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УВОДНА РЕЧ ДЕКАНА

Зборник радова Факултета драмских уметности представља јединствену 
стручну и научну публикацију на просторима југоисточне Европе. Садржај 
Зборника чине радови из више научних подручја: театрологије и њених 
дисциплина (теоријска драматургија, историја позоришта и естетика 
позоришта), филмологије и њених дисциплина (теорија филма, историја 
кинематографије), теорије масовних медија (радио и телевизија), естетике, 
теорије културе, психологије уметности, менаџмента у области културе и 
уметности, као и историје Факултета драмских уметности. Зборник радова 
Факултета драмских уметности настао је као израз тежњи наставникâ и 
сарадникâ ФДУ да се теоријски приступ  уметничком делу и уметности 
уопште, какав већ постоји на Факултету драмских уметности, учини 
доступним широј научној и културној јавности и његовој провери.

Посебна вредност Зборника је у његовој концепцији и настојању да 
успостави оптималну корелацију између емпиријских сазнања из области 
драмских уметности и њихове теоријске и естетичке надградње. Сам избор 
радова у појединим бројевима Зборника показује намеру, не само да се 
оствари равнотежа између емпиријског и теоријског приступа, него и да се 
презентује што шири дијапазон различитих истраживачких и тематских 
садржаја, а да се при томе превазиђе уобичајен приступ анализи естетских 
и културолошких феномена искључиво са становишта остварених дела. 
Значајан број радова у зборницима Факултета драмских уметности бави се 
управо анализом и тумачењем процеса уметничког стварања у областима 
драмских уметности и аудио-визуелних медијума. Такође, треба нагласити 
и све присутнији концепт у појединим радовима да се сагледа међусобна 
повезаност многих, наизглед разнородних и протувречних елемената, који 
у свом заједништву омогућују оптималан процес уметничког стварања у 
областима које се изучавају на ФДУ. Тако се успоставља комплексна каузал-
на веза естетских, медијских, теоријских, као и техничко-технолошких и 
продукционих елемената, а у функцији темељног сагледавања глобалних и 
парцијалних карактеристика третираних феномена.

Радови презентовани у зборницима баве се анализом, не само глобалних, 
односно класичних питања уметничког стварања и реализованих дела, 
превасходно фокусираних на проблематику из домена драмских уметности 
и аудио-визуелних медија, него у све већој мери активно уметничко-
истраживачки и научно-истраживачки прате најновија кретања у наведе-
ним областима. Резултат таквог приступа су бројни, изузетно вредни 



радови објављени у Зборнику, који уједно представљају и референтну 
литерарну основу за проучавање и истраживачки рад различитих аспеката 
драмских уметности, аудио-визуелних медија и културе.

Аутори наведених радова су наставници и сарадници Факултета драмских 
уметности, као и поједини позвани гости са других сродних високих школа. 
У последњим бројевима Зборника резултате својих научно-истраживачких 
и уметничко-истраживачких радова презентују и студенти магистарских 
студија, као и докторанти нашег Факултета. Тежња уредништва Зборника, 
као и ФДУ у целини, је да ова јединствена научна публикација из области 
уметности добије међународни карактер, као што је већ започето у Зборнику 
8/9. Треба нагласити да је амбиција ФДУ, као и свих наставника и сарадника 
који партиципирају у издавању Зборника, да он и убудуће излази два пута 
годишње.

Зборник радова Факултета драмских уметности у Београду представља 
редовну периодичну публикацију у области културе, уметности и медија, 
у којој се објављују актуелни текстови из ових тематских области, што 
представља значајан допринос подстицању и развоју театролошке, 
филмолошке, медиолошке, културолошке, естетичке мисли у нас. Текстови 
еминентних домаћих стваралаца и теоретичара уметности и медија 
интонирани су, најчешће, проблемско-критички, што представља, поред 
историјске и аналитичке, посебну вредност и знак препознавања ове 
публикације. Историјат издања Зборника ФДУ прати успешна читалачка и 
критичка рецепција у српској културној и стручној јавности, као и у ширем 
региону (донације већег броја примерака Зборника библиотеци Aкадемије 
умјетности у Бања Луци, Универзитету Црне Горе, Факултету драмских 
уметности у Скопљу, Академији у Марибору и сл.). Основну циљну групу 
чине културна, стручна, образовна и научна јавност Србије, потом студенти 
основних, последипломских и докторских студија у области уметности, 
културе и медија Србије, шира читалачка публика привучена садржајима 
из области уметности, културе и медија, као и љубитељи уметности и 
културе.   

Пред нама је јубиларни десети број Зборника радова ФДУ, који у најбољем 
смислу наставља традицију која је негована у претходним издањима ове 
публикације. Овај број Зборника настао је под уређивачком палицом 
проф. др Владимира Јевтовића и проф. Светозара Рапајића, а под окриљем 
реорганизованог Института за позориште, филм, радио и ТВ Факултета 
драмских уметности и његовог директора проф. др Мирослава Савковића. 
Посебна заслуга за конти нуирано и ажурно објављивање овог издања 



Зборника припада продекану за научно истраживачки рад, др Дивни 
Вуксановић. Факултет драмских уметности дугује захвалност Министарству 
за науку и заштиту животне средине на значајној финансијској, као и 
моралној подршци код издавања Зборника радова бр. 10, као и претходних 
издања ове публикације. 

Уз захвалност свим поменутим професорима, као и ауторима свих радова 
објављених у зборницима, честитам Уредништву, Институту, Научном 
већу и читавом Факултету драмских уметности јубиларни десети број 
Зборника, уз жељу да у следеће две године, када обележавамо значајне 
јубилеје (2007. – 50 година Универзитета уметности и 60 година Високе 
филмске школе, а 2008. – 60 година од оснивања Позоришне академије) нова 
издања Зборника, својим квалитетом и актуелношћу, значајно допринесу 
потврди високог уметничког и научног реномеа нашег Факултета.

Срдачно поздрављам све садашње и будуће ауторе и читаоце Зборника.

Зоран С. Поовић
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Савремени облик менаџмена у озоришу оразумева ефикасан и 
рационалан облик урављања у виу имско раа. Тимски ра оразуме
ва ринци еловања у оквиру које чланови има руно или ојеиначно 
елују ка осварењу зајеничко циља. Тим менаџмена је квалиенији 
уколико а  сачињавају менаџери. Менаџери су образовани и сручни 
креаивци са иницијаивом, суроно аминисраорима, који нису 
креаивци, већ уки реализаори. По квалиеу, најбољи менаџери 
реба а буу роуцени. Проуцен је менаџер са реузеничким 
и лиерским сособносима. У озоришу можемо а консаујемо 
слееће облике менаџерске еланоси: аминисраивни, који 
оразумева ценралисички ринци, менаџерски, који се ослања 
на менаџере креаивце, ројекни,  који као срж еловања има 
ројека, а менаџери су вође имова, реузенички, који се 
рилаођава брзим роменама у циљу ефикасно осваривања циљева. 
Најквалиенији савремени менаџмен комбинује менаџерски, 
ројекни и реузенички облик оранизовања и еловања.

Кључне речи:   
имски ра, менаџери, роуцени, аминисраивни, 
менаџерски, ројекни,  реузенички.

Савремени менаџмент уопште подразумева хармоничан облик 
хијерархијског организовања у пословном управљању и руковођењу, у 
којем су уско специјализовани стручњаци носиоци и покретачка снага 
процеса управљања, организовања и реализовања у оквиру тимског рада.

Милован Зравковић

САВРЕМЕНИ МЕНАЏМЕНТ У ПОЗОРИШТУ
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Ако се поштује теза да је маркетинг основни савремени пословни 
принцип рада, тј. принцип пословања, кључну улогу у спровођењу овог 
система пословања има управљачко-руководећа структура позоришта, тј.  
менаџмент позоришта. У овом пословном принципу маркетинг се 
не претпоставља, он се третира као стална категорија. Маркетинг из 
секундарне категорије и позиције коју у овом тренутку има у позоришту, 
треба да пређе у примарну. То, наравно, највише зависи од менаџмента 
позоришта.

„Менаџмент” (management) је израз енглеског порекла, а значи - управљање, 
руковођење (маnage) док израз „менаџер” (manager)  значи - контролор, 
руководилац, управљач у послу.  Има више дефиниција менаџмента и 
његове улоге: „У теорији и пракси појам менаџмента се различито третира 
и дефинише. Значење речи management која се обично преводи као: 
управљање, вођење, па и вештина, умешност - сувише је свеобухватно и 
опште. У оквиру тог општег, неопходно је истаћи све оно што је потребно и 
артикулисати све битно што се налази у оквиру тог сложеног појма. За вође-
ње једног посла, односно решавање одређеног задатка, битна је организација 
како у припреми тако и у извођењу, до које се долази рашчлањавањем на 
радне активности, њиховим анализирањем и доношењем одговарајућих 
одлука за предузимање акција. При томе је важно да приступ у тражењу 
најповољнијих услова и оптималног решења, не сме да буде конформистички 
и шаблонизиран, већ рационалан и креативан.” 1

„Менаџмент схваћен у најширем значењу као управљање било којим 
ентитетом (собом, породицом, организацијом, државом), није само тековина 
цивилизације него и услов њеног даљег опстанка. Један од централних 
проблема краја ХХ века и почетка наредног столећа и миленијума јесте 
управо проблем како да се опстане у изради жељене будућности у све 
сложенијем свету који се све брже мења.”2

„Менаџмент је:
 1.  делатност или способност управљања и организовања делатности  

неког предузећа или организације;
 2.  тим људи који има задатак да управља неким предузећем или 

организацијом;

1 Данка Муждека Манџука, Пројектна организација у позоришту, ФДУ и ОМЕГА ПЛУС, Београд 
2000, страна 115

2 Др Исак Адижес, Менаџмен за кулуру, предговор Небојше Царића, Адижес management 
consulting, ECU, Агенција за маркетинг, Нови Сад 1995, страна 9.
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 3.  делатност или способност решавања одређених ситуација које 
треба надгледати.”3 

Крипендорф менаџмент схвата као „процес управљања државом или 
руковођење неким подухватом, чији саставни део чини развој укупне 
стратегије и дугорочно планирање, као и регулација, координација и 
контрола таквих активности као што су производња, финансије, кадрови, 
истраживање, развој, као и контрола свих ових процеса. Кључ успешног 
менаџмента јесте адекватан проток информација између и унутар 
стратешких, функционалних и оперативних нивоа са циљем омогућавања 
правовременог и ваљаног доношења одлука.”4

Дакле, може се закључити да менаџмент подразумева облик хијерархијског 
организовања у пословном управљању и руковођењу у којем су уско 
специјализовани стручњаци носиоци и покретачка снага процеса 
планирања и организовања, вођења и руковођења у процесу рада. Ове 
стручњаке назимамо менаџерима.

Како смо већ истакли, израз „менаџер” (manager) је термин енглеског 
порекла, што у преводу значи особа која вои и конролише осао. У 
Лонгмановом речнику, менаџер је дефинисан као:
 „ 1)  особа која има задужење да управља једним делом или читавом  

компанијом или организацијом; 
 2)  особа задужена за вођење пословне каријере уметника, глумца или 

певача;
 3)  oсоба задужена за припремање и организовање неке спортске 

екипе.”5

Менаџер као пословна професија подразумева стручњака за организацију, 
руковођење и управљање у послу на темељима  имско раа.

Тим  се дефинише као група појединаца која са истим циљем делује заједно 
и индивидуално.

Менаџерски рису подразумева имски ра којим у процесу 
реализације пројеката руководе оперативне групе образованих, агилних и 
кооперативних стручњака – роуценаа.

3 LONGMAN Dictionarу of Contemporarу English , Longman group, London, 2000.
4 Campbell R. Harvey s Hypertextual, Финансијски речник, извор интернет, 2004.
5 LONGMAN Dictionarу of Contemporarу English , Longman group, London, 2000.
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„Проуцен је неко ко има укупну контролу над припремањем филма, 
позоришне представе или телевизијске емисије, а да се притом не бави 
режирањем истих.”6

Менаџерски приступ у тимском раду се спроводи кроз: знање, стручност, 
вештину, креативност, кооперативност, хармоничност, агилност, пошто-
вање хијерархије и др, а обухвата области од идеје, преко истраживања, 
конципирања, планирања, операционализације, реализације, управљања 
до анализе.

Менаџерска еланос у савременом позоришту подразумева модеран и 
креативан  приступ у прерасподели задатака и обавеза у свим облицима 
позоришног организовања и управљања, од организатора у представи, 
преко продуцента позоришног пројекта, директора одрећеног пројекта, 
руководиоца сектора, управника позоришта, до министра за културу.

У основи менаџерског рада је тимски, компатибилни, кооперативни, 
хармонични и оперативни приступ, спреман на брзе промене и 
прилагођавање новонасталим ситуацијама и на хитро решавање евен-
туално насталих проблема у току реализације пројеката.

Руковођењем овог облика организовања бави се агилни и стручни 
менаџмент. Агилни у смислу визије, идеје, иницијативе и реализације, а 
стручни у смислу правилног образовања, стицања знања и вештина у 
непосредном ангажовању и радном искуству.

Позориште као специфичан облик сценске делатности које у својој 
организованости садржи више облика уже специфичних и стручних, а 
притом узајамно условљених  и компатибилних активности (уметничка, 
техничка, административна, производна, приказивачка,...), изражава 
особеност у организацији, управљању и руковођењу.

Говорећи о позоришном менаџменту, Вера Икономова наводи да „појам 
успешног управљања једном радном организацијом подразумева, у 
најопштијем смислу, избор таквих управљачких мера (одлука) под чијим 
се  утицајем постижу бољи (у одређеном смислу) резултати од оних који 
би организација остварила када тих мера не би било. Ове мере успешне су 
онолико колико су добро прилагођене циљевима који се желе остварити у 
условима у којима се ради. Ако циљеви нису добро формулисани (или се 
од њих одступа) или пак нису узета у обзир сва ограничења и сметње које 

6 LONGMAN Dictionarу of Contemporarу English , Longman group, London, 2000.
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долазе од услова рада, тада и најскупље мере могу промашити своју намену 
а резултати могу бити чак супротни од очекиваних. Ово правило важи за 
све  уметничке куће, па и за Оперу. Постоје бар четири показатеља који се 
могу сматрати резултатима рада позоришта и на основу њих проценити 
успешност управљања. 
По једнима, то је број премијера у сезони; по другима то је број дела 
на репертоару; по трећима, број одиграних представа сваког дела. 
По четвртима, успешност управљања позориштем се одређује не 
карактеристиком продукције него бројем и одзивом посетилаца. Што је 
публика на представама бројнија, што је број њихових позитивних оцена 
већи, то се и рад позоришта сматра успешнијим.”7

Овај облик организовања у позоришту подразумева један специфичан 
однос хијерархијско оранизовања стручних тимова које предводе агилни 
менаџери са  са циљем  вођења и управљања овом институцијом. Ова 
организација мора да буде спремна на брзе и квалитетне промене које се 
дешавају у процесу продукције.

Позориште као сложени механизам у којем се узајамно прожимају разне 
делатности, мора да поседује јасно дефинисану организациону структуру.
„Под структуром се подразумева унутрашњи састав скупа чинилаца 
неке целине, повезаних одређеним односима, у којој сваки елеменат има 
своју улогу. Промени ли се неки од датих чинилаца, или неко од њихових 
значајних својства, мења се и структура.
У односу на организацију, појам структуре се користи да означи 
униформна, стандардизована својства делова и елемената који чине састав 
организације.”8

Oблик позоришног организовања мењао се кроз историју, а основу за 
садашњу организацију дао је бечки Буреаар (1776 – 1918), који је био 
узор организовања позоришних кућа у Европи. 

Тада су установљена три секора:
• уменички секор,
• ехнички секор,
• аминисраивни (оши) секор. 

7 Вера Икономова, 125 година Народног позоришта у Београду, САНУ, 1997,  страна 617.
8 Данка Муждека Манџука: Пројектна организација у Позоришту, ФДУ и ОМЕГА ПЛУС, Београд   

2000, страна 37.
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Овакав облик организовања прихватила су и наша позоришта и он се у 
мањим варијантама и специфичностима задржао до данашњих дана.

У прегледу процеса развоја позоришне организације до сада,  можемо да 
кажемо, (али не дефинитивно, пошто је позоришна организација врло 
жива материја, тако да се врло брзо мења, а често се одређене организације 
у једном позоришту допуњују и постају комплементарне), четири основна  
облика позоришног организовања:
•  Траиционално  аминисраивни или иски, који подразумева 

традиционални секторски облик организовања у којима сектори 
комуницирају преко својих руководилаца. Ова организација је 
врло крута, тешко променљива и неприлагођена за брзе и ефикасне 
промене.

•  Менаџерски, који функционише на принципу управљања и руковођења 
које воде оперативни, креативни и стручни менаџери из одређених 
области. Ову организацију карактерише тимски рад чији је резултат 
ефикасност и брза прилагодљивост променама.

•  Пројекна, која функционише на принципу организовања око 
одређеног и дефинисаног пројекта. Траје док траје реализација 
пројекта, након чега  се преорганизује у други тим за нови пројекат. 
Карактеристика за ову организацију је условљеност пројектом, тј. 
зависи од величине пројекта, од његових уметничких, техничких 
и материјалних предуслова, од трајања реализације пројекта, након 
чега се та организација реорганизује, што доприноси ефикасности, 
афирмацији стручности и уштеди у реализовању.

•  Преузеничка, која подразумева брзу, ефикасну, оперативну  
промену као стални принцип рада. Ову организацију карактерише 
отвореност ка предузетничким променама које се огледају у брзим 
променама у оријентацијама ка новом циљу, новим услугама, 
савременој продукцији и наравно новим добитима.

Менаџерски, пројектни и предузетнички облици организовања су врло 
флексибилни, а у практичном делању могу да буду компатибилни, тако 
да постоји велики број позоришта, која у својој организацији и раду 
имају све ове облике. Применом ових облика организовања, позориште 
престаје да буде инертно и комотно, какав је случај у административном 
облику организовања, и постаје активно  у применама  прагматичних 
принципа рада. То резултира бржим и бољим пројектима, уз максималну 
искоришћеност свих потенцијала (уметничких, стручних, техничких, 
тржишних и сл.).
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Сви ови наведени облици позоришног организовања, као што је 
напоменуто, нису круто и дефинитивно утврђени и постављени.  Често се 
у процесу рада прожимају, бивају комплементарни, а у неким позоришним 
организацијама, чак и одређене целине (сектори, дирекције, одељења, 
службе и сл.) функционишу по посебном  принципу у односу на друге 
организационе делове. То најчешће зависи од флексибилности управе – 
менаџмента и од креативности руководилаца организационих јединица. 

Што се тиче домаћег стања, можемо закључити да је у позоришној пракси 
још увек доминантан аминисраивни ринци оранизације који је 
превазиђен и нерационалан.

Излаз је у томе да менаџмен озориша, прихвати и примени савремени 
маркетиншко-пословни принцип отвореног позоришта, кроз савремену 
пројектну организацију у којој би умрежени и компатибилни менаџери–
продуценти били основа планирања, продукције и текуће реализације 
позоришних пројеката. Тако би позориште постало отворено за нове 
уметничке, репертоарске и естетске изазове, савремену рационалну 
продукцију и предузетничко пословање, чиме би се наше позориште 
сврстало у ред ововремених позоришта Европе.
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Milovan Zdravković

CONTEMPORARY MANAGEMENT OF THEATER

Summary

Contemporary management of theater is defined as an effective and rational way 
of managing through the teamwork approach. Teamwork approach has been 
defined as a concept where all team members act individually, or as a group, in 
order to achieve their common aim. The team is more competitive if it comprised 
of professional managers. Managers are educated and professional initiative 
leaders, as opposed to administrators who are not leaders but mere operators. 
As far as quality is concerned, the best managers are producers. Producer is a 
manager of initiative and leading skills. In theatre, we can mention the following 
types of management: administrative one, which implies centralized principle, 
managing one which involves creative managers, project one, concentrated on 
a project itself, with managers as the team leaders and initiative one, adaptable 
to all changes which purpose is to achieve the final aim. Today, most qualitative 
management is defined as a combination of managing, project and initiative 
approaches.
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Чекајући Гооа
ДРАМА XX ВЕКА  (1)

Влаимир Јевовић

Текс је ео реавања оржано 23. маја, 2006. оине, на рибини 
Коларчеве заужбине, а овоом 100 оина рођења Бекеа. Бекеов 
кома, Чекајући Гооа, нуи рамску Сиуацију која није завршена 
и која ровоцира различиа чиања, сварања значења и саржаје 
који саму ресаву чине комуникаивном, разумљивом и завршеном. 
Чекајући Гооа је, акле, савршено незавршен кома, ремек ело и изазов 
за озоришне ауоре а на сцену осаве – најрецизнију ијанозу 
езисенцијалне љуске сиуације у 20. веку.

