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Радови Ограда и Савршена вожња, који су представљени на изложби Шта се 
догодило са музејом савремене уметности? у МСУБ и којима бих желео да 
овом приликом разговарамо, у тематском смислу односе се на Музеј и стање 
у коме се он тренутно налази, мада принципи и методе стварања ова два рада 
полазе са потпуно различитих позиција. Окосницу моје уметничке праксе чини 
интензивни дијалог на релацији личног односа према феноменима, углавном 
друштвеног карактера, који утичу или се емитују у локалном и глобалном 
окружењу у коме егзистирам. Полазећи од визуелних манифестација, симбола 
и представа одређених појава које тежим да разумем, анализирам или које ме 
иритирају или забрињавају, а које су део наше колективне перцепције и визуелне 
културе, методом редуковања формалног језика преводим дате феномене 
на сведене слике, истовремено се поигравајући са њиховим садржајем и 
задатим значењима. Преко огољене слике као визуализације датог феномена, 
растерећеног устаљених интерпретација, друштвених стереотипа, претпоставки 
или осуђивања, желим да створим простор у коме ће свако према свом 
нахођењу постављати питања везана за тај феномен, или га самог доводити у 
питање. Имајући у виду ово константно сопствено преиспитивање у односу на 
дешавања у којима се крећем и која ми окупирају пажњу, основна дилема у вези 
са радовима који су инспирисани МСУБ-ом односила се на то како да одређени 
феномен из локалног контекста, у коме је успољен и у коме специфично 
егзистира, преведем на универзални језик (како радови не би били само 
ефемерна реакција на дату ситуацију или површни документаризам). Намера ми 
је била, не само да се поиграм са визуелним значењима и симболима Музеја као 
архитектонског здања и институције културе које је један од битнијих обележја 
једног града, већ и да—са јаким акцентом не његов снажан и чисто формални 
идентитет—створим ситуацију у којој би посматрач могао са њим да комуницира 
преко мог рада. 

Оно што Ограду и Савршену вожњу повезује јесте стање у коме се тренутно 
налази институција Музеја савремене уметности која безуспешно, од 2007. 
године, покушава да реконструише своју зграду и оспособи је да функционише. 
Реконструкција која из више разлога делује као да се никада неће завршити 
постаје све алармантнија, али, како време пролази, изгледа као да се сви полако 
мире са ситуацијом и препуштају овај случај неким бољим околностима. Оно 
што сам увидео као једну врсту обавезе је да питање о томе шта се са МСУБ-
ом (не)дешава поставим у јавни простор и да на конкретан начин изразим 
своје негодовање по питању овог проблема. Испровоциран свеприсутном 
летаргијом и игнорисањем овог питања настао је рад Ограда који на директан 
начин супротставља посматрача са проблемима који се већ пет година готово 
невидљиво гомилају. Користећи огледала уместо металних плоча транспоновао 
сам специфичну фасаду Музеја савремене уметности у објекат који има све 
карактеристике грађевинске ограде која се приликом обнове зграда поставља 
да заштити место радова. Излагањем овог објекта у јавни простор позивам 
посматрача да се суочи са својим одразом у огледалима и тако себи постави 
питање о личној одговорности у вези са насталим околностима у којима је 
ова музејска институција све више само аутентична фасада, која је постала 
нејасна асоцијација на функцију коју је ова зграда некада имала. Овај рад 
је продуциран поводом групне изложбе Без одлагања у Галерији Културног 
центра Град где је требало да буде изложен на обали реке Саве наспрам Музеја 



савремене уметности. Немарношћу управе Културног центра Град, који упркос 
тврдњама није извадио потребне дозволе, рад је уклоњен сат времена након 
отварања. Овај инцидент додатно је показао колико је савремена уметност 
маргинализована и са колико ноншалантности и неодговорности се и установе 
културе према њој односе. 

