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Аутор пројекта и модератор разговора - Мг Боба Мирјана Стојадиновић
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Зоран Пантелић (Нови Сад, 1966), уметник, едукатор и 
медијски активиста дипломирао 1991., и магистрирао 1995. 
на Академији уметности у Новом Саду. Похађао школу 
за медијску едукацију на Факултету друствених наука у 
Љубљани 2001.г.
Стекао статус слободног уметника 1992. године.
Основао уметничку асоцијацију Апсолутно 1993. године, 
колектив који је током деведесетих деловао на пољу 
интердисциплинарних уметничких пројеката и медијског 
плурализма (www.apsolutno.net).
Рад асоцијације Апсолутно се развијао и интернационално 
презентовао на уметничким фестивалима и галеријама 
у градовима широм планете као што су Берлин, Париз, 
Будимпешта, Вроцлав, Хирошима, Сан Франциско, Беч, 
Франкфурт, Њујорк, итд.
Од 1995. године учествује на бројним интернационалним 
симпозијумима и конференцијама посвећеним култури 
нових медија и као гостујући предавач на универзитетима 
широм Eвропе (Беч, Мастрихт, Берлин, Амстердам, Десау, 
Сарајево, Хелсинки, Москва, итд.) 
2000. године основао и од тада води Центар за нове 
медије_куда.орг који развија креативне могућности на 
пољу нових комуникацијских технологија и уметности (www.
kuda.org). Центар_куда.орг је организација која окупља 
уметнике, теоретичаре, медијске активисте, истраживаче и 
широку публику на пољу информацијских и комуникацијских 
технологија. Активност рада куда.орг је посвећена питањима 
утицаја електронских медија на друштво, на креативну 
употребу нових комуникацијских технологија на савремену 
културу. 
Паралелно је укључен у рад неколико одбора и саветодавних 
група, интернационалних издавачких кућа које се баве 
медијима и савременом уметничком праксом (DATA browser, 
Универзитет у Плимуту, Велика Британија). Радио је и као 
један од селектора Октобарског салона у Београду 2001. 
Члан савета Бијенале Младих, Вршац 2002. године. Као 
уредник продуцирао 2003. године интернационалну изложбу 
‘Свет информација – World-Information.org’ која се одржала у 
Новом Саду и у Београду 
(www.world-information.org, март/мај 2003). 
У пролеће 2004. године у продукцији Центра_куда.орг 
организовао је ‘Транс_европски пикник’ у копродукцији 
са V2 Институтом из Ротердама. Од 2005. године предаје 
на Академији уметности као хонорарни предавач. Један 
од оснивача и ментора у развоју Омладинског културног 
центра ЦК13 у Новом Саду од 2007. године (www.ck13.org). 
Од 2010. члан је Европског културног парламента (ECP-
www.kulturparlament.com) са седиштем у Бриселу. Један 
од покретача  иницијативе за реконструкцију културног 
и друштвеног живота у граду ‘За културне политике-
Политика културе’ која је покренута 2009. године (www.
zakulturnepolitike.net).  
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Сарадња као уметничка стратегија

Мој лични уметнички кредо би се могао изразити 
на следећи начин: Дотаћи уметношћу реалност и 
учинити ствари видљивима и креирати услове за 
промену стања. Овакав вид ангажмана спроводим 
кроз различите методе истраживања реалних 
чињеница – анализом, разумевањем и развојем 
дискурса, активизмом, уметничком акцијом, 
комуникацијом.

Рад је у овом случају – процес. Процес комуникације, 
сазнања, контемплације и акције која је изнова 
подупрта разменом наведених процеса. 
Истовремено процес у себи носи низ различитих 
стања/ситуација и неминовно се проналазимо у 
њима. Та промена стања је нешто што доприноси 
сталној промени, трансформацији уметника у 
различите/нове улоге. Овакав статус нестабилног 
електрона чини ствари несталнијим, ризичнијим 
и непредвидљивим у свим ситуацијама, и то даје 
основни осећај отворености.

Од самог почетка своју активност сам везивао за 
колективни рад, размену знања и искуства (група 
- Testa di Shackespeare 1985, група - Пре и после 
тишине 1987, група - Апсолутно скулптурално 
1990, асоцијација Апсолутно 1993, Центар_куда.
орг 2001.)