Кључне речи: 
Гоо, чекајући, Влаимир, Есраон, зебња, буућнос, рво.

Семјуел Бекет је рођен у Даблину, 13. априла (по крштеници, 13. маја) 1906. 
године, у имућној грађанској породици. Отац Вилијам Бекет, грађевински 
инжењер. Старији брат, Френк, такође инжењер, наставља породичну 
традицију. Мајка Мери га васпитава у строгом, протестантском духу. Сам 
Бекет беше свестран, једнако на школским часовима и спортским теренима. 
Играо је крикет, рагби и голф,  интересовао се за шах, пливање и - виски.

На Триниy колеџу у Даблину, студира француски и италијански језик, 
и такође изучава модерну књижевност тих народа. Први пут посећује 
Француску - бициклом! Године 1928, као најбољи студент у класи, добија 
место предавача енглеског језика на Ецоле нормале суериеуре у Паризу. 
Упознаје Џојса, тада већ славног и готово слепог, коме помаже да на 
француски преведе један део његовог последњег романа, Финеаново  
бење. Објављује поему Курвоско. У Даблину добија место асистента на 
катедри за француску литературу, на Триниy колеџу, где држи предавања 
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о француској књижевности. Пише есеј о Прусту. Путује у Немачку, Париз, 
Лондон. Пише и даље, али његове радове не објављују. Доста пије, следи 
докторска дијагноза: озбиљна тескоба са депресијом. Године 1934. у 
Лондону, објављује збирку приповедака Више жалоси нео раоси, која 
у Ирској бива забрањена. Отац добија срчани напад и умире, а Бекет остаје 
везан за мајку и финансијски зависи од ње. Најзад, пише роман Марфи чије 
штампање одбија чак четрдесет два издавача. Враћа се у Париз где се трајно 
настањује. Веза са Пеги Гугенхајм, касније чувеном галеристкињом. Веза са 
седам година старијом Сузан, која се потпуно посвећује испуњавању сваке 
Бекетове жеље.

Пише романе: Во, Молоа, Малоне умире, Неименљиво. Затим и Тексове 
низашо. Умире му мајка. Године 1951, излази из штампе прва Бекетова 
књига на француском - Молоа. Водећи француски критичари су то дело 
одмах оценили као литерарни преседан. Следе Малоне умире и Неименљиво. 
Године 1953, комад  Чекајући Гооа изводи се у Паризу, у Тхеаре е Бабyлон, 
са великим успехом  код публике и  критике. Тада је Бекет имао 47 година. 
Нижу се комади: Крај арије, Краова ослења рака, Срећни ани, Дах, 
Не ја, То време, роман Мерсије и Камије. Режира своје комаде у Берлину, 
Паризу, Лондону и Њујорку. Пише сценарио за филм, у коме главну улогу 
игра Бастер Китон.

Године 1958, након што су Гоо и Молоа одлично примљени у Југославији, 
Бекет и Сузан проводе месец дана у Београду, Загребу и  Ријеци. Године 
1969, Бекету додељују Нобелову награду за књижевност, за „дело које новим 
облицима у прози и театру преображава очај савременог човека у његово 
успење”. Дана  22. децембра 1989,  Бекет умире у Паризу. 

Обележавајући 100 година од рођења Семјуела Бекета, треба констатовати 
да је библиографија књига о Бекетовом животу и раду, и  број извођења 
његових комада и позоришних критика, те број магистарских у докторских 
радова читав један океан у коме се може „пловити”, али који се не може 
„препливати”. Зато ћу покушати, овде у Коларчевој задужбини, у част и 
славу  Бекета, да говорим само о једном његовом комаду, комаду који је 
променио Бекетов живот, али је променио и позоришни живот XX века 
-  говорићу  о комаду Чекајући Гооа.

Бекет је свој комад Чекајући Гооа писао од 09. октобра 1948, до 29. јануара 
1949. године. Прву верзију ја исписао на странама једне школске свеске. 
Измене је унео пре првог објављивања, октобра 1952. Написао га је брзо и 
лако, као неку врсту одмора између друга два важнија текста, које је писао 
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годинама. Први пут је комад Чекајући Гооа игран 05. јануара 1953. године, 
у режији Роже Блена. Блен је касније рекао да уопште није разумео комад 
када му га је Бекет предао, али да је осетио снажну потребу да га постави 
на сцени. Било му је занимљиво да ради представу која је истовремено и 
комична и трагична. Новине су писале да је то био „скандалозни успех”: 
једни су аплаудирали, други звиждали и протестовали. А било је и туче. 
Неки познати париски критичари су потпуно игнорисали премијеру. За 
кратко време, овај комад је преведен на 18 језика и игран у целом свету.  
Гоо је брзо стигао и у Београд. Према Феликсу Пашићу, у књизи Како смо 
чекали Гооа ка су цвеале икве (2), песник Душан Матић, први декан 
Позоришне академије, крајем 1953. године видео је Гооа у Бленовој режији 
у Женеви као учесник Међународног скупа европских интелектуалаца са 
темом: „Зебња нашег времена”. Тема скупа је очигледно кореспондирала 
са ситуацијом из комада одабраног за учеснике скупа. Наиме, 1953. 
године у Европи су владали „зебња и страх”. Матић је наслутио да Бекет 
отвара поглавље „трагедије дел арте”, где више није важно шта личности 
комада говоре, већ су важне ситуације у којима се налазе. Он доноси текст 
Василију Поповићу (Павлу Угринову), који га нуди Београдском драмском 
позоришту. У зиму 1954-5,  група ентузијаста ради комад, ван редовног 
репертоара позоришта. Зашто? Настаје велика рашомонска дискусија о 
значењу, садржају комада  Чекајући Гооа. Постојала је сумња да је Бекет 
"представник Запада који не види излаз", који "ишчекује нешто што никад 
неће доћи". Једној проби присуствује Мирослав Крлежа. Сведоци преносе 
да је Крлежа комад сматрао нихилистичким, рекавши да је реч о отуђењу, 
о свођењу људи на „крпе”, на болесно сенилне и разорене људе. Одлучено 
је да се уместо премијере одигра затворена проба за раднике позоришта. 
Значајни књижевници су заустављени пред вратима. Наш тадашњи декан, 
Душан Матић, држи говор студентима наше Академије: „Ја сам декан 
Академије, а ви студенти, и ми немамо право да видимо ђавола”. Прво 
тајно играна у атељеу Миће Поповића ова представа је премијерно играна 
у Сали листа Борба, часописа Комунистичке партије Југославије, у згради 
Централног комитета. Сви су осећали новост, значај комада, али нико није 
умео да објасни у чему се састоји тај значај, шта је истинско значење комада. 
Јан Кот присуствовао је премијери комада Чекајући Гооа у Варшави, 02. 
јануара 1957. године. Одабрана публика се досађивала. Половина гледалаца 
је изашла после паузе. Две недеље је позориште било празно. Треће 
недеље, Варшавом су почеле да круже илегалне копије Хрушчовљевог 
тајног реферата о Стаљиновим злочинима. Сада се представа играла пред 
пуном салом и завршавала се бурним аплаузима. Сви су већ разумели да 
је Годо „социјализам”! Отвореност комада Чекајући Гооа за  пројектовање 
сопственог, жељеног значења у одређеном контексту који омогућава 
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„препознавање” садржаја комада била је особеност која је омогућавала 
успех, разумевање. Често се тај успех није догађао на премијери већ касније, 
у зависности од оног „локалног догађаја” који дешифрује универзалну 
драмску ситуацију чекања Годоа. Која је то ситуација?

У комаду Чекајући Гооа није извесно шта се догодило. Два пута. Све 
време се нешто догађа, али се поставља питање смисла, значења тог 
догађања. Ми видимо шта ликови чине, чујемо шта говоре. Покушавамо 
да одгонетнемо зашто то чине, зашто то говоре: шта је њихов циљ? Шта би 
долазак Годоа значио Владимиру и Естрагону? Шта то Годо може да учини 
за њих? Затвореник чека у затвору да му истекне казна. Војник броји дане 
до изласка из касарне и повратка кући. Док чека, уз војничке дужности 
покушава да „скрати време”: игра шах, спава дуже, дуже жваће, прича са 
друговима о Ничему. Повремено се заигра и изгледа весео и безбрижан, 
помало детињаст, а онда, када се игра заврши, постави мучно питање:  Још 
колико ? Болесник у болници не зна кад ће изаћи, али се нада. Дан траје 
дуго, ноћ још дуже. Док се чека, нешто се чини, неки поступци се нижу по 
личном сценарију, али се зна циљ. Време протиче, али никако да  прође. 
Што се више и чешће гледа на сат  - то горе. Никако да падне ноћ. Владимир 
и Естрагон чекају Годоа. Ми не знамо да ли Годо уопште постоји, али они 
уопште у то не сумњају. Доказ за постојање Годоа је њихово веровање у 
то. Јер, док год они верују да он постоји они ће га чекати сутра. То што се 
данас дешавало није завршено - наставиће се сутра. Значи да постоји сутра, 
јер постоји Годо. Али пошто је то чекање мучно због неизвесности  - било 
какво разрешење, чак и доказ о томе да нема Годоа, или обавештење да он 
никада неће доћи, те да нема шта више да чекају је разрешење, смирење, 
крај чекања Годоа. Ипак, краја нема. Он се одлаже. Као да је на делу: све што 
можеш да одложиш за сутра не уради данас!

Повремена веселост, занимљивост заигравања, убијања времена, делује као 
нека светла сенка која појачава горак укус разочараности, меланхолије, јер 
је засад, још увек немогуће оно што ја желим. И нико ми не гарантује да ће 
то што ја желим икада бити могуће. Једина нада је он   - Годо.

Само је један Годо. Али њега још нема. Мени сваког дана јаве да ће он доћи 
сутра. Он се чак извињава. Он зна где сам ја  и да га чекам. То је доказ да он, 
ипак, рачуна на мене. Импровизујем једну могућу скицу конкретизације 
те драмске ситуације и тог стања: ако сам ја радник једне фабрике која је 
(тренутно?) затворена, под катанцем и ланцима. Ако смо ми Радници „на 
чекању”, нисмо отпуштени, нисмо ни у социјалном програму, не примамо 
социјалну помоћ јер нисмо отпуштени, али немамо никакву накнаду, док 
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чекамо. Фабрика је „изложена на тендер”. Очекујемо купца који ће решити 
све наше проблеме. Али га још нема. Не зна се када ће доћи. Не желим да 
одем да радим на другом месту, јер можда и овде крене као што је било 
некад. Било нам је добро. Можда ће бити и боље него што је било? Кући не 
носим никакву зараду. Али, ако сваког дана не дођем овде, пред фабрику, 
ако не долазим три дана, могу да ме бришу са списка. Ја немам другу понуду, 
другу могућност. Дакле, од купца моје фабрике зависи егзистенција моје 
породице, моја будућност.

Годо је заједнички именитељ свих утопија, свих илузија. Годо је друго име 
самообмане да ће све бити у реду, да се мени неће догодити оно што се 
догађа другима. Јер он ће мене изабрати, спасити. Годо је универзални 
спасилац. Годо је избавитељ од сваке немаштине, од сваке депресије.
Право достигнуће комада Чекајући Гооа, према Роналду Хајнеману (3), је 
то што је  кристализовао неактивност у драматичну акцију. Чин чекања је 
противуречан, јер је комбинација чињења нечег и чињења ничег. Ништа не 
присиљава ликове из комада да ту остану. Једини крај била би смрт, а једино 
олакшање ноћ. Они причају о самоубиству, али они нису способни за било 
коју озбиљнију акцију. Тако, чекање Годоа може да изгледа као беспомоћно 
чекање да се живот заврши, као чекање глумаца да се представа заврши, да 
се глумци пресвуку, скину шминку и оду кући. Приковани за једно место, 
као Прометеј кога је казнио Зевс, по некој казни коју не знамо, Владимир и 
Естрагон се играју као деца која времена за игру имају на претек, деца коју 
нико не зове да се врате кући. Публика је укључена у ту игру све време: глумци 
истовремено играју парчиће комада и играју  саму идеју целог комада. Све 
се одлаже. Ни на једно питање се не одговара, ниједна акција се не одвија без 
неспоразума, препрека и неразумевања. Никад се не иде пречицом. Преко 
прече, наоколо ближе. Наоколо се добије на времену. Ликови имају много 
поступака који намерно трају што дуже (ципеле, сат, лула, столица итд.)  
По чему препознају  место где треба чекати Годоа? По дрвету. Дрво је једина 
ствар на сцени, једини елемент сценографије.Том дрвету без лишћа у ИИ 
чину никне четири–пет листова, што је доказ о протоку времена. У свакој 
представи дрво изгледа другачије: стабљика, пањ, крст, чивилук, дрвени 
зид неке куће, даска са прикуцаним гранама, велики храст, стабло са једном 
граном у облику слова „Г”. Дрво је путоказ за концепцију редитеља, за жанр 
представе. Дрво је стожер кретања у представи. Дрво је остатак Природе, 
доказ постојања живог света, веза са Годоом -са постојањем у будућности. 
Ако се помиње сличност са Чаплином, због полуцилиндара, великих 
ципела, код Владимира и Естрагона је све супротно: уместо брзе акције са 
поентом која изазива смех, што спорија акција која изазива сажаљење и 
меланхолију. Да ли су они као ислужени кловнови пародија на Чаплина? 
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Док Чаплину иде све од руке, Владимиру и Естрагону не иде ништа од руке. 
Уместо срећног краја - никакав крај, што је још горе од извесног трагичног 
краја. Не само да се све успорава, одлаже него се и прекида сваки час: све 
акције се завршавају без успеха, чак и покушај самоубиства. Ликови су се 
навикли на своју слабост и беспомоћност. Сваки час мењају тему а није 
јасно зашто. Често ураде супротно од онога сто кажу. На пример: Поцо 
жури на вашар, а хоће да седне, иде да прода Лакија у I чину, а у II чину 
опет долази с њим. Њих двојица нису сигурни да су на  правом месту, код 
правог дрвета, нити знају који је дан, нити шта тачно очекују од Годоа, ни 
да ли су, како и зашто везани за њега, ни како Годо изгледа, ни где су били 
јуче, шта су радили, ни зашто су неки људи тукли Естрагона. Да ли га туку 
стално једни исти или се мењају? Свеједно је које је време. Свеједно је који 
је дан. То је резигнација. Прошлост нестаје, а будућност се не појављује. 
Постоји само садашњост која није лепа, ни срећна. Над том транзицијом од 
прошлости ка будућности стоји велико питање: да ли ће будућност доћи? 
Ми о својој будућности закључујемо само на основу своје прошлости и 
зато верујемо да ће Годо доћи! Али та вера се тањи из дана у дан. Јер, опет 
ни данас није дошао. Да ли ће доћи сутра?

Реакције Роже Блена приликом првог читања комада Чекајући Гооа, 
реакције публике у Београду, Варшави и многе друге, свуда, указивале су 
да се појавило у позоришту нешто ново, значајно, да се представа може 
схватити на много начина, у зависности од тога ко је гледалац, ко чита 
комад. То читање или гледање води ка креативном довршавању смисла, 
значења онога што ликови чине у комаду и до ефекта препознавања: 
ТО СМО МИ! Тако су затвореници у америчком затвору, Сан Квентин, 
схватили да се драма догађа у затвору, у Пољској да је то представа о крају 
стаљинизма, у Београду – отварање прозора ка Западу. Особина комада 
Чекајући Гооа није само могућност да публика „уписује” своја значења, већ 
и отвореност да сами ствараоци - редитељ и глумци - различито, намерно, 
са својом концепцијом - читају комад. Такво „слободно” читање не само да 
не смета него је и неопходно да би се омогућила комуникација са публиком. 
Показало се да тај текст може да се говори са многим подтекстовима. 
Чињеницу да смисао изговореног зависи од подтекста - многа позоришта, 
студенти глуме и режије користе да испричају своју причу. Али то није 
деструкција текста, пародирање или ругање датој ситуацији, већ подтекст 
који је у складу са текстом, на нов и оригинални начин. Тајна успеха овог 
комада је у томе што је био бескрајно подстицајан за различита читања, 
за креирање новог подтекста или садржаја. Још прецизније, Бекет је дао 
оквир, драмску ситуацију у коју редитељ, драматург, глумци заједно треба 
тек да оживе, да учине уверљивом, да у ту форму улију сопствени садржај. 
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Тачно је да је то нов ОБЛИК, нова форма (Трепљев из Чеховљевог Галеба) 
која тражи стварање садржаја. Ако ансамбл тај садржај не створи, онда је 
то празна форма, нови облик без садржаја и тада публика уопште не разуме 
о чему се ради. Зато су многе премијере биле скандал или промашај да би 
оживеле тек касније, у току „спасавања„ представе.

Бекет је створио савршено незавршен комад који, као Роршахов тест у 
психологији, тражи да се у тај вишесмислени цртеж пројектује разрешење 
- Шта је то? Односно, ко је то? Ко је Годо? Бекетова провокација подсећа 
на својевремено чувену Мађарску коцку која се не испушта из руку док 
се не склопи права комбинација. Или се баци у крај. Када је први пут 
изведен, 1953, био је необичан, загонетан, како би рекли неки аутори - 
„метафизички”, да би данас, након 53 године живота, драма  Чекајући Гооа 
постала реалистичан, или чак документаран комад. Ако је  1953. године 
Душан Матић учествовао на симпозијуму европских интелектуалца 
„Зебња нашег времена” стрепећи за будућност, шта  можемо рећи о зебњи 
и страховима 1968, 1999, 2006?

Да ли је страх од уништења: индивидуалног, националног, глобалног данас 
мањи него онда? Да ли је уместо баланса две суперсиле дошло мирније 
доба са доминацијом једне? Да ли је после два светска рата дошло доба низа 
малих строго контролисаних ратова? Да ли је после пропасти идеологија 
које су обећавале бољи живот дошло време сигурности, мирољубиве 
коегзистенције, једнакости, поштовања људских права, интегритета 
људске јединке, равноправности народа? Да ли свим црквама света успева 
да убеде људе да се воле, а не да се убијају? Да ли богати више помажу 
сиромашнима? Да ли је незапосленост мања? На Међународној европској 
конференцији о самоубиствима у Љубљани (Политика, 19. април 2006)  
препоручено је да свака држава у транзицији мора да се припреми за већи 
проценат самоубистава. Закључено је да је највећи скок самоубистава у 
најуспешнијим земљама у транзицији. Дакле, у транзицији треба планирати 
број самоубистава! Професор Вофганг Руц, психијатар, бивши начелник 
сектора за ментално здравље каже: „Људи губе поверење у основне 
вредности, мање се друже, жале на слабљење породичних веза. С друге 
стране, слàбе могућности за промене у животу, људи постају немоћни и све 
више губе смисао у животу”. Наш психолог, др Јашовић-Галић: „Нико не 
спори да нам у транзицији не може бити ни лепо ни пријатно…Међутим, 
ако желимо у Европу, мораћемо да се мењамо”. Да ли ми, у  Србији, у 
Београду, крајем 2006. године хоћемо у Европу? И од кога то зависи? Какве 
то везе има са Бекетом ?
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Бекет је написао комад у коме се гледаоци препознају, виде своје проблеме, 
своје стање. У комаду Чекајући Гооа ликови изазивају саосећање, 
солидарност, подршку. Промене у времену које су утицале на живот људи 
у  53 године много су помогле  да нам се разјасни комад Чекајући Гооа. 
Бекет нам је поклонио огледало наше епохе. Оно огледало о коме говори 
Шекспиров Хамлет у монологу глумцима. Бекет нам у том нашем огледалу 
показује ко смо, шта смо били и шта бисмо хтели, али ништа од тога не 
можемо - без Годоа.

