних активности.

Пројекти и изложбе укључују: 
[2010] ENEL award, MACRO (Рим); Leaning From Vancouver; Western Front (Ванкувер, 
Канада); Museum Boijmans Van Beuningen (Ротердам, Холандија); Speculation, 
Commonlands (Осло)
[2009] Центар за савремену уметност, Глазгов; Лионско бијенале (Лион, Француска); 
Wysing Art Centre (Кембриџ); One Day Sculpture (Окланд, Нови Зеланд); U-Turn 
(Копенхаген, Данска)
[2008] I’ve got something in my eye, Marie Louise Hessel Museum/CCS Bard, Annandale-on-
Hudson (Њјујорк); Becoming Dutch, Van AbbeMuseum (Aјандховен, Холандија); Plug In, Van 
AbbeMuseum; For Reasons of State, ISP Whitney (Њјујорк); Utopia Transfer, Kiscelli Museum 
(Будимпешта); 
[2007] Истанбулско бијенале; Models For Tomorrow, European Kunsthalle (Келн, Немачка); 
Московско бијенале; Temporary Measures, Associates (Лондон); 
[2006] Trans(cient) City (Луксембург); Issuefighters, INSA Art Space (Сеул, Кореја); Fly Me To 
The Moon, Rijksmuseum (Амстердам); Naked Life, MOCA (Тајпеи, Тајван); 
[2005] Secession (Беч); Cork Caucus (Корк, Ирска). 

Део њихове праксе укључује објављивање књига, као што су: Да ухватиш мало ваздуха 
(Catching Some Air, 2002), Са љубављу из кухиње (With Love From The Kichen, 2005), текућа 
серија издања Прошлог несвршеног (Past Imperfect, 2005, 2007), Пошаљи ме на Месец 
и +82 (Fly Me To The Moon и +82, 2006), Изгубљени моменат (The Lost Moment, 2007), 
Истанбул, 29 локација (Istanbul, 29 Locations, 2007), Јавна арена (Public Arena, 2009).

Сви њихови пројекти могу да се нађу на њховој веб-страници, www.bikvanderpol .net



Документација рада “Уметност је или плагијат или 
револуција*, или: Нешто ће овде сигурно да се 
деси”

Музеј Револуције, Нови Београд, 2007.

*  Цитат Пола Гогена



Сарадња са глазговским импровизаторским оркестром,
Глазгов, Шкотска

Сарадња са панк бендом Bittre Barn 
из Трондхајма, Норвешка



Питања за дискусију:

Да ли може да се оживи изгубљена револуција?1. 

Шта значи да учествујеш?2. 

Да ли је могуће да се доведе у однос незавршени Музеј револуције са наизглед 3. 
незавршеним – у току – пројектом Уметност је или плагијат или револуција, или: 
Нешто ће овде сигурно да се деси? 
Да ли постоји могући однос према политици Новог Београда као друштвеном и 
архитектонском пројекту? Према другим градовима и заједицама? 
Да ли даља и текућа истраживања додају слојеве нових наратива, и да ли осећате да 4. 
ови слојеви додају нешто пројекту и иницијалној локацији? 
Да ли мислите да би пројекат требао да се врати у Београд у неком тренутку? Како?

Овај пројекат је започет на позив Зорана Ерића да учествујемо у дугорочном 5. 
(двогодишњем) истраживачком пројекту Диференцирана суседства са међународним 
уметницима, и уметницима, новинарима, филмским ствараоцима, и научницима из 
Београда. 
На који начин размишљаш о уметницима и истраживачима из иностранства који раде 
са специфичностима локације? Да ли мислиш да је то културни туризам, да ли мислиш 
да поглед споља може да отвори нове перспективе, да ли мислиш да људи са стране 
(аутсајдери) могу ишта да науче од локалне, ситуације специфичне за одређено 
место?*

Да ли те овај пројекат тера да размиљаш о улози и позицији медија у политици и 6. 
друштву у целини?

Да ли би могли да поделите своје мисли о недавним и текућим градским развитком у 7. 
вашем граду? Да ли осећате да можете да полажете одређено „право на град“? Како?

Више информација о овом пројекту и друге позадинске информације могу још да се нађу 
на:

http://www.artandresearch.org.uk/

http://www.bikvanderpol.net/DOC/A%20Prior-17-Zoran%20Eric.pdf

http://www.labforculture.org/en/users/site-users/site-members/jelena-vesic/51331/19158

http://en.wikipedia.org/wiki/Non-Aligned_Movement

http://newleftreview.org/?view=2740

* На пример, по питању урбаног планирања, идеја и идеологија које стоје иза Новог 
Београда, парка, локације Београда као града где је одржан први самит Покрета 
несврстаних.