У исто време када је настајао овај рад и Музеј савремене уметности почиње са 
припремама за изложбу Шта се догодило са музејом савремене уметности?. 
На инцијативу кустоскиње Уне Поповић позван сам да Ограду излажем у самом 
Музеју који је за потребе овог догађаја привремено отворен. Један од првих 
договора везаних за изложбу дешавао се у згради Музеја. Пре уласка у зграду 
пробао сам да се сетим како је изгледала последња поставка пре почетка 
реконструкције Музеја, уједно констатујући колико је та изложба била битна за 
мене и моје одређивање као уметника. Тако је и почела посета Музеју, али како је 
обилазак одмицао све више сам био фасциниран енергијом и монументалношћу 
ове грађевине која ме је до краја разгледања убедила да снимим видео рад 
Савршена вожња. Атмосфера заустављеног времена која је доминатна у простору 
напуштеног МСУБ-а учинила ми се савршеном као сценографија, односно место 
за одигравање једне, за њу неспојиве радње. Унутрашњост Музеја савремене 
уметности, чија је сврха годинама занемарена, покушао сам да посматрам 
као савршену платформу коју би у овим околностима на аутентичан начин 
искористила специфична супкултурна група посвећена вожњи скејта, која 
често усваја напуштене просторе и претвара их у полигоне за вожњу. У овом 
случају скејтер покушава да изведе оно што је за њега најважније—савршену 
вожњу у згради која редуковањем њеног примарног садржаја потпуно одговара 
његовој замисли. Вештим и гласним кретањима скејтера кроз простор откривају 
се различити сегменти зграде, градећи атмосферу која супротстављањем 
динамичног покрета и заустављеног времена, приказује огроман неискоришћени 
потенцијал овог монументалног архитектонског здања. Овај веома естетизован 
видео рад у бити представља неку врсту омажа згради—ремек делу 
модернистичке архитектуре СФРЈ—која, упркос свим својим тренутним техничким 
недостатцима и запуштеном стању у коме се налази, делује невероватно снажно. 

Саша Ткаченко

Ограда, 2012., метал, огледало, 225 x 600 x 75 цм

Савршена вожња, 2012., видео, 5’ 04” луп

Више информација о другим радовима Саше Ткаченка
www.sasatkacenko.com

Више информација о изложби у МСУБ
http://www.msub.org.rs/izložba/šta-se-dogodilo-sa-muzejom-savremene-umetnosti

Више информација о изложби Без оргладања
http://cargocollective.com/bezodlaganja
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Биографија

Саша Ткаченко (1979) дипломирао је вајарство на Факултету примењених 
уметности у Београду, а усавршавао се на International Sommerakademie für 
Bildende Künste у Салцбургу. Излагао је на више групних изложби у земљи 
и иностранству (Београд, Хамбург, Истанбул, Риволи, Беч…). Самостално се 
представио изложбама Хигијена у Културном центру Магацин (2008.), Објект Х 
у Лаге Егал галерији у Берлину (2011.), као и изложбом Manual Work у галерији 
Нова у Београду и Културном центру у Панчеву (2012.).Овогодишњи је финалиста 
награде Димитрије Башичевић Мангелос. Његове радове тренутно можете 
видети у оквиру изложбе Шта се догодило са Музејем савремене уметности? у 
Музеју савремене уметности у Београду (јун – септембар 2012.) и у Галерији Дома 
омладине на изложби Велика Очекивања (септембар 2012.).

 

Питања за публику

1. Да ли можете да се сетите прве изложбе коју сте посетили у МСУБ-у? Која 
изложба је битно утицала на Вас, а десила се у МСУБ-у?

2. Какав утисак на Вас оставља посета згради МСУБ-а пет година након 
затварања, и да ли на основу затеченог стања можете да се сетите како је 
изгледала последња поставка пре почетка реконструкције?

3. Колико је институција МСУБ битна за друштво / друштву у коме егзистирамо? 
Да ли је њено нефункционисање утиче на квалитет уметничке продукције и 
на формирање нових генерација студената уметничких факултета?

4. Шта се дешава када рад, који је излаган у јавном простору са жељом да 
покрене дијалог у вези са неким проблемом, бива постављен у простор који 
директно проблематизује (као у случају рада Ограда)? Да ли мислите да се 
онда губи његов критички потенцијал или се, можда напротив, он наглашава?

5. Да ли зграда Музеја, уколико у свом ентеријеру не садржи никакву изложбу/
поставку, треба да изгуби свој идентитет и намену?