Баченост у свет који је окружен нервозним комшијама, агресивним возачима, 
корумпираним чиновницима, новим аеродромом који прокишњава на 
26 места, поред Арене која ће бити завршена једном, у свет у коме се губи 
разлика између лажи и истине, у коме се све може купити новцем, у коме 
је издајство принцип, где је због егоизма процес старења нације одмакао, 
где постаје култни циљ младих „2000 евра месечно” је савршен , природан 
амбијент  за играње комада Чекајући Гооа.

Пошто је у другој половини XX века уместо Годоа стигао Орвел, он је 
помогао да се на очигледном техничко-финансијском-медијском прогресу 
догоди велика експлозија страха, усамљености, распада моралних 
вредности. Остаје дезоријентисаност, беспомоћност у којој ми само он може 
помоћи. „Зебња и страхови у Европи данас” је добра тема за Међународни 
симпозијум интелектуалаца Европе,  али је питање ко би био позван за 
учесника. И ко ће их позвати?

Нема драмског текста који је прецизније и храбрије поставио дијагнозу  XX 
века, те смелије антиципирао нашу егзистенцијану ситуацију на почетку 
Новог века од Чекајући Гооа, Семјуела Бекета. И зато ће тај комад морати 
да буде игран још безброј пута. Свуда и увек, кад год буде био потребан 
гледалишту. Бојим се, све чешће и чешће…
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Влаимир Јевовић

WAITING FOR GODO – THE PLAY OF 20TH CENTURY

Summary

This text presents a part of the lecture held in June 23th, 2oo6, at the Kolarac 
Foundation; it was given for 1ooth anniversary of Becket’s birth. The play Waiting 
for Godo offers a dramatic situation, unfinished as such, the situation which 
enables and demands various readings, meanings and contents production. 
Thus, in quite a specific way, it creates a communicative, understandable 
and prefectly unfinished theatre performance. Waiting for Godo so becomes a 
perfectly unfinished masterpiece, and serious challenge for theater authors to 
put on a stage  the most precise diagnosis of human existential situation of 
20th century.
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Горана Перовић

ДЕФИНИСАЊЕ ВИЗИЈЕ И МИСИЈЕ ПОЗОРИШTА,
КАО ПРВИ КОРАК У УПРАВЉАЊУ ПОЗОРИШТЕМ

-ИЛУСТРОВАНО НА ПРИМЕРУ ПОЗОРИШТА „АТЕЉЕ 212”-

У рау је указано на значај сраешко менаџмена у еловању 
озориша. Исакнуо је а је риликом урављања најре неохоно 
реознаи и ефинисаи визију, мисију, реероарску олиику, 
циљну руу, уорочне и кракорочне циљеве и, е а сваконевне 
акивноси, у свом омену и конексу, реба а ресављају оовор 
на ако оређене основне каеорије ословања. Конкрени римери 
оносе се на ра озориша Аеље 212.

Кључне речи: 
урављање, мисија, визија, кракорочни и уорочни 
циљеви, циљна руа, реероарска олиика.

Увод

Управљање1 представља процес који обухвата како опште законитости 
и управљачке алате тако и специфичности које индукује област на коју 
се управљање односи. Сходно томе, и у процесу управљања културним 
делатностима разликујемо управљачке алате које користе менаџери у 
управљању у различитим областима пословања - успостављање основа 
и полазишта рада кроз артикулисање визије, мисије, дугорочних и 
краткорочних циљева те других категорија које из поменутих проистичу,  
као и особености управљања у култури које се огледају у начину 
финансирања, профитабилности, разноврсности образовног нивоа и 
професионалног профила кадрова, начину реализације циљева, природе 
креирања односно производње итд. 

1 Термини „управљање”, „руковођење”, „менаџмент” третирани су као синоними.
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Наведени управљачки алати се, међутим, данас у раду културних 
институција у Србији, прецизније у раду позоришта у Београду, најчешће 
не користе у потпуности. Ово се односи највише на дефинисање полазишта 
рада позоришта: визије, мисије, дугорочних и краткорочних циљева, 
циљне групе, репертоарске политике итд. Истовремено, не постоји ни 
довољно развијена свест о томе да би ове категорије требало дефинисати, 
нити да су та питања веома значајна за рад позоришта. Зашто је то тако? 
Како се онда вреднују резултати? Како се дефинишу приоритети? Како 
се праве планови? Како се реализују свакодневне активности? Према ком 
критеријуму се одабирају представе које ће бити приказане? 

Сви наведени примери у тексту односе се на рад позоришта „Атеље 212”2  
и представљају допунске илустрације разматрањима у оквиру којих су 
анализирани неки од проблема у позоришној свакодневици данас, као и 
разлози настанка истих односно последице које они даље узрокују. 

Визија, мисија, краткорочни и дугорочни циљеви и циљна група

Стицање увида у културну политику државе, односно града

Пре дефинисања визије, мисије и других категорија које из њих проистичу, 
а на којима се заснива рад позоришта, потребно је стећи увид, сагледати и 
анализирати културну политику државе односно града у којем позориште 
делује. Политичка или стручна тела, која финансирајући рад институција 
културе као и пројекте из ове области донекле управљају културним 
развојем на различитим нивоима (градском или републичком), имају, 
између осталог, у надлежности дефинисање културне политике ентитета 
на којем делују (нпр. културна политика државе, града...)3. Уколико су са 
њихове стране дефинисани одређени захтеви и предлози у вези са правцем 
развоја и филозофијом рада институција културе односно позоришта, исте 
треба уважити и интегрисати у полазишта за рад конкретне институције. 
Уколико овакви захтеви или предлози не постоје, као што је случај у овом 

2 Приликом израде рада, ради сагледавања стања, коришћени су подаци добијени путем  интервјуа, 
подаци добијени анализом докумената позоришта (статут, годишњи извештај, кадровски извештаји) 
као и информације на интернет презентацији овог позоришта www.atelje212.co.yu  Треба нагласити 
да су, због природе теме, наглашени актуелни проблеми позоришта, те би то требало имати у виду 
уколико би се на основу рада процењивала успешност деловања овог позоришта.  

3 „Kултурна политика представља правац развоја културе изричито одређен у облику низа циљева 
и задатака које треба остварити уз помоћ мера, инструмената и активности”. Драгићевић Шешић 
Милена и Бранимир Стојковић: Култура, менаџмент, анимација, маркетинг, Београд, CLIO, 2000.
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тренутку у Србији, основне категорије је потребно дефинисати на нивоу 
позоришта.

Оваква ситуација управи позоришта обезбеђује широк избор у погледу 
опредељивања за правац развоја и начин деловања, али уједно представља 
и велику одговорност, тако да, највећим делом из овог разлога, управе 
позоришта махом избегавају да рад институције прецизно дефинишу у 
погледу овог питања. Таква ситуација, у којој позоришта делују иако нису 
дефинисана полазишта рада, међутим, производи проблеме4. 

Визија позоришта

Први корак (претходни можемо означити нултим) представља дефинисање 
визије позоришта. Визија представља одговор на питање: какво позориште 
желимо у будућности? За који правац развоја ћемо се определити? Да 
ли је то развијање међународне сарадње? Повећање прихода са благајне 
и комерцијализација? Приказивање што већег броја представа које су 
продуциране у иностранству и веома посећене (што се не препоручује да 
буде визија, мада омогућава гостовања и развијену размену)? 

Услед одсуства визије догађа се да спољне околности и понуде из окружења 
креирају развојни пут. Тиме се стиче привид да се успешно послује и да 
се све могућности користе. У ситуацијама када је немогуће све прилике 
искористити због ограничавајућих фактора (нпр. техничких, кадровских 
или временских) понуде и могућности недоследно се рангирају према 
интуитивним критеријумима. 

Уз јасно осмишљену и артикулисану визију, позоришта не би деловала 
реактивно већ, напротив, проактивно. Исто тако, били би успостављени 
јасни критеријуми на основу којих би могућности које пружа окружење биле 
рангиране. Правац развоја постао би опредељење управе или запослених, а 
не последица стицаја околности и случајности.

4 Они су још израженији данас, управо због чињенице да су се спољне околности измениле 
– околности које су биле важеће раније, пре неколико деценија подразумевале су другачије 
функционисање тржишта, другачији однос државе односно оснивача према деловању позоришта, 
другачије финансирање и коначно другачији друштвено – политички систем, те је данас одређивање 
основа на којем позориште делује изузетно важно како због унапређења процеса управљања тако и 
због промена у окружењу.
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Мисија позоришта 

Мисија позоришта представља одговор на питање: зашто позориште 
постоји? Мисија културне институције треба да обједињује четири основна 
циља:

1.  мора да основну филозофију институције излаже у једној концизној 
реченици  или кратком пасусу;

2.  мора да буде јединствена и препознатљива, непогодна за било коју 
другу институцију културе;

3.  мора да буде узбудљива и инспиришућа, подједнако за запослене у 
установи и за јавност и

4.  мора да исказује основне циљеве установе тако да њен напредак и њен 
успех могу бити мерљиви 5.

Мисија позоришта треба да буде дефинисана од стране управе позоришта, 
али уз учешће запослених, односно свих који, у односу на образовни 
ниво, могу да одговоре таквом задатку. Активним учешћем запослених 
избегла би се ситуација у којој би се мисија изједначила са реченицом која 
ће бити дописана у оквиру интернет презентације позоришта приликом 
њеног следећег ажурирања. Мисија треба да буде блиска запосленима, а 
њихово понашање у пословном амбијенту требало би да буде у складу са 
вредностима и ставовима који на основу ње проистичу!

Будући да су вештине и технике управљања многим радницима у култури 
непознаница, пре укључивања запослених у поступак дефинисања мисије, 
корисно је представити им знања из управљања у култури која се тичу 
проблема: зашо је важно и неохоно ефинисаи мисију? Треба нагласити 
да енергија инвестирана у препознавање мисије није узалудна. То ће у 
првом тренутку запосленима ускратити време које би могли да искористе 
за реализацију текућих послова (најчешће веома хитних), међутим, убрзо 
би постало видљиво да би квалитет и брзина реализације свакодневних 
послова били унапређени када би у свом контексту и домену чинили 
допринос остваривању мисије позоришта. 

Упркос томе што укључивање запослених у овај процес евидентно 
представља трошак, првенствено временски, али и материјални, и 
што њихово укључивање није неопходно да би мисија формално била 
дефинисана, важно је упознати запослене са проблемом будући да ће 

5 Драгићевић Шешић Милена и Бранимир Стојковић: Култура, менаџмент, анимација, маркетинг, 
Београд, CLIO, 2000.
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на тај начин бити обезбеђени бржи и квалитетнији резултати у погледу 
одређивања мисије и, посебно, што је значајније, њене имплементације. 

Треба нагласити да мисију не би требало замаскирати поетским, али 
нејасним одређењима. Често појам „мисија” делује као нешто што без 
извесне мистификације не може да оправда своју функцију – напротив. 
Такође, неопходно је аргументовано демантовати погрешан став (који 
производи много проблема) да је мисија позоришта приказивање 
позоришних представа, као и други став који проистиче из првог, да, самим 
тим, мисију није потребно наглашавати! Ове заблуде посебно су присутне 
у култури јер се само деловање у области културе сматра веома мисијским 
(као да је непримерено и неваспитано поставити питање: зашто одређена 
институција културе постоји?).

Даље, може се поставити питање: да ли руководство позоришта има 
овлашћење да одреди мисију институције која има утицај на друштво у 
којем делује и која део финансија добија из државног буџета? Међутим, 
уколико се оснивач позоришта уздржава од тога да наметне или усмери 
рад позоришта примерено је да руководство дефинише мисију позоришта. 
Позориште са јасном концепцијом, која би требало да буде последица 
дефинисане мисије, свакако ће радити ефикасније и ефективније са истим 
кадровским капацитетом и материјалним средствима. 

Дефинисана мисија омогућује одређивање критеријума на основу којих ће 
се вредновати резултати рада позоришта. У том случају, било би могуће 
спроводити релевантне годишње евалуације (у оквиру којих је могуће 
оценити у којој мери позориште испуњава мисију свог постојања), а које би 
биле смернице за унапређење рада за наредни период.

Позориште „Атеље 212” нема јасну мисију деловања, али се користи 
одређењима која су још при оснивању позоришта усмерила рад:

•   ...основала а је руа лумаца, реиеља, исаца и музичара у ренуку 
каа се ојавила ореба за озоришем на чијој сцени ће заживеи 
аванарна рама, која је у о време била о велико уицаја у 
Еврои. 

•  ...окрива и нове омаће исце и извоило комае Бране Црнчевића, 
Алексанра Поовића, Душана Ковачевића и руих.
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Ово донекле може да одмени јасно дефинисану мисију, али се даље поставља 
питање колико је садашње деловање позоришта, нпр. репертоарска 
политика истог, одговор на овако профилисано деловање позоришта.

Репертоарска политика

Репертоарска политика треба да буде један од начина и инструмената да се 
оствари мисија позоришта и приближи или достигне позиција предвиђена 
визијом. Међутим, дефинисање ове категорије (као, уосталом, и претходно 
наведених) већина запослених доживљава као (самоиницијативно?) 
ускраћивање могућности да се на сцени оживе сви феноменални комади 
( који се, у противном, нажалост, не би уклапали у строго дефинисану 
репертоарску политику). Зашто бисмо сами себи ускратили могућност да 
поставимо било који комад на сцену? Тиме се, са становишта необавештене 
већине, смањује и могућност да се постигне успех.

Напротив, јасно дефинисана репертоарска политика доноси многе 
погодности:

1.  олакшава рад сектора за маркетинг као и сектора за односе с 
јавношћу;

2.  омогућава лакше препознавање имиџа (што је у директној вези са 
претходним исказом);

3.  унапређује комуникацију с публиком;
4.  омогућава доследност;
5.  омогућава лакшу идентификацију запосленог као и гледаоца са 

позориштем (идентификовање са системом вредности који се огледају 
у мисији).

Циљна група

Разлог због којег постоји устручавање да се прецизно дефинише циљна 
група неретко представља страх да ће одређивањем циљне групе односно 
фокусирањем на потенцијалне посетиоце са одређеним заједничким 
карактеристикама бити умањене могућности да се продају улазнице 
односно испуни гледалиште. У складу са таквим мишљењем је и закључак 
да уколико се обраћамо мањем броју потенцијалних гледалаца, мање 
су и шансе да сала позоришта (која и даље садржи исти број места) буде 
попуњена. Зато се, приликом дефинисања циљне групе најчешће наводе 
општа одређења као што су више или високо образовање или старосна 
граница између 20 и 65 година, која не укључују информације о животном 
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стилу и друге факторе на основу којих би представник циљне групе био 
препознат6.

Ипак, дефинисање циљне групе не би негативно утицало на број посетилаца, 
већ би, напротив, оптимализовало резултате маркетиншких активности и 
активности односа с јавношћу, што би се позитивно одразило на продају 
карата односно проценат попуњених места у сали. Истовремено циљна група 
утиче и на репертоарску политику те би њихово усклађивање представљало 
мали допринос јасној и препознатљивој филозофији позоришта.

Дугорочни и краткорочни циљеви

Дугорочни и краткорочни циљеви проистичу из мисије и визије. Циљеви 
су искази крајњег резултата, тачке које желимо да достигнемо. Увек се 
исказују за одређени период и представљају полазну основу за мерење и 
вредновање постигнућа.
Извесно је да позоришта, па и позориште Атеље 212, ове циљеве, у највећој 
мери, остварују путем продукције и извођења представа. При руковођењу 
процесом продукције представа најчешће се примењују технике управљања 
пројектима (било да је то последица поседовања знања из ове области било 
да је примена ових техника настала спонтано). Проблематична места, 
рангирана према учесталости јављања у практичном раду, су следећа:

1.  Избегавање да се експлицитно именује вођа пројекта7. Исто тако, 
потребно је да вођа пројекта добије довољно овлашћења и инструмената 
да дати посао реализује. У том случају, када прихвати задатак постаје 
одговоран за резултате (док њему одговарају чланови тима према 
делегираним задацима). Важно је избећи ситуације у којима се не зна 
ко је одговоран и надлежан за реализацију конкретних активности, тј. 
за делимичну, неадекватну реализацију или њено потпуно одсуство. 
Овакав приступ одразио би се и на буџет – процентуално би се умањила 
ставка непредвиђених трошкова. Могуће је да постоје непредвиђени 
трошкови, али не постоје непредвидиви трошкови! 

2.  Низак месечни доходак или хонорар као оправдање за низак квалитет 
реализованог задатка, непоштовање временских рокова, нередовност 
на послу и сл. Те појаве сe не смеју игнорисати, нити релативизовати 

6 Ова појава је у привреди заступљена у далеко мањој мери. Заправо, привредници су већ научили да 
не могу имати производ који је намењен свима –  нпр. и онима који желе да уз њега буду модерни, 
или да купе уз њега идеју о престижу и онима који желе да реше неки практични проблем са што 
мање уложеног новца.

7 То може бити управник, пројектни менаџер, организатор – зависи од организационе структуре 
позоришта и надлежности запослених.
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тиме што би очекивања била умањена, већ их је потребно третирати 
на примерен начин. Уколико је запослени, тј. хонорарни сарадник, 
пристао и прихватио узајамне односе, дужан је да своје обавезе изврши 
на начин и у року који је договорен.

3.  Неизвесност у пословању, те, сходно томе, непрецизно креирање 
планова. Најизраженије је када је у питању ангажман уметника у 
процесу продукције представе. Решење представља ангажовање 
уметника који могу да гарантују да ће у одређеном термину бити 
слободни за рад на продукцији о којој је реч. Овакав приступ би, у 
почетку, смањио број расположивих уметника, али би се временом 
њихов број повећавао јер би и сарадници стекли поверење и са 
сигурношћу рачунали на договорени ангажман у позоришту. Такође,  
тренутна ситуација у којој доминира неизвесност, заказивање 
неколико послова истовремено, не одговара ни уметницима, тако да 
би ово могло да буде препознато као иницијатива да се пређе на други, 
бољи, начин креирања односа и узајамних обавеза.

4.  Одсуство спровођења редовних вредновања, што ствара проблеме 
приликом сагледавања резултата, односно награђивања најбољих, 
сагледавања грешака и њиховог санкционисања, као и приликом 
унапређења рада.

Иако би и уз примењивање наведених предлога било немогуће предвидети 
успехе са аспекта уметничког квалитета представа, било би могуће умањити 
или елиминисати техничке  и финансијске неуспехе. 

Маркетинг и односи с јавношћу 

Као и категорије које су већ поменуте, тако и маркетинг и односи с јавношћу 
треба да проистекну из кључних категорија. Једино је на тим основама 
могуће направити стратегију. У овом тренутку маркетиншки концепти се 
доносе интуитивно. Мењају се сваке сезоне. Квалитет реализације ових 
активности, под претпоставком да их процењујемо независно од вредности 
самог концепта је, када је у питању позориште Атеље 212, одличан. Ово се 
првенствено односи на избор маркетиншких средстава, рокове у којима се 
реализују потребне активности као и на квалитет материјала или услуга.  

Односи с јавношћу треба да буду у сагласности са маркетиншким концептом, 
а сходно томе, и са кључним категоријама. На тај начин, путем различитих 
маркетиншких инструмената и инструмената односа с јавношћу, пласира 
се одређена порука. Могуће је намерно бити недоследан, али би то морало 
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да буде добро осмишљено и резултат јасне идеје и концепта. Иако би ове 
активности требало да се допуњују постоје и примери који указују да 
неретко постоји и раскорак: текстови на интернет презентацији позоришта 
Атеље 212 обилују фразама и не прате имиџ позоришта који је потпуности 
другачији (занимљиво је да исту артикулацију планова представљену на 
интернет презентацији - освојићемо све -  има и један произвођач пића).