Своју рану уметничку фазу кроз рад савремене 
скулптуре у проширеном пољу сам врло брзо 
унапредио у уметничку ангажовану праксу 
кроз рад у колективу асоцијације Апсолутно 
окупљене 1993.г.  (www.apsolutno.net). 
Продукција асоцијације АПСОЛУТНО проистекла 
је из ликовних уметности, да би се временом 
проширила на интердисциплинарна истраживања 
чињеница из непосредног окружења са циљем да 
се отворе могућности њиховог новог ишчитавања. 
Истраживачки процес је био отвореног 
карактера и усмерен на најразличитије појаве 
у окружењу, што је изискивало сталну будност у 
уочавању и маркирању одређених феномена или 
места. Пројекти су се стога често реализовали 
на јавним местима или локацијама посебне 
намене (нпр, бродоградилиште, мост, гробље, 
гранични прелази итд.). Концепција уметничког 
рада асоцијације заснивала се као реакција на 
социолошке, културне и политичке стимулусе из 
непосредног окружења. 

АПСОЛУТНО је избор медија сматрала посебно 

важним елементом рада. Стога се продукција 
реализовала у различитим медијима (видео, 
штампани материјали, инсталације, акције, 
site specific пројекти, аудио, wеб пројекти), у 
зависности од идеје пројекта (www.apsolutno.net 
> production). Текст је такође био битан сегмент за 
пројекцију основне идеје у раду. Различите врсте 
текстова (као што су извештај, пропагадни текст, 
пропратни есеј) и стилских средстава (употреба 
цитата, језика компјутерске комуникације) 
били су присутни не само као објашњење, већ 
и као елементи преко којих се читају директни 
или индиректни садржаји - критика, иронија, 
парадокс, апсурд.

Укратко, Апсолутно је колектив који је 
током деведесетих деловао на пољу 
интердисциплинарних уметничких пројеката и 
медијског плурализма. Рад асоцијације Апсолутно 
се развијао и интернационално презентовао на 
уметничким фестивалима и галеријама као што су 
Берлин, Париз, Будимпешта, Вроцлав, Хирошима, 
Сан Франциско, Беч, Франкфурт, Њујорк, итд 
(www.apsolutno.net > presentation). 

Али и ту праксу сам доживео као преслабом 
контрибуцијом у комуникацији са друштвом, 
једним обликом самореферентне комуникације 
у аутономном кругу протагониста, недовољном у 
односу на стање ствари које су утицале на локални 
друштвени контекст. Схватио сам да је пракса 
групе на исти начин третирана и кодификована 
‘уметничким системом’ и са јасним одредницама 
уметничког тржишта, паковања и пласмана. 
Увидео сам да је тај пут веома узбудљив, али да 
смањује простор отворености и ствара засићено 
стање у којем се губе нестабилни електрони. 
Као облик надградње и потребе да се дотадашње 
искуство проведе у неки нов облик дифузије, 
размене и продукције, произашла је идеја о 
оснивању Центра за нове медије_куда.орг (www.
kuda.org).

Центар за нове медије_куда.орг је независна 
културна организација која од оснивања 2001. 
године окупља уметнике, теоретичаре, медијске 
активисте, истраживаче и широку публику на пољу 
истраживања савремених уметничких пракси, 
нових информацијских технологија, нових односа 
у култури и друштвено-политичких тема. Центар_
куда.орг делује и као ауторски колектив, али такође 
и као продуцент и активно учествује у бројним 
регионалним и интернационалним мрежама који 
се тичу побољшања услова савремене продукције 



културе и уметности, размене искустава и ко-
продукције. Оваква поставка ствари омогућила је 
мени, а и другима у колективу, да имају управо 
осећај слободе избора, обликовања и усмеравања 
током истрживања, или реализације, другим 
речима, отворен код који није дефинисао крајњи 
резултат. Истовремено, са друге стране пуно нових 
знања су се стекла у различитим околностима која 
су помогла да наши ставови и реализација постану 
још јаснији, директнији.

Током декаде деловања, Центар_куда.орг 
је развијао свој web site (www.kuda.org) у 
правцу специфичне документације: изложби, 
конференција, радионица и програма предавања и 
презентација – програм под називом kuda.lounge, 
које је у протеклом периоду представило преко 
стотину уметника/ца, теоретичара/ки, медијских 
активиста/киња, и истраживача/ица публици 
у Новом Саду и шире. Веб сајт је током година 
редовно информисао о неким од најзначајнијих 
догађаја са регионалне и интернационалне ново-
медијске и савремене уметничке сцене. Развијан 
“алаткама” слободног и бесплатног софтвера и 
заснован на његовим принципима, куда.орг веб сајт 
данас корисницима нуди својеврсну медијатеку 
– едукативну, медијску/видео архиву предавања 
неких од најзначајнијих светских теоретичара/ки 
и уметника/ца који су у протеклих десет година 
посетили куда.орг и Нови Сад. Поред (off-)on-line 
медијатеке, Центар_куда.орг посетиоцима нуди и 
богату библиотеку са преко 3000 наслова из поља 
савремене уметничке праксе и теорије, историје 
уметности, теорије и праксе нових медија и из 
савремене друштвене теорије и теорија културе. 