SWOT анализа

Приликом дефинисања пословне политике и корпорацијског идентитета, 
неопходно је применити неке од метода стратешке анализе у циљу 
установљавања места институције на тржишту8. SWOT анализа најчешће 
се примењује у пракси, назив представља скраћеницу од првих слова 
енглеских речи: strengths (снаге), weaknesses (слабости), opportunities 
(шансе) и threats (претње). 

снага:
1.  ангажовани најбољи9 уметници;
2.  репрезентативна зграда и добра опремљеност позоришта;
3.  добар имиџ у јавности, међу спонзорима, политичким телима и  међу 

запосленима;
4.  развијена сарадња са оснивачем;
5.  развијена међународна размена и сарадња;
6.  повољна локација; 
7.  добра повезаност са другим деловима града - јавни градски превоз; 
8.  висок ниво пословности и поузданост у измирењу финансијских 

обавеза.

слабости:
1.  недефинисани појмови као што су „визија”, „мисија”, „краткорочни и 

дугорочни циљеви”, циљна група као и категорије које произилазе из 
поменутих ;

2.  интуитивно доношење одлука (као последица првонаведене ставке);
3.  преоптерећеност ансамбла;
4.  проблеми са паркирањем;
5.  нестабилност друштвено - политичког система;10

8 Драгићевић Шешић Милена и Бранимир Стојковић: Култура, менаџмент, анимација, маркетинг, 
Београд, KЛИО, 2000.

9 За утврђивање категорије најбољи уважени су следећи критеријуми: познатост у јавности, 
награђиваност, потражња на тржишту.

10 Ставке под бројем 5-10 не односе се само на позориште Атеље 212, већ и на друга позоришта у 
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6.  неповољни закони о спонзорству (не стимулишу привреднике за 
улагање у културу);

7.  одсуство поверења у судство (првенствено у ефикасност), последично, 
уговори немају адекватан значај ни функцију коју би требало да имају, 
а на тај начин се повећава неизвесност и нестабилност у раду;

8.  претежно необразована публика када је у питању образовање из 
области историје позоришта, узрок је између осталог и чињеница да 
предмети историја позоришта и сл нису заступљени у оквиру средњег 
образовања;

9.  снажан продор кича као једног од водећих културних модела 
устоличеног деведесетих година 20. века на српској културној сцени.

шансе: 
1.  утврђивањем полазишта пословања били би остварени бољи резултати 

уз мање уложених средстава, времена итд;
2.  утврђивање полазишта пословања ојачало би имиџ позоришта (као 

озбиљне институције) код публике, спонзора, оснивача;
3.  утврђивање полазишта пословања побољшало би атмосферу у тиму тј. 

деловало би као помоћни инструмент за интерни ПР;
4.  квалитетнија и разноврснија међународна сарадња;
5.  школовање кадра у иностранству за занимања за која у оквиру 

образовног система у Србији не постоје адекватне школе, а која су 
неопходна  у раду позоришта;

6.  организација семинара за образовање публике из области историје и 
теорије позоришта.

претње:
1.  да све предложено конкурентске установе спроведу пре позоришта 

Атеље 212;
2.  синдром - ко је мазнуо мој сир; 11

3.  одсуство концепције може умањити будуће успехе тако да долази до 
све већег раскорака између уложене енергије и резултата;

4.  међународна сарадња све присутнија у раду других позоришта.

Београду.
11 Синдром ко је мазнуо мој сир описан је у истоименој књизи аутора Спенсера Џонсона, Алнари 

– Мoно & Мaнанa прес, Београд, 2004. Различит однос према променама: активни и пасивни и 
последице које они узрокују представљају основну тему књиге.
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Закључак 

Данас у Србији позоришта послују без јасно дефинисаних полазишта за 
пословање. Упркос томе, ниво професионалности у области текућих 
послова и  функционисања се унапређује. Тиме се, извесно, унапређује 
рад позоришта, али се поставља питање: да ли су резултати у складу са 
уложеним трудом, енергијом и знањем? У неким ситуацијама могуће је 
почети од средине, а затим, временом, формирати целину и постићи изврсне 
резултате. Међутим, у неким областима је то немогуће - у грађевинарству 
није могуће саградити први спрат уколико темељи нису постављени, или 
уколико су постављени према прорачунима за другу зграду. 

Када су у питању активности позоришта, важно је уредити основе 
пословања, а након тога и детаље који из тога проистичу. Неопходно је 
дефинисати полазишта за рад позоришта: визију, мисију, краткорочне 
и дугорочне циљеве и остале наведене категорије у тексту, па тек након 
тога унапређивати технике у свакодневном деловању. Активности које 
се реализују свакодневно, у свом домену  и контексту морају бити мала 
потврда смислу постојања и допринос у остварењу најзначајнијих циљева.  

Међутим, управе позоришта најчешће избегавају да дефинишу полазишта 
пословања. Поставља се питање: до када ће позоришта моћи на овај начин 
да функционишу и да ли ће се нешто у позоришној пракси променити у 
овом домену или ће овај проблем од стране већине која активно учествује у 
позоришном стваралаштву ипак остати непримећен?

Допуна закључку

Важно је да знате зашто шетате (мисија) и шта тиме желите да постигнете 
(визија)!

Ако шетате да бисте побољшали здравствено стање (мисија) онда ћете 
тежити да кроз шетњу повећате кондицију, оптимализујете крвни 
притисак и килажу (визија). У том случају због свежег ваздуха најбоље 
је да шетате у природи (репертоарска политика). Није важно какву ћете 
опрему за шетњу имати (репертоарска политика са другог аспекта). Важно 
је да првог дана пређете пет километара (краткорочни циљ), а да за месец 
дана можете са лакоћом да пређете десет километара (дугорочни циљ). 
Важно је да истовремено будете на прописаном режиму исхране (допунске 
активности). Ове активности тичу се Вас, Вашег лекара и Вама блиских 
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људи који се брину за Ваше здравље (циљна група). Није важно да ли ћете 
шетајући стећи нове пријатеље или да ли ћете препланути (визија неког 
другог шетача), можете да се кријете од Сунца, а да опет остварите визију! 
Није важно како ће све наведене активности изгледати пролазницима 
(циљна група другог шетача). 

Када не знате шта шетњом желите да постигнете може се десити да:
-   шетате са циљем да побољшате здравствено стање, а да током шетње, 

не осмисливши трасу, удишете загађени ваздух или конзумирате 
нездраву храну; 

-   шетате да бисте препланули, а то радите у терминима када је облачно, 
али редовно се саветујући  са лекаром;   

-   истовремено радите све што је наведено; у том случају могуће је да ћете 
постићи циљ, али уз пуно уложених средстава, времена и енергије;

-   да се упркос одсуству концепције одигра повољан расплет на 
другом пољу које није имало приоритет, тј. да желећи да побољшате 
здравствено стање, проширите круг познаника; у овом случају 
проблем представља то што, процентуално, нису велике шансе да се 
деси овакав расплет и најважније -  и даље нисте постигли циљ, иако 
сте остварили оно што нисте очекивали.
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Горана Перовић

DEFINING THE MISSION AND VISION OF THEATRE,  
BEING THE FIRST STEP IN  THEATER MANAGEMENT  

– A CASE STUDY OF THE THEATER  “ATELJE 212”

Summary

This paper is stressing the necessity of defining the categories as: “mission”, 
“vision”, “repertoire policy”, “target group”, “longterm and shortterm aims”. 
The activities like “marketing” and “public relations” are those who stem from 
the above mentioned categories. As all these categories remain nondefined, the 
decisions (concerning different management fields) are being made intuitively. 
On the other hand though, the techniques for realization of these activities are 
being improved. Review of financial aspect and international cooperation. 
SWOT analyse.
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СТЕВАН СРЕМАЦ У МУЗИЧКОМ ПОЗОРИШТУ

Текс олази о чињенице а је риовеачка роза Севана Сремца 
исуњена разним врсама аашњих нароских оевки, реузеих 
реежно из раско фолклора и аашњих оуларних есмарица. 
Обим и функција еваних елова у вођењу риче, залеа и раслеа, 
као и ликова и њихове моивације, омоућују а се Сремчева ела моу 
назваи «риовеке с евањем», о аналоији са «комаима с евањем», 
некаашњим веома оуларним жанром срско озориша. Зао није 
чуо шо су Сремчева риовена ела осала извор за бројне сценске 
ааације и рамаизације, улавном у облику «комаа с евањем». 
Тако је Сремац, иако сам ника није наисао неко рамско ело, осао 
јеан о најизвођенијих ауора срско озориша. Сценске ааације 
њеових ела скоро су јеине из некаа обимно реероара «комаа с 
евањем» које су реживеле о анас. У новије време чињени су окушаји 
а се моиви и ликови Сремчеве розе из камерно облика «комаа с 
евањем», у коме је уореба есама увек реалисички условљена и 
оравана, ребаце у мноо амбициознији облик велико мјузикла, са 
њеовим комликованим секакуларним сценским аараом. Ови 
окушаји а се Сремчев инимни малораски и боемски све реобрази 
у великосвески реенциозни амбијен, о саа се улавном нису 
оказали као комлеменарни Сремчевом елу. Мала форма «комаа с 
евањем», у којој ликови евају а ају оушка својим осећањима, а не 
зао шо је о ео жанровске условноси, о анас је осала најчешћи 
облик Сремчево сценско оживоворења.

Kључне речи: 
оевка, сихофизиолошка еорија, роман с евањем, 
кома с евањем, рамаизација, музичка комеија
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Коришћење певаних мотива, преузетих из народних или народских 
песмарица, унутар драмске структуре, примењивано је, тe стекло 
легитимитет у разним периодима историје позоришта и разним жанровима; 
пре свега оним који су били усмерени на народско гледалиште. Треба се само 
подсетити Шекспира и песама које се певају у његовим сценама, и то не само 
у комедијама, него и у неким од најпотреснијих сцена у трагедијама, као у 
Хамлеу, Краљу Лиру и другим. Неке од ових енглеских балада и уличних 
песама тако су, преко Шекспирових дела, успеле да превазиђу своју епоху и 
стекну бесмртност, иако су настале као ефемерне попевке, везане за најужи 
амбијент и тренутак.

Овај поступак био је карактеристичан не само за Шекспира, већ и за 
елизабетанско позориште у целини. Фредерик Стернфелд, у својој 
студији Шексирово коришћење оуларне есме, дефинише ову појаву: 
„Елизабетански драмски писац био је навикнут да користи богатство 
популарне песме, кадгод је то одговарало ћудима његовог заплета. Алузија 
преко наслова или почетног стиха; цитирање једне или две строфе уз, можда, 
мање варијације прилагођене околностима; па чак и преобликовање добро 
познатог модела, скоро до, али никад преко (!), граница препознатљивости 
- то су били алтернативни начини којима су балада и попевка могле да 
одиграју своје улоге у репертоару и тако се уздигну до бесмртности.”1

У нашем позоришном репертоару добро је познат феномен „комада с 
певањем”, насталих као одјек немачког зингшпила, француске мелодраме и 
бечког „чаробног комада” Рајмунда и Нестроја. Они су настајали некад као 
потпуно нова и оригинална дела, а понекад као мање или више слободне 
„посрбе”, некад уз коришћење искључиво већ постојећих музичких 
мотива, а понекад уз компоноване напеве. Међутим, мање се истиче да је 
коришћење популарних народских песмарица понекад било присутно и 
у прозној литератури, која се бавила нашим занатлијским, трговачким и 
боемским амбијентом деветнаестог века.

Најочигледнији пример за то је Стеван Сремац. Ако се истородна позоришна 
литература препознаје по називу „комади с певањем”, за  нека од Сремчевих 
прозних дела слободно би се могло рећи да су то „приповетке с певањем» 
или чак „романи с певањем». И заиста, у многим Сремчевим већим или 
мањим делима песма има истакнуто, понекад и одлучујуће, или преокретно 
место, као што и песмарице, или разне „Народне лире» представљају 
неизоставни део кућног реквизитаријума, који понеки Сремчеви ликови 

1 Elizabethan and Jacobean Studies, Oxford 1959, (Frederick W. Sternfeld, Shakespeare’s Use of Popular 
Song), str.150
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узимају у руке тражећи утеху, или бар подршку својој емоцији, као што 
се у протестантским срединама посеже за Библијом. „Једну такву  стару 
песмарицу више пута помиње и сам Сремац, исписујући из ње стихове 
’дирљивих’ песама. То је позната Јеремијина Песмарица, како је назива 
Сремац, истичући да је она још у његово време, у другој половини 19. века 
’ретка ствар’.”2

Као у доброј драматургији, песме у Сремчевој прози немају декоративни 
карактер. Оне су израз размишљања и осећања, средство олакшања 
тензије, или напротив појачавања сукоба. На певање Сремчевих ликова 
могла би се применити психофизиолошка теорија енглеског филозофа 
Херберта Спенсера, једна од многих хипотеза о настанку музике у 
првобитним цивилизацијама. Спенсер наиме сматра да је људски пев „као 
и код животиња, плод сувишка енергије, да се јавља у тренутку афекта, 
кад интензивност емоције изазива дизање или спуштање, успоравање или 
убрзавање гласа, што се очитује у манифестацијама музичког карактера”3. 
Ова теорија може се користити као драматуршко-акциони и режијско-
глумачки кључ за смењивање распеваних и говорно-рецитативних делова 
(односно плесних и пантомимских) у различитим облицима музичког 
позоришта, па чак и за наративно-певане токове у Сремчевој прозној 
литератури. 

У којим животним ситуацијама човек, независно од конвенција 
свакодневне цивилизације, спонтано запева? – У тренуцима великог 
афекта, великог заноса, радости или очајања, који се не могу изразити 
рационалним вербалним средствима, па се олакшање и нека врста вентила 
емотивне препуњености налази у ирационалном дејству мелодије, ритма, 
метра, динамике, инфлексије. Оглашавање унапред познатом песмом може 
се чак схватити и као нека врста обреда, као инкантација неке унапред 
предвиђене магијске или социјалне формуле, која нам помаже да се у 
кризним тренуцима одржимо.

И као што је Глук исмевао традиционалну француску оперу, јер се у њој 
плеше и кад се слави и кад се сахрањује, и за неке Сремчеве приповедне 
ликове би се могло рећи да они певају и кад се веселе и кад тугују, и кад 
се инате и кад сањаре, и кад су пијани и кад су бесни. Па не само то. Кроз 
песму се пренесено говори или поручује и оно што се не би могло или не 
би смело исказати трезним прозним реченицама. Као што то чини Шаца у 

2 Књижевно дело Стевана Сремца – ново читање, зборник са научног скупа одржаног у Центру за 
научна истраживања САНУ и Универзитету у Нишу 1997. године, Ђорђе Перић, Записи и описи 
певане народне и уметничке поезије у животу и прозном делу Стевана Сремца, стр.37

3 Josip Andreis, Historija muzike I, Zagreb 1951, str.17
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По Ћири и о Сири, чија изјава љубави преко плота, увијено, да се Власи 
не сете, али опет недвосмислено јасно, градира кроз бећарске пошалице и 
постиже пун погодак у Јулино срце.

Полазећи од Бахтинове тврдње да „роман дозвољава да се у његов састав 
укључе различити жанрови”4, Валентина Питулић закључује да је песма 
„знак у систему романа који има значење емотивног набоја”, и потом сужава 
оптику на Сремчеву Зону Замфирову, у којој је песма „песнички знак” и 
готово увек одговара „субјективном стању свести”. Питулићева утврђује и 
узајамну везу између фабуле Зоне и песама у њој, и закључује да и кад бисмо 
из контекста дела издвојили само песме, опет би се дала наслутити фабула 
романа.5  

Не само што песме у Сремчевој прози произилазе, као у драматургији 
добрих музичких комада, из ликова, радње, ситуације, околности. У многим 
случајевима у Сремчевој приповедној структури песме директно означавају 
догађајни преокрет, оне доносе одлучујући импулс заплету или расплету. 
На том плану се Сремчево вођење радње и психолошке мотивације ликова 
може упоредити са најефикаснијим примерима драматуршке структуре из 
новије  музичко-сценске литературе. 

То је случај например у Кир Герасу, када ћир Наун, шетајући „једне недеље по 
авлији, ... онако замишљен као што то облигатно мора да изгледа сваки Грк 
и Цинцарин, са рукама одостраг и са кратким бројаницама које несвесно 
и махинално пребрајаше”, изненада зачује глас и песму Аглајице, своје 
младе треће жене, свеже доведене из Турске: „Без тебе, драги, љубезни / не 
могу живјет’, не могу живјет’...”, па затим: „На те мислим када зора свити...”. 
Аглајица, „која још честито ни натуцати српски није знала, ... а већ пева; и 
какве песме пева – српске срамотске!” Саблажњен, као да га је гром из ведра 
неба погодио, ћир Наун се решава: „Ће да бацим ова ватра из кућу!”, - и под 
хитно производи свога младог и привлачног калфу Гераса у самосталног 
трговца, и тиме га за сваки случај уклања од „мале Аглајице», своје младе и 
усамљене жене.6

Најпознатији пример је из Зоне Замфирове, у којој пресудну функцију 
у заплитању и расплитању радње имају две песме: она о Зони, како се 
„премењува”, којом се иницира заплет, и она о „побегуљи”, због које поносна 
Хаџи-Замфирова породица узалудно склања Зону из града у град, па се 

4 Mihail Bahtin, O romanu, Beograd 1989, str. 81
5 Књижевно дело Стевана Сремца – ново читање, Валентина Питулић, Функција народне песме у 

«Зони Замфировој, стр.51-59.
6 Стеван Сремац, Приповетке (Кир Герас), Београд 1966, стр.98-101
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на крају ипак мора понизити и понудити чорбаџијску ћерку кујунџији 
Манету.

Зато је сасвим природно што су Сремчева најпопуларнија прозна дела, а пре 
свега Зона Замфирова и Ивкова слава, због узорног драматуршког вођења 
фабуле, пластичних ликова, сликовитог амбијента, јарког, па ипак децентног 
хумора, али и због драматуршки неопходног коришћења популарних 
музичких мотива, биле извор многобројних сценских адаптација блиских 
жанру „комада с певањем”, и у том облику су привлачиле публику на 
нашим позорницама, од професионалних до аматерских, од националних 
до локалних, с музиком која је понекад била на нивоу кафанске лумперајке, 
а понекад су је посебно стварали наши значајни композитори, као што су 
били Даворин Јенко, Стеван Мокрањац и Миленко Живковић7. Штавише, 
још је Павле Поповић забележио „да се Ивкова слава играла не само на 
позорницама него и по баштама и кафанама Београда, Ниша, Мостара... 
”8 Најзад, могло би се закључити да су, између бројних и некада често 
извођених комада с певањем, сем Ђиа, можда само Сремчеви наслови 
опстали и до наших дана и сачували популарност коју је овај жанр некада 
уживао.

Подсетимо се и наизглед парадоксалне чињенице коју је истакао Зоран 
Јовановић: „Писац који је учинио само један, и то неуспео покушај, да у 
друштву са Драгомиром Брзаком, драматизује своју Ивкову славу, постао 
је у нашем веку један од најпопуларнијих и најизвођенијих драмских 
(тачније ’драматизованих’) аутора на српским и југословенским сценама.”9 
У свом каталогу изложбе у Музеју позоришне уметности, Александра 
Милошевић је пописала чак 212 премијера на основу Сремчеве прозе у 
нашим професионалним позориштима, углавном у облику који је близак 
комадима с певањем10. А вероватно ни тај списак није могао бити баш 
сасвим потпун.11

7 Душан Сковран, Музика за комад с певањем Ивкова слава, Стевана Сремца, Зборник радова о 
Стевану Мокрањцу, Београд 1971, стр.145-151

8 Стеван Сремац, Приповетке, Београд 1935, Павле Поповић, Стеван Сремац, човек и дело, стр. 5.
9 Књижевно дело Стевана Сремца – ново читање, зборник радова са научне конференције одржане 

у Центру за научна истраживања САНУ и Универзитету у Нишу 1997. године, Зоран Т. Јовановић, 
Вукадин у драматизацији Јосипа Кулунџића, стр.141.

10 Александра Милошевић, Стеван Сремац на српским позоришним сценама, Музеј позоришне 
уметности Србије, Београд 2006.

11 Зоран Т. Јовановић у наведеном тексту наставља: „Али тај ’позоришни’ Сремац остао је ван домета 
интересовања књижевних историчара и теоретичара, као што је, такође, од стране позоришних 
историчара и театролога остала до данас неиспитана и необрађена голема грађа о сценској судбини 
десетак Сремчевих прозних дела, у стотинама сценских поставки и у десетине драматизаторских и 
редитељских ’нових читања’ ... Зачуђује податак да немамо ниједну театролошку синтезу о сценској 
традицији извођења Сремчевих дела у српским позориштима, која је дуга пуних стотину година и 
протеже се од романтичарских манира сценске игре на крају прошлог века па све до наших дана 
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Честа извођења Сремчевих прича, као и других дела овог певачког жанра, 
у свим могућим условима и околностима, омогућавала је и чињеница 
да су до увођења у редовну употребу магнетофонске технике педесетих 
година 20. века, позоришта (и она која су играла само драмски, говорни 
репертоар) имала своје оркестре, макар и сасвим мале, као и простор за 
оркестар, оркестарску рупу, макар и импровизовану. Шумови су стварани 
механичким средствима, док је оркестар музички пратио представу, и 
то не само у сценама када је музика била реалистички условљена, него 
и у функцији стварања штимунга или подвлачења емоције и драмске 
напетости, на начин како се то радило у класичној мелодрами.

Као што је Сремчева проза често у облику „прича с певањем”, тако су се и 
њихове инсценације најчешће задржавале у оквиру „комада с певањем”, тј. 
као претежно говорне представе, са музичким интерполацијама, односно 
као „мале форме” у поређењу са великим оперетским и мјузикалским 
спектаклима. У комадима с певањем, певани исказ се најчешће појављује 
с пуном реалистичком мотивацијом: било као приказ ситуације у којој 
је песма и свирка животно оправдана и чак неопходна (разне прославе, 
пијанке, вашари, кафанске сцене, свадбе, прела, мобе и слично), било као 
емотивни вентил појединих ликова (у складу са претходно наведеном 
психофизиолошком теоријом), у сценама у којима ликови спонтано 
запевају и тиме се привремено издвајају из реалних сценских околности, 
као у некој врсти унутрашњег монолога. Често се у таквим ситуацијама 
ликови оглашавају већ постојећим познатим попевкама, које одговарају 
њиховом емотивном набоју и са којима се привремено идентификују.

Да не би било забуне, песма често бива и најављена објашњавајућом говорном 
репликом, која певању даје логичко реалистичко оправдање. Тако на крају 
дијалошких сцена, као у популарном Ђиу, ликови најављују певање врло 
јасним уводним репликама: „Знаш шта?... Да им се јавимо” (песмом), „Деде, 
славе ти,... отпевај ону твоју”, „Ајде да запевамо... Само коју ћемо песму?”, 
„Деде ми једну, али босанску!”12, и слично. Доследно томе, у комадима с 
певањем има читавих чинова без песме, јер у њима околности и догађање 
не дају места за певање које је реалистички оправдано и функционално.

карактеристичних по иноваторским и експерименталним тежњама, особито млађих позоришних 
стваралаца.” Ова сасвим тачна констатација тек у сасвим малој мери је исправљена наведеним 
каталогом Александре Милошевић, и изложбом у Музеју позоришне уметности Србије, као и 
научним скупом посвећеним књижевним делима Сремца у другим медијима, одржаном у Вуковој 
задужбини септембра 2005 године.

12 Комедије и народни комади 19 .века, приредио Петар Марјановић, Београд 1987. (Јанко Веселиновић 
и Драгомир Брзак, Ђидо)
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Можда је такав приступ, лишен насилне претенциозности, погодовао 
сценском очувању аутентичне Сремчеве поетике малог човека, оивиченог 
малом, али специфичном, сликовитом средином. У сваком случају, у 
примеру и старијих и новијих инсценација Стевана Сремца најчешће је 
избегнута наша позната компулсивна манија за осавремењивањем, која је у 
многим случајевима кроз музичке адаптације, насилним и претенциозним 
квази-савременим музичким речником и подвргавањем гротескном кључу 
поружњавања, сценски убогаљила нека од дела из репертоара некада 
популарних  „комада с певањем”. 

То се догодило, на пример, са Трифковићем, са Дорћолским ослима, са 
Два цванцика, или са Пуем око свеа, поводом чије модернизоване 
поставке је 1963. године Бранко Драгутиновић написао: „Нисмо добили 
добру савремену музичку комедију, али смо изгубили Нушића.”13 У свим 
овим случајевима „осавремењавања” су давала у најмању руку неједнаке 
резултате и ретко су достизала шарм и питкост првобитних модела и 
њихову комуникациону моћ.

Иако је, дакле, инсценација Сремчеве прозе остајала углавном у размерама 
„комада с певањем”, јављали су се понекад и покушаји да се Сремчева грађа 
искористи као материјал за стварање амбициознијих музичких представа, 
са великим музичким ансамблом, које би се приближиле некој варијанти 
домаћег великог мјузикла и у којима певана фактура не би произилазила 
само из реалистичке функционалности. То се првенствено односи на 
сценску обраду Александра Обреновића, која носи наслов Сремчеве приче 
Мица и Микица, и каснију поставку овог материјала у Позоришту на 
Теразијама, под насловом Јаи о љубави.

Градећи драмско ткиво око приче Мица и Микица, Обреновић је поступио 
на креативан, могло би се рећи на ауторски начин. Он није, наиме, следио 
конвенционални пут буквалне драматизације, којим се поједине најважније 
епизоде приповедне прозе просто пребацују у дијалошку форму и тиме 
се врши упрошћено и често механичко препричавање првобитне фабуле. 
Обреновић је пошао суптилнијим и изазовнијим путем, слично начину на 
који је поступио, например, Ђорђе Лебовић у сценском оваплоћењу прозе 
Вељка Петровића. Тај начин подразумева контрапунктско преплитање 
ликова, мотива и ситуација из различитих приповедака, и њихово 
повезивање, кроз монтажу фрагмената, у нову, кохерентну драмску 
творевину.

13 Бранко Драгутиновић, Покушај музичке трансформације Нушићеве комедије Пут око света, 
Политика, 23. март 1963.
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Ново драмско дело носило је Сремчев наслов Мица и Микица, а био је 
сачуван и Сремчев поднаслов, уствари још један цитат из популарне 
певаније: „Оно наше негда што бијаше”. Као аутори су били означени 
Стеван Сремац и Александар Обреновић. Дело је представљено јавности 
прво у Народном позоришту у Шапцу 27. новембра 1962. године, у режији 
Александра Огњановића. Представа је доживела оно што се у позоришту 
назива „леп пријем”. Била је постављена као мала меланхолично-комична 
згода из маловарошког некадашњег живота, преплетена староградским 
песмама и романсама.

Убрзо после тога, 1963. године, ова Обреновићева адаптација је и објављена 
у Загребу, у оквиру Драмске библиотеке „Сцена”. Као ближе жанровско 
одређење у књизи је било наведено: „Љубавно свађање и певање без пуцања 
у шеснаест углавном кратких слика”. То наравно самоиронично указује на 
традицију „комада с певањем”, или чак, како се то понекад са симпатијом, 
а понекад поспрдно говорило, „комада с певањем и пуцањем”. Међутим, 
иако поднаслов указује на 16 слика, у штампаном тексту постоје само 15 
слика, што указује да је можда између првог извођења и штампања дошло 
до извесних корекција. У оваквом драматуршком уобличењу, Обреновићева 
адаптација појавила се после Шапца и у позориштима у Крагујевцу (20. 
децембра 1966. године, у режији Рајка Стојадиновића) и у Приштини (29. 
октобра 1968. године, у режији Душана Добровића), као и у драмском 
програму београдске телевизије, у режији Владимира Петрића.

Основну фабулу Сремчеве приче, Мица и Микица, Обреновић је проширио 
новим ситуацијама и ликовима, преузетим директно или индиректно из 
других Сремчевих прича, односно неки ликови су придодати онако како 
их је Сремац у другим причама замислио, неке ситуације или реплике 
су пребачене другим ликовима, а неки Сремчеви заплети у овој новој 
адаптацији не појављују се директно на сцени, него су постали  предмет о 
коме ликови приповедају.

Тако се анегдотска згода из приче Ћир Моша Абеншаам, о цалкелнеру  
Науму, који несавесног госта утерује у ред тако што кришом бележи попи-
јене поруџбине рецкама на његову „крогну” од кошуље, у Обреновићевој 
верзији пребацила на кафеџију Тренчу, и његову кафану „Код два вола”, 
вечито уточиште, коме се Микица стално враћа, и у тренуцима радости 
и у тренуцима очајања. Сцена из Каеана Марјана у којој Марјану 
његов побратим сликовито и сочно представља сладости брака, не би ли 
га приволео на женидбу, и која неодољиво личи на позајмицу из Гогољеве 
Женибе, у новој варијанти постала је сцена у којој вешта проводаџика Пела 



С
ве

то
за

р
 Р

ап
ај

ић

55

намамљује ковача Раду на женидбу и густира му будућу младу. Сахрана 
газде Сибина Сибиновића, добротвора и истовремено суровог тлачитеља 
сиротиње из приче Чесна сарина, и лукавство мајстора Паје Пајдака из 
приче Јунак ана, који је нашао начин да свога опањкавача осрамоти преко 
новина, постали су предмет неспретне и бесмислене конверзације, којом 
стидљиви ковач Рада одлаже изјашњавање у сцени прошења Мице.

Највише позајмица преузето је из Вукаина. И то не само зато што се и 
сам Вукадин појављује у сценама свадбе као један од најважнијих гостију, 
као јунак који је победио магарца Буцефала. Изражавајући се Сремчевим 
репликама из приповетке, он пева уз гусле, очијука са Мицином другарицом 
Перком, друсна Радојка му се допада „ка печеница међ пршутом”, и иако 
се хвали да је добар певач, избегава да пева Марсељезу, јер би му то „као 
неуказном” могло шкодити14.

За професора Славу, Микициног саветника и исповедника, - који пропагира 
„реални правац»15 у књижевности, Золу и Чернишевског, као и друштвено 
помирење („јербо се делом најбоље доказати може да разни сталежи и 
класе у љубави и слози живети могу”16), - а у приватном животу старог 
момка на смену практикује здрави живот уз телесне вежбе и минералну 
воду, или се баца у боемију, уз рецитовање и огромне количине црњака, 
- може се рећи да је Обреновићева творевина. Иако је његов лик склопљен 
из неколико кратких боемских епизода, или чак силуета, из Вукаина, - у 
Обреновићевој адаптацији он делује као целовит и пластичан карактер, уз 
пуну сценску развојност и убедљиву препознатљивост. То се такође може 
рећи и за проводаџику Пелу, коју је Обреновић конструисао као женски 
пандан професору Слави, и то тако вешто да се њен лик потпуно природно 
уклапа у свет Сремчеве боемије и делује као његов аутентични део.

На путу од Сремца до Обреновића, највише измена задесило је главну 
јунакињу Мицу. Код Сремца је она самохрана слушкињица, због које 
пакосне госпође замерају Богу што је доделио толику лепоту једној обичној 
„слушкињичетини”. Она, као и молер Микица, нема никога на свету, сама 
собом располаже и сама себе храни, па тако Микица једно време води 
распусни живот трошећи што је она зарадила. Код Обреновића Мица има 
оца и бабу, патријархалну породицу и не помиње се њено служинство, 
тако да остаје мало нејасно, које су то њене сопствене паре, које је Микица 
потрошио. Баба Румена и Настас, мајка и ујак будуће Вукадинове невесте 

14 Stevan Sremac-Aleksandar Obrenović, Mica i Mikica ili Ono naše negda što bijaše, Zagreb 1963, str. 62, 
64

15 isto, str. 60
16 isto, str. 43
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Даре из Вукаина, постали су Мицини баба и отац, као што је и цела сцена 
Вукадинове прошевине постала сцена у којој ковач Рада проси Мицину 
руку, с тим што је функцију аматерске проводаџике, Вукадинове газдарице 
тетка-Христине, код Обреновића преузела професионална проводаџика 
Пела. Иако је, уз професора Славу, кога ће на крају успети да обрлати и 
уда се за њега, она такође Обреновићева творевина, Пела у многим цртама 
личи на Гогољеву проводаџику Фјоклу Ивановну, као што се и још неке 
сцене могу препознати као произашле из модела Гогољеве Женибе.

После успешног играња у Шапцу, Обреновићева варијанта Мице и  
Микице учинила се обећавајућом и Позоришту на Теразијама, као могући 
предложак домаће музичке комедије, или чак домаћег мјузикла. У ту сврху 
Александар Обреновић је, по захтеву редитеља представе, иначе писца 
ових редова, извршио још једну додатну измену. Како се ишло за стварањем 
велике музичке представе која подразумева и велики извођачки апарат и 
велики спектакл, намера је била да се цела прича о Мици и Микици смести 
у околности великог шареног вашара, који укључује разне атракције, па 
и путујућу позоришну трупу. Због тога је Обреновић, између осталог, 
дописао и почетну сцену, која уводи у амбијент вашара, а за представљање 
путујуће циркуско-позоришне трупе користио је одломке из Сремчеве 
приче Величансвена шења маамПомауре. 

Уопште је представа, желећи да се приближи мјузиклу, показивала 
тенденцију да прикаже неки урбанизованији, европскији Београд с почетка 
20. века, скоро неку врсту претпостављене „београдске сецесије”. Због тога 
је и назив комада промењен. Уместо наслова Мица и Микица, који се чинио 
одвише локалан, одвише присан, одвише комшијски, изабран је наслов Јаи 
о љубави, који је деловао узвишеније, елегантније и општије. Исто тако 
се и композитор Александар Кораћ, користећи велике музичке ансамбле 
Позоришта на Теразијама, пре свега оријентисао на употребу свог фундуса 
успешног ствараоца шлагерске, или како бисмо данас рекли, поп-музике 
шездесетих и седамдесетих година, уз везу са традиционалном градском 
песмом тек колико је било неопходно.

Премијера Јаа о љубави у Позоришту на Теразијама догодила се 8. 
новембра 1971. године. Резултат је био половичан. Иако је представа 
доживела солидан одзив гледалишта, она је ипак остављала утисак великог 
труда, који није сасвим оправдао своју сврху. Амбиција урбаног мјузикла 
није се у потпуности примила на Сремчев занатлијско-боемски штимунг. 
У тежњи да се постигне велеградска димензија велике музичке представе, 
губиле су се мале лепоте и туге Сремчевог пролетерског света, а остајао 
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је, у мери у којој се то могло постићи, артизам и спектакл булеварског 
позоришта. Могло би се рећи да је представа одсликавала несразмеру 
између идеје њених стваралаца и основне Сремчеве грађе.

У најновије време, Позориште на Теразијама, као специфично позориште 
везано за музичке жанрове, обратило се још једном Стевану Сремцу. 
Ствараоци представе По Ћира и о Сира, премијерно изведене 10. 
октобра 2003. године, настојали су да популарни Сремчев роман приближе 
условностима музичког позоришта, у знатно већој мери него што се то 
радило у дотадашњим инсценацијама. У тој намери редитељ Југ Радивојевић 
је начинио нову адаптацију раније постојеће драматизације Јосипа Лешића, 
а заједно са композитором Војканом Борисављевићем извршио музичко-
драматуршко прилагођење. 

Од великих музичких ансамбала Позоришта на Теразијама у представу 
је укључен само оркестар. Тиме је тежиште догађања усредсређено на 
глумачки ансамбл, а сачуван је и Сремчев интимизам. То је у још већој 
мери постигнуто тиме што су у представи опстале само Сремчеве епизоде 
које се односе на главну причу, а изостављени су ликови, ма колико они 
пластични били, који су дигресивни или дескриптивни у односу на 
примарно догађање, као што су фрау-Габријела, Нића боктер и слично. 

Иако представу прати велики оркестар са диригентом, она је у суштини мно-
го ближа концепту традиционалног „комада с певањем” него амбициозном 
мјузиклу. Певачке нумере у представи управо су у драматуршкој функцији 
каква је била карактеристична за комаде с певањем, што је описано на 
почетку овог текста. Зато се представа најпрецизније може жанровски 
одредити као музичка комедија.

Радивојевић и Борисављевић су имали храбрости да буду непретенциозни, 
да се не поведу за помодном потребом гротескног  глумачког и музичког 
карикирања, нити за креирањем великог мјузикла. Они су уместо тога 
створили меланхолично-комедијску представу, која за основну инспира-
цију има Сремчев доброћудни роман и баладескне старе градске песме и 
романсе, оплемењене модерним осећањем пролазности и скептичности. 
Представу су, после свих хуморних перипетија, завршили у јесењем, 
молском штимунгу, са свешћу да је живот ипак не оно што смо сањали, 
него оно што нам се догоди.

Тиме су, потпуно независно и без угледања, дошли до формуле која је иначе 
обезбедила успех модерног енглеског литерарног мјузикла, базираног  
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увек на делима из велике литературе:  представу обликовати тако да она 
сачува основно разумевање литерарног предлошка,  а да не буде буквална 
транспозиција, - да у представи буде довољно осећајности и духа, а да не 
буде тривијална, - да у њој буде и памети, без тога да буде дидактична, - 
као и да прича буде довољно читљиво представљена да привуче широку 
публику, а да опет све то и за пробирљивије гледаоце буде прихватљиво. 

Следећи ову формулу, представа По Ћира и о Сира Позоришта на 
Теразијама успела је да побуди задовољство гледалишта, признања критике, 
као и награде на фестивалима, и наслути нове могућности у сценско-
музичком оживљавању дела Стевана Сремца. У сваком случају, могућности 
музичког позоришта да проналази грађу у Сремчевој приповедачкој прози 
далеко су од тога да буду исцрпене. Било директним преношењем склопа 
догађајâ, било креативном монтажом фрагмената, Сремчево дело остаје 
отворено за све музичке обраде, које би сачувале његове основне вредности 
и истовремено створиле мост ка савременом гледалишту.
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Svetozar Rapajić

THE NARRATIVE WORKS OF STEVAN SREMAC  
IN THE MUSICAL THEATER

Summary

The stories and novels of Stevan Sremac include a great number of popular songs 
from his time. Sremac’s characters every now and then seek and find a refuge in 
the repertory of popular songbooks. In the moments of despair, or of excessive 
joy, when they are in love, or when they are disappointed, they find a sort of 
consolation, or of emotional outlet and balance through singing. They even 
communicate among themselves through singing, when it is too complicated 
to deliver a delicate message in common prose. Singing of wellknown songs 
reppresents for them a quotation with which they identify themselves, as a sort 
of social ritual, or even a magic formula.

Therefore, the narrative works of Sremac reppresented an ideal basis for theatrical 
adaptations, mostly in the form of “komad s pevanjem” – a Serbian variant of 
the Singspiel, extremely popular in the former Serbian theater. There is even 
a paradoxe: the author who never wrote any dramatic work became the most 
popular author of the Serbian theater (naturally through many adaptations of 
his stories and novels). Even now, the adaptations of his narrative works are the 
only examples of the genre of “komad s pevanjem” which survived till today, 
and which enjoy even now immense popularity.

Naturally, these works aroused a temptation to create more ambitious forms of 
the musical theater, with the more complex structure of music and dramaturgy, 
closer to the examples of great musicals. Unfortunately, the attempts to 
transforme a small, intimate form of musical comedy, based on simple folk 
songs and romances, and situated in the proletarian environment of bohemian 
taverns, small artisans’ workshops or on the lower level of petty bourgeois 
milieu,  into a world of spectacular attraction, of glamour and urban ambition, 
 in almost all cases failed. The result was mostly a sort of disbalance among the 
intimisme of the original approach and the ambitions of the spectacular musical. 
The original simplicity disappeared, and the new attempts mostly appeared as 
grotesquely pretentious, losing the original charm and benevolent humoristic 
approach. Therefore, despite the compulsory artistic necessity of modern times 
to find contemporary approach of staging the old theatrical works, the dramatic 
adaptations of Stevan Sremac even now offer their most effective potential in the 
form of the popular musical comedy.
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Enisa Uspenski

TEATAR  „OBERIU” 
NA JUGOSLOVENSKOJ SCENI OSAMDESETIH GODINA XX VEKA

U radu se, sa stanovišta dramaturške analize, tretira fenomen percepcije ruske 
pozorišne avangarde na jugoslovenskoj pozorišnoj sceni, filmskoj umetnosti i 
kulturološkoj ravni osamdesetih godina XX veka.