Центар_куда.орг је једна од неколико независних 
организација које су 2007. године основале 
Омладински центар ЦК13 у Новом Саду 
(www.ck13.org), а такође учествује и у раду градске 
мреже независних културних организација За 
културне политике – Политике културе 
(www.zakulturnepolitike.net). Поред организовања 
предавања, конференција и радионица, Центар_
куда.орг конципира и уређује изложбе и уређује 
издавачки пројекат kuda.read и у томе сарађује 
са бројним институцијама културе и издавачким 
кућама. Битан део рада куда.орг је и анализа 
друштвеног, културног и интелектуалног наслеђа 
бивше Југославије, Војводине и Новог Сада у 
периоду од 1950-их до 1980-их година, кроз 
пројекте Трајни час уметности, Новосадска 
нео-авангарда 1960-их и 1970-их (http://www.

kuda.org/trajni-cas-umetnosti-novosadska-
neoavangarda-60-ih-i-70-ih-godina-xx-veka), 
Медијска онтологија и Политичке праксе (пост-) 
југословенске уметности (http://www.kuda.org/
politicke-prakse-post-jugoslovenske-umetnosti), 
који се реализују кроз сарадњу са бројним 
колективима из региона. 

Кроз овакав облик активности Центар_куда.орг 
је развио комплексну, поливалентну структуру 
који омогућава рад у више нивоа, у процесима 
различитих карактера и метода који су у основи 
засновани на размени и слободној дистибуцији 
знања и надградњи и развоју дискурса што, и мени 
лично, отвара простор за стално усавршавање и 
простор за изналажење нових обика деловања.

Моја интересовања се ових година крећу у 
правцу друштвеног активизма, односа у култури 
и друштвено-политичких тема, кроз који се 
преплићу питања улоге савремене уметности 
у друштву, односно на који начин се резултати 
уметничке праксе одсликавају у друштву и 
друштвеним односима. У сплету оваквих питања 
доживљавам сарадњу као неизоставан процес 
рада, јер омогућава динамичан и комплексан 
облик преиспитивања који мени омогућава да 
изнова преиспитам сопствене ставове и да их 
утврђујем и/или мењам. Сарадњу доживљавам 
и као облик стимулације и као облик колективне 
редистрибуције рада и одговорности свих 
учесника, истовремено и веће задовољство у 
перманентној размени вештина и знања. 

Развој нових комуникацијских технологија је 
знатно изменио околности на свим нивоима 
друштвених односа, истовремено на утилитарном 
плану. Никад као пре су се повезали и преплели 
фокуси различитих група, струковних заједница, 
неформалних група, појединаца, развијајући на 
глобалном нивоу нов процес размене информација 
и знања који су посредно врло снажно утицали 
и на уметнитничку сцену. На овај начин 
доживљавам простор уметности и креативности 
будним и отвореним, јер свим тим преплитањима 
сцена бива отворена за происпитивање, што чини 
да је уметност нестабилно једињење са више 
слободних електрона. Сви ми у лабораторији смо 
у могућности да утичемо на даљи ток.

Зоран Пантелић



www.apsolutno.net

www.kuda.org

www.ck13.org
www.zakulturnepolitike.net

ПИТАЊА:

Да ли уметник СМЕ да се трансформише ван медија у коме је већ установљен у јавности? 1. 
Како? Зашто би то радио? Да ли је то облик слабости или храбрости? 

Да ли промена методе рада спада у слободу избора уметника, при чему се уметнички 2. 
ангажман као такав не би умањио, или је то резултат комплекснијих околности? Које 
околности би то биле?

Да ли уметничку продукцију треба прилагођавати публици? 3. 

Колико друштвени амбијент омогућава, а колико лимитира развој уметника? 4. 

Да ли уметнички ангажман може да мења односе у друштву или је то утопија? 5. 

Чиме се одликује уметност мимо тржишта, награда и музеја? Коме је она намењена? 6. 

Да ли је Уметност у кризи? 7. 

Оригиналност vs јединственост?8. 