Ključne reči:  
„Oberiuti”, A. Vedenski, Jelka kod Ivanovih, D. Harms, Jelizaveta 
Bam, Slučaj Harms, pozorište, film, simbolističko, realno. 

Književno-umetničko društvo OBERIU1 osnovali su pesnici Danil Harms 
i Aleksandar Vedenski, „gluvih”, dvadesetih godina staljinske Rusije. Ništa 
što je vezano za delo i život ovih umetnika nije niti obično, niti uobičajeno; 
paradoksalna je već i sama činjenica što je pravac koji je sam sebe odredio kao 
„realna umetnost” ušao u istoriju sa predznakom „apsurdna”. Nakon pokušaja da 
bude „progutana, zataškana i zaboravljena, „oberiutska” umetnost je, zahvaljujući 
predanosti poslanika ruske „druge kulture”, „izneta” iz zemlje, doživevši svoju 
evropsku renesansu u prvoj polovini sedamdesetih  godina. U Jugoslaviji se 
pojavila ranih osamdesetih, u okviru jednojezičkog srpsko-hrvatskog kulturnog 
polja, oivičenog četvorouglom između gradova Zagreb – Beograd – Novi Sad 
– Sarajevo. 

Sada, s dvadesetogodišnjom distancom, možemo reći, da je jugoslovenska 
percepcija ruske apsurdne umetnosti bila široka, što je odgovaralo i njenom 
kvalitetu, po dubini poimanja. Postavši svojevrsnim književnim događajem, 
Harms je zauzeo značajno mesto i u drugim formama umetničkog izražavanja:  
pozorištu i filmu. 

1 ОБЭРИУ, skraćenica od  „Объединение реального искусства” (Udruženje realne umetnosti).
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Ipak, u nizu poduhvata vezanih za „oberiute” na domaćem kulturnom polju 
izdvaja se nekoliko, koji se s pravom mogu nazvati „kultnim”, te koji su odredili 
specifiku jugoslovenske „harmsijade”, a to su:
1)  prvo objavljivanje „oberiutskih” tekstova u zagrebačkom časopisu Prolog, 

1981, pod redakcijom Branimira Donata i u prevodima Dubravke Ugrešić2; 
2)  izlazak izabranih dela Danila Harmsa, uključujući i novelu Starica, te kratke 

priče Slučajevi, u beogradskom studentskom časopisu Znak, 1982. godine, u 
izboru i prevodu Dejana Mihajlovića3 ;

3)  postavka drame Aleksandra Vedenskog, Jelka kod Ivanovih, u režiji Harisa 
Pašovića u novosadskom akademskom pozorištu „Promena”, 1982,

4)  i film Slučaj Harms, Slobodana D. Pešića.  

Iz ovih publikacija i postavki proizašao je čitav niz, manje ili više značajnih 
pojava, iz kojih je nastao „harmsovski fenomen” poslednje decenije, pred raspad 
jugoslovenske federacije. Radi se o desetinama zasebnih izdanja Harmsa, 
kao i brojnim publikacijama u časopisima i novinama, pozorišnim i radio 
adaptacijama. 

Kao specifičan oblik percepcije „oberiuta”, početkom devedesetih godina, može 
se smatrati i svojevrsna varijanta teatralizacije života. U tom smislu, dobar primer 
predstavlja pojava niza mladih pisaca kratke forme predstavnika beogradskog 
undergrounda. 

Poslednjih godina post-titovske decenije, pred samo izbijanje ratnih sukoba, 
neočekivana popularnost Danila Harmsa bila je na vrhuncu. Ušetao je i u 
srednje škole,   zauzevši upražnjeno mesto ideološkog sadržaja na obaveznim 
priredbama, sa horskim pevanjem. Ime Harmsa, postalo je znak fantazmagorične 
i neverovatne stvarnosti u stegama ideologizovanog društva.  

U današnje vreme, kada pokušavamo da osmislimo kulturno polje koje se 
formiralo oko Harmsa, ono nam izgleda poput Jevrejinovog „teatra za sebe”, 
kao  „teatralnost zasnovana na pozitivnom načelu stapanja scenske umetnosti  i 
života”4.   Očigledno da je  Harmsovo stvaralaštvo do te mere prožeto principom 
spajanja života i umetnosti5 , da pri bilo kojem ozbiljnijem dodiru sa njim izaziva 

2 Vid.: Sovjetska kazališna avangarda. Oberiu. Branimir Donat. Za jednu kritičku dramaturgiju klišea // 
Prolog. 1981. Broj 47/ X III. C- 5-42. А, takođe i zasebno izdanje: Sovjetska kazališna avangarda. Priredio: 
Branimir Donat. Zagreb. 1985. 

3 Хармс Д. Случајеви // Знак. Јануар-април. 1982.
4 Videti: Евреинов Н.Н,.  Театр как таковой (Обоснование театральности в смысле положительного 

начала сценического искусства и жизни Спб. 1912. 
5 Vid. o tome zapažanje A. Aleksandrova: „Uspomene o Harmsu, ma ko da ih ostavlja uvek sadrže opise 

„realnog stvaralaštva”, tog neponovljivog čoveka, koji je objedinjavao život i umetnost, čiji je životni credo 
bio „piši uvek s interesovanjem i gledaj na pisanje kao na praznik” - Александров А. Чудодей. Личность 
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odgovarajuću potrebu za teatralizacijom života. Podsetimo, da je jedan od prvih 
izvođača harmsovskih tekstova u Rusiji, u vreme „perestrojke” izvukao iz iskustva 
glume devizu: „ako hoćeš da živiš – moraš igrati Harmsa”6.  

Ipak, uspeh prelaza „oberiutskog” dramskog pisma ka scenskom pismu u 
jugoslovenskoj kulturnoj sredini nije zavisio samo od unutrašnjeg sadržaja 
književnog  teksta, već je bio i duboko povezan sa drugim okolnostima, na 
primer određenim istorijskim trenutkom i njegovim socijalnim zahtevima. Da 
bi se odredio pravac „oberiutske predstave” na jugoslovenskoj sceni, trebalo bi 
da se njen gledalac i saučesnik obrati dramaturškoj analizi datog fenomena, tj. 
kritičkom razmišljanju u vezi sa prelaskom „oberiutskog” teksta, kao književne 
činjenice ka pozorišnoj činjenici.   

Ovde je potrebno, kao što smatra Patris Pavis, izaći iz okvira semiološkog 
opisivanja scenskog sistema i postaviti pragmatično pitanje: šta je gledalac dobio 
od predstave, zašto je došao u teatar u ideološko-estetskoj ravni publike7, i s tim 
ciljem odrediti zadatke sledećeg istraživanja:  
1)  „realnosti koja je predstavljena u dramskom tekstu; 
2)  kakva je veza dela između a) epohe njegovog nastanka  i epohe koju ono  

predstavlja i b) savremene stvarnosti;
3)  kako su međusobno povezane te istorijske datosti”8.

Teškoće u „odgonetanju” realnosti koju su u svojim delima predstavljali „oberiuti” 
sastoje se u tome, što su se oni u svom stvaralaštvu rukovodili ciljem, koji se 
nalazi na granici mogućeg: dostići, u suštini, neponovljivi egzistencijalni patos 
sadržan u realnosti. Kao rezultat toga, stvarnost je u njihovim tekstovima postala 
alogična, preobrazovana, sve opšteprihvatljivo je deformisano, protumačeno 
na svoj način, pretvorivši se, s tačke gledišta obične svesti, u nešto apsolutno 
neshvatljivo. 

U tome su proučavaoci otkrili vezu „oberiuta” i Čehova. Još je 1896. godine A. 
F. Koni pisao o drami Galeb, to da je u njoj predstavljen život „običan i svima 
dostupan, ali ni za koga shvatljiv”9. Po rečima Tomasa Venclova, paralela Čehova 
sa „oberiutima” je očigledna: „I u prvom i u drugom slučaju imamo posla sa 

и творчество Даниила Хармса. U kn..: Хармс Д. Полет в небеса. Стихи, проза, драмы, письма. 
Ленинград 1988. С. 48.  

6 Vid.: „Если хочешь жить – надо играть Хармса” - Диалог с исполнителем ролей в спектаклях и 
кинофильмах, поставленных по обэриутским текстам Евгением Аркадьевием Герчаковым // Театр. 
Москва. 1991. №11. С. 22.

7 Patrice Pavis. Dictionnaire du theatre. Paris. 1987. S. 90.  
8 Ibid.
9 Чехов А.П. Полное собрание сочинений в тридцати томах. Москва. 1978. Т. 13. С. 373. 
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realizmom dovedenim do granice poricanja samog sebe, sa opisivanjem stvarnosti 
kao prazne, automatizovane”10.  
Ipak, između realizma Čehova, pozitivno projektovanog prema marksističkom 
Zukunftstate, dostignutoj sreći za dvesta-trista godina, i „realne umetnosti”  
„oberiuta”, sa njenom orijentacijom na „poeziju traganja”11 - postoji suštinska 
razlika. U tom smislu, i Harms i Vedenski predstavljaju prirodne nastavljače 
ruskog „realnog simbolizma”, koji su mislili o „realnoj”, vodeći računa o „realnijoj” 
stvarnosti, bilo da su se pozitivno ili negativno prema njoj određivali. U prevodu 
na harmsovski jezik, simbolističke relacije „zemaljskog” i „nadzemaljskog” mogle 
bi se imenovati  kao „ovo” i „ono”, „ništa” i nešto”12. 

U pismima K. V. Pugačovoj, Harms je pisao o nekoj „prvoj realnosti”, kao „čistoti 
poretka”, što za racionalistički um predstavlja  nešto „nepojmljivo i maglovito”13,  
u istoj meri koliko je neshvatljiva i simbolistička „prvomaterija”. 

A. Vedenski je u neorganizovanom svetu besmislica ipak tražio neku vezu. U 
Razgovorima Lipavskog, priznao je da se „uverio u privid pređašnjih veza”, ali 
da ne može reći „kakve bi trebalo da budu nove veze”14. Nalazeći se, u suštini sa 
simbolistima-solovjevcima, na istom putu, Vedenski je tražio te „nove veze” u 
pretvaranju „reči u predmet”, što se, kako piše M. Mejlah, na „tajanstven način 
vezuje za kategoriju konačnog preobražaja predmeta – eshatološkim krajem 
sveta, u kojem dolazi do njegovog sjedinjenja s Bogom”15.  

Ipak, i ako su stremljenje k sintezi, t. j. nekom „poretku” ili nekoj vezi „oberiuti” 
nasledili od simbolista, ipak forme traganja za „realnim” su se bitno razlikovale 
od  normi, koje su u tom smislu postavili njihovi književni očevi.      

U kontekstu savremenog filozofskog mišljenja može se reći, da je simbolizam 
išao po „trajektoriji od simbolističkog do realnog nepovratnim putevima 
simbolističkih nizova, koji se mogu proći samo u jednom pravcu po supstanci, 
vekovima taloženog i nadograđivanog, izraza”16. „Oberiuti” su pak, - 
pretpostavljajući da  realno u odnosu na simbolističko predstavlja prvobitnu 
kategoriju, - išli suprotnim smerom, po vektoru desimbolizacije. 

10 Венцлова Т. О Чехове как представителе „реального искусства” // Москва. 1996. С. 42. 
11 Александров А. Чудодей… C. 25. 
12 Videti:  “Nazovimo prvi deo sa  - ovo, drugi deo sa  ono, a prelaz  iz jednog dela ka drugom ne ovo i ne ono” 

– Hrams. D. O postojanju // Gradac. Čačak. 2002. Broj 146-147. S. 43. (Prevod: Enisa Uspenski).
13 Хармс Д. Письмо к К. В. Пугачевой // Полет в небеса... С. 482. 
14 Cit. Po: Мейлах М. „Что такое есть потец”, В: Введенский А. Произведения. Москва. 1993. С. 12.
15 Ibid. S. 15.  
16 Секацкий Александр // Реальное и символическое. Из беседы с Т. Горичевой и Д. Орловым, 

происшедшей 5 апреля 2000 года в Санкт-Петербурге. (Рукопись). 
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J. Druskin, filozofski i duhovni sabrat „oberiuta”, podvlačio je  zavisnost 
njihovog umetničkog pravca od simbolista, koja je postala predmet proučavanja 
savremenih naučnika književnosti. Međutim, za naš rad nisu najvažnije te vrste 
veza, već upravo ono što razdvaja ova dva književna pravca. A koreni njihove 
suštinske različitosti kriju se, po našem mišljenju, u potpuno različitim epohama 
njihovog nastanka. 

Zaključivši da se realnost u „oberiutskim” tekstovima predstavlja kao neki «ostatak 
koji nije podložan simbolizaciji, ili kao nešto što ruši simbolističko načelo”17, 
preći ćemo ka drugoj tački dramaturške analize, a upravo ka razotkrivanju veze 
„oberiutske” realnosti s realnošću epohe koju ona predstavlja. 

Međutim, ni ovde nećemo moći da izbegnemo poređenje sa simbolizmom. Radi se 
o tome, da je simbolizam kao književni pravac bio sinhron revoluciji, i kao takav, 
zahtevao je od Pesnika, kao Ličnosti, da se žrtvuje rastvarajući se u sveopštem. 
Idući „stazom simbola prema mitu”, simbolisti su težili k realnom, koje su oni 
sami videli kao sintezu svega u jednom. To traganje za sintezom u nekoj jednoj 
jedinici odgovaralo je stremljenju društva ka preobražaju u sabornom jedinstvu, 
ali i težnjama realne nauke, koja je kroz delo Ajnštajna tragala za formulom, 
kratkom i jasnom, ne dužom od dva cm, koja će moći da objasni čitav smisao 
planete.  

No, tek što je minula Prva ruska revolucija 1905, i tek što je otkrivena Pojedinačna 
teorija relativiteta, simbolizam je počeo da se „kruni”. Može se reći, da se on još 
kako tako protezao do Ajnštajnovih hipoteza o Opštoj teoriji relativiteta, 1907. 
godine, posle čega se u potpunosti okrenuo k desimbolizaciji, demitologizaciji, 
karnevalizmu, jednom rečju dekonstrukciji sopstvene građevine „mita sveta”. 

Ipak okrenuvši leđa umetničkom modelu, koji su sami stvorili simbolisti nisu 
mogli da ga vrate natrag, on je nastavio da živi u oveštalim i izlizanim delima 
njihovih epigona, da bi se konačno „ukočio” u formama socijalističkog realizma. 
Pomenimo, uzgred, da  jedno od najuzornijih dela ovog pravca, Mati, Maksima 
Gorkog, počiva na čvrstim osnovama simbolističke strukture.

Jedno od osnovnih načela ruskog, „solovjevskog” simbolizma – sabornost, u 
socijalističkom realizmu, zamenjeno je načelom kolektivizma koje je postalo 
glavni stub lenjinsko-staljinističkog idološkog sistema. Stvaralaštvo „oberiuta” 
se po svojoj biti nalazilo u suprotnosti sa simbolikom totalitarizma; u stvari, ono 
je nastavilo postsimbolističku tradiciju zasnovanu na dekonstrukciji sopstvenog 
modela umetničkog izraza. Samo „oberiuti” su u tome otišli još dalje od svojih 

17 Ibid.
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prethodnika18. I ako se, na primer, u Mejerholjdovim režijama „tragičnog balagana” 
i čak u Blokovoj poemi Dvanaest, rušenje jednih simbolističkih slojeva sprovodilo 
za račun izgradnje novih, kod „oberiuta” se, kao kod preteča poststrukturalizma 
„realno pojavljuje kao rezultat beskonačnog pročitavanja simbolističkog, skidanja 
svih simbolističkih nivoa i poredaka, ili u krajnjoj meri njihovog mešanja”19. 

Vrlo je važno ne smaći s uma, da se u poređenju s epohom simbolizma u doba 
„oberiuta”, pored društvenog uređenja promenio i globalni, svetski nivo naučno-
tehničke misli. Idol mislećeg dela čovečanstva desetih godina XX veka, Ajnštajn, 
tridesetih godina  u očima savremene nauke postaje tužno-smešna figura, koja 
uporno i bezuspešno pokušava da pronađe rešenje teorije o „svemu”. 

I ako se složimo s aksiomom J. Tinjanova20, da forme umetničkog izraza zavise 
od naučno-tehničke evolucije, onda bi stvaralaštvo „oberiuta”  trebalo smatrati u 
najvišem stepenu sinhronim duhu vremena opšteg civilizacijskog nivoa. Ono je 
zahtevalo od pesnika, da u centar umetničkog pogleda na svet stavi slobodni, ni 
od čega zavisni slučaj ili, stvar, takođe oslobođenu od imena, vremena i prostora.   
U nekom smislu, takvo gledište je odgovaralo shvatanjima Kvantne teorije polja, 
koja predstavlja sistem s beskonačnim brojem stepena slobode zasebnih čestica 
materije. 

Harmsovska poetika slučaja potkopala je ne samo estetski princip oficijalne 
umetnosti, već je bila opasna i za celokupno društveno uređenje  koje je čuvalo 
svoj poredak za račun proklamovane simbolike. 

U poznatoj drami D. Harmsa „slučaj” Jelizavete Bam, protivstavlja se 
isparodiranoj ideji svejedinstva, kao nečemu što je završeno i izvojevano od 
strane čovečanstva:

 „Beskonačno kretanje postoji,
 Disanje elemenata  lakih.
 Trka planeta, zemlje vrtnja,
 Šašava smjena dana i noći.
 Prirode mrtve spojevi,

18 Na međunarodnoj konferenciji, „Faktura i fraktura – narušavanje prisustva estetskog u avangardi i kasnoj 
avangardi”, održanoj u Berlinu , 22-24 oktobra 2004. godine, terminima („faktura i fraktura”) istaknutim u 
naslovu, prema zamisli idejnih tvoraca skupa (Bidžit Obermajer, Ane Hening i  Georga Vite), nastojao se 
obuhvatiti evolutivni smisao (ruske) avangardne umetnosti, kojom se stavljanjem pod sumnju predmetnosti, 
kao konačnog „ikonoboračkog” impulsa došlo do potpunog odricanja od lika. (Cit. Po: Люсия Глазер. 
Международная конференция „Фактура и фрактура – нарушенное присутствие эстетического в 
позднем авангарде” // „НЛО” 2006. № 78. – http://www.russ.ru  

19 Орлов Д. Реальное и символическое. 
20 Тынянов Ю. Поэтика, история литератуны, кино. Москва. 1977. С. 328.
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 Zvjeri dremljivih gnjev i snaga, 
 Zakoni svjetla i vala,
 Što pokorava ih čovjek”21

Što se tiče, poređenja epohe „oberiuta” sa epohom stvarnosti njihove jugoslovenske 
pozorišne recepcije, može se reći da između ta dva, vremenom i prostorom, 
razdvojena kulturološka polja, postoje tačke presecanja, koje se tiču principa 
proizvodnje nasilja simbolističkog poretka nad realnom stvarnošću. 

Harms i Vedenski pojavili su se u Jugoslaviji prve godine posle Titove smrti. 
Titoizam se, kao što je poznato, rasklimao još za života Vođe, počevši rapidno da 
gubi ekonomsku osnovu. No zarad samoočuvanja, državni aparat se trudio da 
što duže održi simbolističku formu društvene strukture, koja se temeljila na kultu 
ličnosti i drugim propratnim mitologemama. Tito je umro osamdesete godine, 
a njegov rođendan, tj. državni praznik Dan mladosti, slavio se do devedesetih 
godina. Svečanosti su imale masovni karakter, a ciljem da se mobiliše stanovništvo 
čitave državne teritorije. Na završnoj priredbi, trebalo je imitirati simbolističko 
stapanje vođe i kolektiva. 

Zahvaljujući zagrebačkom izdanju, uvodnom tekstu Branimira Donata i 
prevodima Dubravke Ugrešić, u koje su ušli i drame Jelizaveta Bam i Jelka kod 
Ivanovih, stvaralaštvo „oberiuta” se odmah predstavilo kao anti-ideološko. U 
kontekstu stvarnosti koju su oficijalni ideolozi nazvali „Tito posle Tita”, „oberiuti” 
su primljeni u ključu realnosti koja se protivstavlja oveštaloj mreži simbola 
prebačenoj preko života pokoljenja, koje je, kao „glumac”, ili kao „gledalac” 
učestvovalo u jugoslovenskoj postavci teatra „oberiuta” . 

Upravo je „Teatar oberiuta”, Branimira Donata odredio postavku Jelke kod 
Ivanovih koju je realizovao Haris Pašović, student treće godine Akademije 
umetnosti u Novom Sadu, u klasi profesora Bore Draškovića. Za mnoge je ta 
predstava postala kultna. Nije se skidala sa repertoara dve godine i igrana je širom 
Jugoslavije, a 1983.  pokazana je i na Beogradskom internacionalom teatarskom 
festivalu.

Zanimljivo u toj postavci bilo je to, što je ona uz svu neobičnost i novinu teksta 
igrana u jednom realističkom maniru, sa akcentom na psihologizam. U  njoj nije 
bilo nikakvih uslovnosti, niti bilo kakvog nadigravanja. Najčudnije replike likovi 
su izgovarali, kao da se radi o nečem savršeno jasnom. To je davalo posebnu 
težinu reči, što je i odgovaralo umetničkim zahtevima „oberiutskog” teksta. 
Od klasičnog pozorišta predstava se razlikovala potpunim ukidanjem rampe. 

21 Harms D. Jelizaveta Bam // Prolog. Zagreb XIII 47. S. 68. (Prevod: Dubravka Ugrešić).
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U Beogradu je igrana u zgradi Fakulteta likovnih umetnosti. Gledaoci, čiji je 
broj bio ograničen na trideset, ulazili su u slabo osvetljeno unutrašnje dvorište, 
u susret gostima istrčavala su „deca” Ivanovih, Zatim se išlo uz stepenice, na 
drugi sprat. Ulazilo se u jarko osvetljenu sobu, gde je služeno vino. Radnja se, 
potom premeštala u drugu prostoriju. A, onda se opet po strmom stepeništu 
silazilo u dvorište. U stisnutom prostoru, izgledalo ja kao da se tiska gomila sveta. 
Zatvorenost doma-kovčega, teskoba i  nečuveni, ni čemu sličan, čudnovati tekst 
– sve je to stvaralo situaciju bezizlaza, iz koje subjekt nije mogao da se iščupa. 
Nije se imalo kud, jer nije bilo smisla za koji se moglo uhvatiti. 

U poslednjim scenama junaci drame „umirali” su na rukama zbunjenih 
gledalaca, koji su se našli u situaciji da osete težinu klonulog tela glumca i dožive 
egzistencijalni užas realnog22. 

U estetskoj realnosti publike drama je proizvodila efekat epataža i očuđenja. 
U poređenju sa domaćim avangardnim nadrealizmom, - kojeg su zaštitnici 
socijalističkog establišmenta potrudili da učine nerazdvojnim od marksizma, 
proglasivši ga skoro zvaničnom umetnošću, usmerenom protiv buržoaskog 
morala, - u „oberiutskim” tekstovima, t. j. dramama Jelizaveta Bam i Jelka kod 
Ivanovih, anti-ideološka orijentacija se nije mogla prikriti. Zahvaljujući tome i 
Harms i Vedenski lako su našli put ka alternativnoj umetnosti.

Posle novosadske režije, „Jelka kod Ivanovih” je izvedena kao radio-drama, 1983. 
godine, u emisiji „Haustor”, koju je vodio zagrebački rok-pevač Darko Rundek. 
A 1984. godine, takođe u Zagrebu, izvela ju je na eksperimentalnoj sceni teatra 
„Močvara”, trupa „Poremeteni”, u režiji Dorte Jagić. Jelka kod Ivanovih bila je 
postavljena i na sceni „Teatra 13”, 1987, godine, u režiji Aleksandra Volića. 

No, ako je zagrebačko izdanje „oberiutskih” tekstova pružilo osnovu za 
novosadska, zagrebačka i beogradska pozorišna ostvarenja, beogradsko izdanje 
Harmsa u redakciji Dejana Mihajlovića, porodilo je film Slučaj Harms. Kao delo 
režisera Slobodana Pešića i grupe beogradskih konceptualista, ovaj film je imao 
ništa manje kultni odjek, od novosadske postavke drame Aleksandra Vedenskog. 
Ipak u estetsko-idejnoj ravni između ove dve interpretacije „oberiuta” postoji 
značajna razlika. 

22 Autori novosadske Jelke kod Ivanovih uspeli su da se dokopaju do suštine ove drame, o kojoj je znalački 
pisao M. Mejlah, jedan od najboljih poznavalaca „oberiutskog” stvaralaštva: „čitav taj pluralizam potvrđuje 
misao o tome, da lica drame ne predstavljaju individualnosti u pravom smislu te reči – realna je, čini 
se, samo smrt, koja ih sve odnosi u finalnom delu predstave” - Мейлах М. „Что такое есть потец? ” // 
Введенский А. Полное собрание произведений в двух томах. Москва. 1993. Т. 2. С. 41. 
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U Pašovićevoj režiji Jelke kod Ivanovih dominirala je tendencija ka dekodiranju 
diskursivnog elementa teatralnosti, s akcentom na percepciju scenskog zbivanja 
kao realnog događaja. 

U filmu je ispalo drugačije, estetsko, i ako ne sasvim, ipak je zaklonilo  egzistenci-
jal no načelo. Dominira apstraktni diskurs harmsovskog teksta prekodiran 
na jezik koji je u dosluhu s tradicijom domaće avangarde i konceptualne 
umetnosti. Korelacija s epohom Harmsa ostvarena je na nivou znakovnog koda 
likovne umetnosti, određenim prepoznatljivim književnim reminiscencijama 
i podtekstualnom vezom s filmom Aleksandra Petrovića, po romanu Mihaila 
Bulgakova, Majstor i Margarita. 

No bez obzira na to, što je Slučaj Harms u moskovskim naučnim krugovima 
ocenjen kao delo koje ima malo veze sa samim Harmsom i njegovom epohom23,  
po našoj oceni u njemu je očuvana suštinska vertikala s unutrašnjim smislom 
svog književnog predloška. Ideja filma, sadržana u činjenici što glavni lik - pisac 
koji opisuje „slučajeve” i sam postaje „slučaj”, korespondira sa onim što je, po 
Druskinu, najvažnije za Harmsa, a to nije umetnost već život, potreba da se život 
pretvori u umetnost24. 

Ipak ni ovde se u celosti ne može govoriti o posledici direktnog pročitavanja Harmsa, 
koliko o podudarnosti s filmskom tradicijom beogradskog underground -a.

Harmsovo poimanje „slučaja” koje su iscrpno prokomentarisali proučavaoci 
njegovog dela, ima polivalentno značenje25. Međutim u filmu S. Pešića u prvi 
plan izbija tumačenje „slučaja” na nivou sociokritike: sve što ispada iz kolektiva 
i ideološki-unitarnog uređenja predstavlja „slučaj”, koji narušava pravilo i tim 
samim potpada pod «kodeks» prestupništva. Ovakav semantički kod svakako 
i u izvornom Harmsovom tekstu ima značajno uporište, ipak ovde je uočljiva 
veza sa  „crnim talasom” srpskog filma. Rodonačelnikom datog semantičkog 
niza može se smatrati film Dušana Makavejeva, Ljubavni slučaj službenice PTT 
(1967), za kojim su usledili naslovi poput:  Slučaj Bogoljuba Savkovića – livca, 
Slučaj šampiona, ili Slučaj Laze Kostića.

23 O reakciji na film Slučaj Harms u moskovskim intelektualnim krugovima, govorila je Natalija Zlidnjeva, u 
diskusiji na Međunarodnoj naučnoj konferenciji, „Даниил Хармс: авангард в действии и в отмирании. 
К 100-летию поэта”,održanoj u Beogradu od 14. do 18. decembra 2005.

24 Vid. : “Harms je krajem tridesetih govorio, da  za njega nikad glavna nije bila umetnost, već život, napraviti 
od svog života umetnost”. Vid.: Друскин Я. http://xarms.lipetsk.ru/texts/drus/l/html

25 См. Hansen Love. „Konzepte des Nichts im Kunstdenken  der Russischen Dichter des Absurden (Oberiu)/ 
in : Poetika 26. 1994. Bd. 36.
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U nastupajućem periodu, godinama međunacionalnih i građanskih ratova, 
interesovanje za Harmsa, nije opalo, ali je dobilo drugu orijentaciju. Ako je u 
epohu simbolizacije realnosti, branjene od strane državnog aparata, dramski 
metod režije Harmsovih tekstova težio ka nemimetičkom metodu i autentičnom 
istraživanju istine, u godinama koje su se približavale raspadu države i posle 
njega, daje se prednost principu čistog pozorišta, ili prema Mejerholjdovom 
izrazu „teatralnom teatru”. 

Princip teatralnosti sledila je i postavka oberiutskog teksta, tj. Harmsove drame 
Jelizaveta Bam, izvedene 2001. godine u „Portal teatru”, u Novom Sadu, u režiji 
Radoja Čupića. 

Autori su, kako je pisao recenzent ove predstave, postavili zadatak da se 
obračunaju sa malograđanskim smislom pozorišta i da ga vrate njegovoj suštini, 
t. j. teatralnosti. Napravili su predstavu u kojoj se ne vidi realnost, već sklonište 
od realnosti u oblast apsurdnog snoviđenja. U tom smislu, oni su se koristili svim 
sredstvima teatra i parateatra uključujući i elemente cirkusa, predstavivši igru 
slobodne glumačke fantazije26. 

Ovakav metod je u saglasju s poetikom „Radiksa”, teatra čiji  su tvorci Harms 
i Vedenski. On je bio zamišljen kao čisto pozorište, koje bi bilo  „konglomerat 
različitih umetnosti – teatralnog dejstva, muzike, plesa, književnosti i 
slikarstva”27. Ipak s druge strane, za Harmsa je  ništa manje od forme bila važna 
i „istinitost scenskog događaja”. O tome svedoči u svojim uspomenama E. 
Kaplan, kojem je bila poverena scenografija prve postavke Jelizavete Bam (1928). 
Po njegovim rečima „Harms je tvrdio da dekor predstave mora predstavljati ne 
samo karakter komada, već mora da istakne i realnost onoga što se događa, a ne 
njegovu iluzornost”. Prema Harmsovom mišljenju, „soba bi trebalo da se menja 
u zavisnosti od karaktera radnje...  Ja sam predložio da se dekoracija sastoji od 
ravnih i oblih formi, uslovnih, koji istovremeno u  sklopu jedni s drugima daju 
osećanje svakodnevne realnosti”28.

Nedostatke novosadske postavke Jelizavete Bam, zapazio je i njen recenzent, 
koji je napisao da je režiser „uspeo da postigne željeni efekat apsurda, ali ne i 
groteske, čije je odsustvo u velikoj meri lišilo predstavu tragičke dimenzije, a 
gledaoca (...)osećanja  teskobe i jeze, tek nagoveštenog scenografijom, koju takođe 
potpisuje Radoje Čupić”29.

26 C: http//www-vojvodina-com/kultura l/arhiva l/ 083101.html
27 Vid.: “Моя мама вся в часах” и „Радикс” // Введенский А. Полное собрание произведений в двухъ 

томах.. 1993. С. 128. 
28  Cit. po: Мейлах М. Заметки о театре обэриутов // Театр. М. 1991. № 11. С. 178. 
29  http://www.vojvodina.com/kultura l/arhiv l/083101.html
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Ova postavka Jelizavete Bam ostvarena je u vreme kada su bili skinuti pritisci 
ideologije totalitarizma i kada su tek odškrinuta vrata nerazumljive realnosti, 
koja ne liči ni na san ni na javu. Recenzent je ispravno ocenio situaciju pred 
kojom su se našli i režiser, i glumci: kako igrati apsurd  u vremenu apsurda, kako 
problematizovati reč kada ona  u životu predstavlja besmislicu, kako je moguće 
proizvesti očuđenje na sceni, kada je i sama realnost predstavlja očuđenje?30.
Za razliku od prvih postavki oberiutskih tekstova, autori novosadske „Jelizavete 
Bam”, odlučili su da ne vode računa o realnom i predložili su gledaocu da se 
okrene od njega u carstvo uslovne igre31. 

Ne može se reći da harmsovski tekst ne pruža materijal za takav pristup, naprotiv 
igra kod njega zauzima visoko mesto. No, ipak se to načelo u harmsovskom 
stvaralaštvu prožima sa realno-svakodnevničkim aspektom. U tome je Harms 
dostojan nastavljač koncepcije ruske scenske škole koja je nastala iz sjedinjavanja 
psihologizma naturalnog i formi uslovnog teatra i koje su neki kritičari nazvali 
„realističkim simbolizmom”. 

Veza realnog i uslovno-simbolističkog u oberiutskim tekstovima dovedena 
je do ivice tankog razdvajanja i međusobnog stapanja, tako da ih ne možemo 
drugačije shvatiti do u dijalektičkom jedinstvu njihove protovrečnosti32. I, upravo 
u tom svojstvu ove literature krije se izvesna zakonitost njihove scenske obrade 
u odnosu na epohu i sredinu  postavki: što je okruženje simboličnije, time se 
oberiutsko očuđenje prihvata kao nešto, što je realnije od same stvarnosti, dok 
se u neshvatljivoj, u simboličkom pogledu razbijenoj realnosti podcrtava princip 
igre prisutan u njihovom stvaralaštvu. 

30  Ibid.
31 U izvesnom smislu, novosadska Jelisaveta Bam podseća na prve harmsovke predstave, posle piščeve 

rehabilitacije, u Rusiji, 1982. godine. Njihov autor je režiser Teatra minijature, M. Z. Levitin.  Prema pisanju 
Julije Girba, u ovim predstavama autor je poređao niz scena estradno-cirkuskog karaktera. Kritičarka je 
zamerala što je Harmsov svet u njima donekle obezvređen, budući „predstavljen, kao pun bezazlene igre i 
čudnovatih smicalica” - Гирба Ю. Чистые игры нищих // Театр. 1991. № 11. С. 181.

32 Na pomenutom naučnom skupu („Faktura i fraktura – narušavanje prisustva estetskog u avangardi i kasnoj 
avangardi”), iz aspekta našeg  rada  zanimljivo je bilo izlaganje R. Grubela, koji je analizirajući postavke 
teksta Danila Harmsa, Jelizaveta Bam, raširio pojmove fakture i frakture pojmovima kontrafaktura 
i kontrafraktura. Po rečima ovog autora, spasavanje teatra i njegove kontrafakture u Harmsovoj 
avangardističkoj utopiji  prerasta u kontrafrakturu: sam  život predstavlja čudovišno pozorište, a pozorište 
čudovišni život” (Cit prema: Люсия Глазер. Международная конференция.. . http://www.russ.ru)
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Enisa Uspenski

Обэриутский театр на югославской сцене  
восьмидесятых гг. ХХ века

Резюме

Обэриутский театр имел широкую и серьезную перцепцию  в театре 
и кинематографе бывшего югославского госудрства. Драматическим 
анализом постановок обэритутских пьес „Елка у Ивановых» и 
„Елизавета Бам», так же и экранизации хармсовской прозы мы 
пришли к выводам: а) что ральность представляемая в этих текстах 
изображает некий несимволизируемый остаток; б) что эпоха их 
сотворения совпадает с эпохой их югославских постановок по принципу 
насилия символического над реальным; в) что в обэриутских текстах 
закодированно начало определяющее их сценические перелицовки: чем 
окружающая реальность символичнее тем остранение литературного 
текста воспринимается более реальным самой реальности, и наоборот, 
чем реальность в символическом смысле является более разбитой в 
первый план выдвигается текстам присущий принцип игры.  
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Nevena Daković

VAŠINGTONSKA RAZGLEDNICA

Paradigmatske slike Amerike tridesetih godina prošlog veka nezaobilazni su 
element populističke komedije Frenka Kapre. Montažna sekvenca Vašingtonska 
razglednica (1939) opisuje prvi susret poštenog junaka iz provincije sa velikim 
korumpiranim gradom. Analiza  montažne sekvence  upućuje na njena 
raznovrsna značenja  kako  u  političkom i istorijskom kontekstu (kao pamflet 
populizma) tako i u odnosu na istoriju filma i evoluciju filmskog stila (film 
simfonija velegrada i eksces).  Analize se završava „čitanjem”  sekvence kroz 
interpretativni okvir biografija njenih stvaralaca  Kapre i Vorkapića.

Ključne reči:  
Frenk Kapra, Slavko Vorkapić, 1930, holivudska komedija, populizam

Frenk Kapra je ispunio dato obećanje i zahvalio Americi, stvorivši nezaboravan 
filmski mit o američkom političkom sistemu kao „imanentno dobrom” onda 
kada se nalazi u rukama dobrih i poštenih. Kaprine „moralne bajke”, svojevrsne 
„fantazije dobre volje”, prepune vere u obnovu novih/starih principa tvore složeni 
odraz idealizovanog Amerikanizma tridesetih godina prošlog veka. Polisemični 
tekstovi, usko određeni kao paradigmatske reprezentacije političkog sistema 
zemlje su, istovremeno, i prilika za simptomatska (iš)čita(va)nja kontroverznog 
duha doba. Tomovi knjiga jednoglasno opisuju Kaprin opus kao transparentni 

1 Ako nije drugačije naznačeno, svi citati su dati u prevodu autora teksta, N.D.

Nisam imao pojma šta će mi  se doneti 
narednih četrdeset godina. Ali sam znao  šta 
ću ja pokušati njima da donesem: filmove o 
Americi i njenim ljudima; filmove koji će biti 
moj način da kažem Hvala Ameriko!

Capra 2401
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„hvalospev populizmu” (Richards, Lindholm, Hall, Poague, Carney) koji kao 
da odriče potrebu za svakim daljim teoretisanjem. No, savremeni trenutak, kao 
promenjeni filmski, istorijski, biografski i ideološki kontekst,  omogućuje nova 
iščitavanja, koja će, za potrebe ovog eseja, zauzeti psiho-biografsku i dijahronijsko-
reprezentacijsku perspektivu. Ova studija slučaja imaće za svoj fokus odabranu 
montažnu sekvencu, „Vašingtonska razglednica”2 iz filma Gospodin Smit u 
Senatu/ Mr. Smith Goes to Washington (1939), koja opisuje prvi susret naivnog 
provincijalca, pravovernika gospodina Smita sa Vašingtonom i ambivalentnim 
značenjima njegovih znamenitosti. Spomenici i zdanja poput Bele kuće, zgrade 
Vrhovnog Suda, ili groblja Arlington amblemi su istinskog Amerikanizma i 
demokratske tradicije, smeštene u srce prestonice. Istovremeno, glavni grad 
kao i večno korumpirani  grad, prikazan kroz mrežu označitelja, konstituiše 
se kao sveukupni narativni antagonista. Ukupna predstavljačka i značenjska 
dihotomija vešto uspeva da obuhvati složeni zeitgeist tridesetih: razočaranje 
aktuelnim trenutkom, bezobzirnošću urbane džungle i veru u prošlost/budućnost 
materijalizovane u istorijskim građevinama. Shodno tome, film uspeva da pokrije 
široki Capraesque spektar političkih, moralnih i ideoloških stavova. Dvodelna 
analiza polazi od Capraesque narativa - „kao mešavine optimizma, humora,  
patriotizma, a za one koje zaista razumeju njegov rad, (i) mraka, očaja i potrebe 
da se borite za stvari do kojih vam je stalo...” (Basinger 48) - kao kombinacije  
sveameričkih vrednosti, figura običnih ljudi, ali i istorijskih likova.  To je formula  
narativnih elemenata koja se nalazi kako u biografijama  autora filma  - Frenka 
Kapre i Slavka Vorkapića, saradnika „majstora montaže” - tako i likova fikcije 
poput g. Smita. S toga se  u prvoj optici čitanja tekst vezuje za činjenice iz dobro 
poznatih životnih priča  filmskih stvaralaca. U drugoj optici postavljen je u okvire 
tradicije i istorije reprezentacije šire teme, tj. političkog života i sistema Amerike. 
„Vašingtonska razglednica” je identifikovana i kao sjajan primer (pre)oblikovanja 
emocionalizma Kaprine političke propagande u filmski (melodramski) excess. 
Brojni citati i drugi oblici intertekstualnosti svedoče o bogatom odjeku ovih 
efektnih scena i rešenja u potonjoj filmskoj produkciji.   

Trilogija Depresije

Trilogiju Depresije čine  tri velike komedije: Gospodin Dids ide u grad/Mr. Deeds 
Goes to Town (1936); Gospodin Smit u Senatu /Mr. Smith Goes to Washington i 
Upoznajte Džoa Doa/Meet John Doe  (1941). Jedan broj istoričara korpusu dodaje 
i U grob ništa ne nosiš/You Can’t Take it With You (1938) kao preludij i Divan 
život/ It’s a Wonderful Life (1946) kao veličanstven zaključak, prenebregavajući 
činjenicu da poslednja dva naslova značajno odstupaju od etabliranog hronotopa 

2 Sekvenca se takođe vodi i pod naslovom „Linkolnov memorijal”.
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trilogije - Vašingtona tridesetih godina. Ipak, svi ovi filmovi poštuju isti obrazac 
temeljnih američkih vrednosti  „dobrote i poštenja suočenih sa izazovom 
surovosti i hipokrizije grada” (Lindholm/Hall 33). Prve su oličene u jednostavnom 
liku romantičnog došljaka, slučajnog budućeg političara, običnog imena g. 
Smit. Potonje prepoznajemo u figurama snobova, pokrovitelja opere, članova 
finansijskih saveta, senatorâ,  političkih institucija. Junakova teško izvojevana ali 
izvesna pobeda obnavlja veru u političke ideale i obezbeđuje naciji u godinama 
krize preko potreban optimizam. Uprkos prividnoj neposrednosti i nesputanim 
populističkim idejama, Kaprin tipični tekst je višeslojna struktura, otvorena za 
razna, često suprotna, manifestna i latentna čitanja. U „Vašingtonskoj razglednici”, 
složenost je dodatno naglašena prožimanjem holivudskih mainstream koncepta  
sa uticajima evropske avangarde. 

Film Gospodin Smit čini centar trilogije, predstavlja jedno od najčešće 
komentarisanih i analiziranih rediteljevih dela. Sponzor premijere održane u 
Sali ustava 16. Oktobra 1939. godine, u trenutku kada je Drugi svetski rat već 
počeo, bio je Vašingtonski pres klub. Neposredne reakcije pokazale su i dokazale 
višestruke i raznorodne efekte i  funkcionisanje filma. Vladini zvaničnici 
i  novinari kritikovali su „gorku satiru” i „groteskno iskrivljenu sliku politike 
SAD”. Obični bioskopski posetioci smatrali su da je ovaj uverljiv i „ne baš laskavi 
portret demokratije” istinit i  veran stvarnosti; i od sveg srca se poistovećivali 
sa gospodinom Smitom. S jedne strane, film je prihvaćen kao oštra osuda sveta 
političke moći i njegovih protagonista koji su  pretvorili politiku u igralište 
korumpirane elite. S druge strane, budući narativizacija rastućih sumnji u 
demokratsku tradiciju, film nije odoleo a da se na kraju ne pretvori u ultimativnu 
potvrdu demokratsko-populističke varijante. Mitologizovano ideološko nasleđe 
ponudilo je model koji će pobediti Depresiju; ocrtalo je harmoničnu budućnost 
koja će uslediti posle problematične sadašnjice. Nakon početnog oklevanja, film 
je pušten u evropsku distribuciju i bio je poslednji američki film na repertoaru u 
okupiranoj Francuskoj, tj. do nacističke zabrane američkih filmova. Okupirana 
Evropa prepoznala je u prizorima populizma isti borbeni duh koji je potakao 
otpor Nemcima širom Starog kontinenta. 

Džefri Ričards (Richards: 1974) precizno i ubedljivo dokazuje da je Kaprina 
trilogija „pamflet populizma”. Proevropski orijentisani „bogati i moćni koji su 
prigrlili novo-engleski merkantilistički koncept” suočeni su  sa jednostavnom, 
originalnom doktrinom populističkih „otaca” - Džefersona i Džeksona. Ipak, 
Kaprina „koncepcija američkog populizma nadmašuje poseban program... 
postavljajući Džefersonovu, Džeksonovu, populističku i progresivnu politiku pod 
isti kišobran  pod kojim su se nalazili samopomoć, individualizam, protivljenje 
modelu Velike Vlade, anti-intelektualizam i vera u potragu za srećom i dobro 
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susedstvo” (Richards 65).3 Populizam kao anti-federalizam našao je fikcioni iskaz 
u borbi g. Smita sa političkim institucijama. U vešto osmišljenoj i razvijenoj priči, 
autentični duh - oličen u Dž. Smitu, nekolicini poštenih i  voljenoj devojci kod 
koje  urođeni idealizam nadjačava i okajava grehe stečenog cinizma  - pobeđuje 
savremenu „potamnelu”,  federalističku Ameriku. Tridesete godine nalaze leka 
u oživljenim mitovima i nostalgičnoj veri u populističko nasleđe. Populističke 
vrednosti postavljene kao „vrednosti davno izgubljene” (i u terminima prohujalog 
vremena) dodatno profilišu donkihotski duh junaka koji ga tera da izusti rečenicu: 
„Izgubljene stvari su jedine za koje se vredi boriti.” 
Kao jedan od filmova najviše vezanih za grad Vašington, priča G. Smit se odigrava 
u prestonici (i)z(a)mišljenoj kroz skup kodifikovanih reprezentacija političke 
moći. Mapa junakove avanture ocrtava političke i istorijske vrednosti kao upisane 
i simbolizovane u vremenu i prostoru grada. Džeferson Smit kao gospodin 
Prosečni epohe svoje iskustvo nesebično deli sa publikom, čime preuzima ulogu 
vodiča, ne samo kroz grad Vašington, već i metaforički, kroz ideje i misli doba.

Duhovna braća g. Smita

Životne priče siromašnih emigranata, avanturista i filmskih stvaralaca Frenka 
Kapre i njegovog saradnika Slavka Vorkapića, ubedljivo su svedočanstvo o 
Americi  u najplemenitijim terminima „zemlje slobode”  koja nudi priliku 
„potrage za srećom i jednake šanse”. Iako skromnog porekla i iskustva teške 
mladosti, obojica uspevaju da pretvore „nevolje u prednost”, dok im upornost 
i neiscrpna nada omogućavaju da se  pojave  kao prototip  idealiste iz varošice 
koji uspeva da ostvari svoje snove dosežući do novih granica. Uprkos pridavanju 
važnosti pojmovima države i patriotizma, a  shodno njihovom imigrantskom 
poreklu, pitanje nacionalnog  identiteta u filmu je ostavljeno po strani. Američki 
identitet određen je verom u iskonske mitove o ispunjenim snovima i uspehu ili 
verom u asimilaciju etičkih principa. Kaprini narativi podržavaju čudni „anti-
politički nacionalni identitet” (Lindholm/Hall 34), dok Vorkapić najličniji stav 
iskazuje u filmu Novi Amerikanci/ New Americans (1944, nominovanom za 
Oskara) o najvećim „američkim građanima” - imigrantima poput Stokovskog, 
Ajnštajna, Mana.

Rođen 1897. godine, kao sin nepismenih sicilijanskih seljaka, Kapra je došao 
u Ameriku sa šest godina. Diplomirao je na Kalteku, bio u vojsci, a potom se 
slučajno zaposlio u filmskoj industriji. Dobio je pregršt Oskara, stvorio sopstveni 
žanr, postao predsednik Američke akademije umetnosti i nauka. Posetio je SSSR, 

3 Uporediti: „Kaprina politika je jednim skokom povezala  niz stvari, od  ruralnog evangelizma Vilijama 
Dženingsa Brajan do anittotalitarnog pesimizma Herberta Markuzea!”  (Dickstein 47 ).
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radio na seriji Zašto se borimo/ Why We Fight (1942); iako mu je bilo ponuđeno, 
odbio je mesto ambasadora UNESCO-a. 
Slavko Vorkapić je rođen 1894. godine u tada austro-ugarskom Sremu. Još kao 
mladić, prešao je sa srpskom vojskom preko snegom pokrivenih albanskih 
planina. Potom  je brodom  evakuisan u Brindizi odakle je otputovao za Pariz 
koji je u to doba bio živi centar moderne umetnosti. U „gradu svetlosti”, pohađao 
je Ecole des Beaux Arts, kao i predavanja kod Pjer Bonara, Andre Lota. Godine 
1917. i 1918. izlagao je u okviru dve izložbe jugoslovenske umetnost. Kao i ostali 
iz grupe mladih kosmopolita, ljubitelja filma, našao je u  „sedmoj umetnosti” 
savršeno otelotvorenje duha epohe. Fasciniran delima Vilijama Harta, Daglasa 
Ferbanksa i Čarlija Čaplina, Vorkapić je izjavio: „To je umetnost veka; moram 
da odem tamo gde prave filmove.” (Vorkapić: 18). Godine 1920, prešao je okean 
da bi spojio teoriju i praksu; flertovao sa idejom eksperimentalnog filma u 
komercijalnom Holivudu. 

Vorkapić je stigao u zemlju „neograničenih mogućnosti” sa trinaest dolara u 
džepu, tri košulje i portfoliom crtežâ. Godinu dana kasnije, preselio se u Holivud 
gde je radio najpre kao slikar a kasnije zahvaljujući pomoći Reksa Ingrama, 
započeo je karijeru filmskog stvaraoca i montažera. U njegovoj filmografiji su 
naslovi temperamentnog, eksperimetalnog duha poput Život i delo holivudskog 
statiste 9413/ The Life and Death of 9413, a Hollywood Extra (1927, ko-režija sa 
Robertom Florijem4) kao i Šuma šumori/Forest Murmurs (1941), nastao prema 
Vagnerovoj muzici. Fingalova pećina/Fingal’s Cave (1940) - inspirisana muzikom 
Feliksa Mendelsona - u ko-režiji sa Džonom Hofmanom koristi kombinaciju 
ilustracije muzike, inovativne koreografije i kreativne „orekstracije prirodnih 
pokreta” što je samo praktična realizacija Vorkapićeve teorije kinestezije.5 
Vrhunac karijere vezuje se za period 1934-1939. Bio je šef montažnog odeljenja  
MGMa  i supervizor montaže filmova Džorža Kjukora (Romeo i Julija/Romeo and 
Juliet, 1936), Viktora Fleminga (Probni pilot/Test Pilot, 1938), Frenka Borzedžija 
(Tri ratna druga/Three Comrades, 1938). Potpisao je veliki broj „umetničkih 
sekvenci napravljenih za holivudske blockbustere”, obično naslovljene odvojeno 
od filma: „Igra horizonta”/ “Skyline Dance” („Koktel na Menhetnu”/“Manhattan 
Cocktail”, 1928, r. Doroti Arzner), „Bjesovi”/ “The Furies” („Zločin bez strasti”/ 
“Crime Without Passion”, 1924, r. Ben Heht, Čarls MekArtur), „Ljubav i karijera 
operske pevačice”/ “Romance and Opera Singer’s Career” („Beli jorgovan”/ 
“Maytime”, 1937, r. Rober Lionard), Kapre, .. Dvostruko autorstvo je i formalno 
priznato, jer je Vorkapić u špicama naznačen kao „reditelj montažnih sekvenci”. 
Kreativni doprinos  se može opisati kao nepogrešivo Vorkapićev montažni stil 

4 U američkim istorijama filma, u oba slučaja, veoma često se uopšte ne navodi Vorkapić kao korežiser.
5 Njegov teorijski rad razvijao se  i  kroz predavanja na MOMA i USC, kao i na FDU.
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koji se fleksibilno i raznovrsno uklapa u dela različitih reditelja, žanrova, ili 
stilova. 

Junaci poput Vorkapića, Kapre i g. Smita bore se „za ono što oni znaju da je 
ispravno kao i za sopstveni američki san o uspehu” (Lindholm/Hall 34). Bez 
obzira na probleme prve generacije imigranata kojoj pripadaju, oni veruju „da 
ako istraju, čine najbolje što mogu, uvek nastoje da učine pravu stvar” da će nešto 
postići. I tako se i desilo. Kada je Ruzvelt napisao „epitaf populizmu” izjavom 
da je „dosegnuta naša poslednja granica„ i da „jednakost šansi više ne postoji” 
(Richards 66), kao veliki vizionari oni su uspeli da ponovo otkriju obe stvari. 
Avanture novih granice (etičkih, nacionalnih, istorijskih, vremenskih) upisane 
su u njihovu filozofiju, fikciju i  filmove.  Kako su istovremeno i „uspešni prodavci 
američkih snova” i tvorci mitova, putuju unazad kroz vreme i nacionalnu istoriju 
sve do doba junaka Divljeg Zapada Aldžerovih (Horatio Alger) romana. U 
idiomima kulturnog mita, transparentni nadimak g. Smita je Danijel Bun, tj. kao 
poznati borac granice i istinski narodni junak. Mitovi i snovi tridesetih godina 
uveličani su zahvaljujući prelamanju i prolasku kroz ličnu perspektivu, optiku 
očajanja i nade doba, divljenja spram populizma, što sve zajedno kaolescira u 
poznata „Kaprina osećanja”.  

Ekscesivna slika i slika excessa

Zbunjeni gledalac emotivno prepoznaje „Vašingtonsku razglednicu” kao 
sveamerički mitski pejzaž. Sekvenca je duga dva minuta (prema nekim izvorima 
3’02) i predstavlja kondenzaciju inspirativnih znamenitosti Vašingtona. 
„Montirana na Ejzenštajnov način” uspešno „savladava složene političke 
emocije” praćena „Tjomkinovom muzikom komponovanom korišćenjem tema 
američkih patriotskih himni i  folk pesama” (Brophy). Džeferson Smit  prolazi 
put duž koga su nanizani znaci nacionalne prošlosti. Ulazi u autobus da vidi 
Kapitol, Vašingtonski spomenik, Linkolnov memorijal, zgradu Vrhovnog Suda, 
spomenik Neznanom junaku, Arlingtonsko nacionalno groblje i Belu kuću. 

Sekvenca koristi sva tri filmska materijala izraza: sliku, grafiku i zvuk. Grafički 
natpisi „preko” slika imenuju simbolička značenja/suštastvene američke vrednosti 
(sloboda, pravda, lična posvećenost, vrlina, patriotizam) na kojima počiva ceo 
film. Smit zuri u reči jednaka pravda/ equal justice urezane na zgradi Vrhovnog 
suda, a potom se polako pomaljaju ispisane reči život, sloboda i potraga za srećom 
/ life, liberty and pursuit of happiness. Dok ogromno Zvono slobode zvoni, vidimo 
plamenove vatre slobode i statue oca osnivača. Veličanstvena šetnja duž staze 
populizma završava se u Linkolnovom memorijalu, arhitektonskom remek-delu 
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Henri Bejkona i Danijel Čester Frenča. Kamera kruži oko memorijala, a Smit se 
penje do statue dok ga, sa vrha, posmatra mudri i zamišljeni Linkoln. Fizički i 
simbolički susret  dvojice naglašava junaka skrojenog po Linkolnovoj meri koji 
„poput heroja narodnog pokreta osnažuje ono što smatra najboljim u američkoj 
tradiciji” (Mortimer). Starac ponosno sluša dok unuku recituje govor kod 
Getisburga urezan na južnom zidu. Crni čovek iza njih skida kapu. Smit prosto 
zrači, ophrvan patriotskim ponosom, a cela publika se identifikuje sa njim. Kapra 
objašnjava kako je izabrao mesto za veliki krešendo.

  Napustio sam Linkolnov memorijal  sa sve snažnijim  uverenjem o filmu:  što 
su ljudi u svetu nesigurniji, što više su njihove teško osvojene slobode razasute 
i izgubljene u vetrovima slučaja, sve im je potrebnije zvučno uveravanje 
o američkim demokratskim idealima. Duša ovog filma biće utvrđena u 
Linkolnu. (Capra 260)

G. Smit svoje iskustvo pretače u  narodski intoniran iskaz:

  Mislim da nikad, u celom svom životu, nisam bio tako uzbuđen, i taj Linkolnov 
memorijal! Čoveče, uuu... I tamo je gospodin Linkoln. Gleda pravo u tebe dok 
se penješ stepenicama. Samo, samo sedi tamo, kao da čeka da se još neko 
pojavi..

Dominik Sipier (Dominique Sipiere) povodom momenta „regeneracije  mita” u 
Memorijalu zaključuje:

  Tekst je iščitan dva puta: prvi put sa emocijama koje imamo u muzeju ili školi 
(te otud uporno zvuči izveštačeno); a potom kao suočavanje sa iskustvom  
života odraslog čoveka koje čini da reči zazvuče kao mrtva metafora iz 
prošlosti koju moderni demagozi koriste da zavaraju obične ljude; ali Klarisa 
je prvi preobraćeni vernik i ova ‘čudesna’ priča   povezana sa holivudskom 
ljubavnom pričom  navodi junaka da,  posle niza simboličkih žrtvovanja, 
ponovo ispiše  svoj tekst.

Sekvenca narasta do čvorišta koje objedinjuje emotivne, istorijske i političke 
slojeve narativa. Džeferson Smit, pod uticajem opčinjavajućeg  duha slavne 
prošlosti, postaje spreman da prihvati izazov  i završi „sentimentalno vaspitanje” 
o demokratiji. 

Populistički mit dobija punu snagu kompleksnom interakcijom tematskih  
(odabrane slike evokacije Amerike) i formalnih aspekata (poput Vorkapićeve 
„patriotske montaže”). U ritmički pažljivo orkestriranom tekstu elementi 
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doslovnih citata (govori i slogani, vizuelni amblemi, zastave) i metaforička 
značenja se precizno uklapaju u ideološki diskurs. Ideologija i politika se prepliću 
sa melodramskim emocionalizmom tvoreći trenutke ekscesa.6 Ekces tako koristi 
sveukupnost elemenata filma, upoznajući publiku sa očaravajuće prijemčivom 
suštinom Amerikanizma. Trenuci ekscesa označavaju pokušaj  (ne)iskazivog  
povratka potisnutog  (populizma koji je nestao pred progresom) kao i osećaj aktuelne 
društvene histerije (sumnje i strahovi 30-ih), istorijsku nestabilnost (uzdrmane 
mitove), moralni cinizam (Gledhill 5-43) i prećutnu nadu u budućnost (populizam 
kao antifederalizam). U ovakve trenutke susreta ideologije i psihologije, upisan je 
emotivni (Smitovo odrastanje do istinske ličnosti), ideološki (amerikanizam koji 
pobeđuje sve prepreke), etički (entuzijastička posvećenost pravoj stvari i povratku 
društvene pravde) višak značenjâ. Iskazujući stvari koje je teško ili nemoguće 
direktno izreći, eksces čini vidljivim apstraktne etičke principe. Vidljivost etike 
podržava prisustvo moralne tajne7 kao „domena operativnih duhovnih vrednosti” 
indikovanih i maskiranih površinom stvarnosti (Brooks 5) nastalih iz potrebe za 
„sekularnim sistemom etike” i za „sredstvima (pri)davanja značenja i opravdanja 
pojedinačnim, svakodnevnim životima” (Gledhill 29).  U Kaprinim filmovima, 
moralno tajanstveno smešteno je u nacionalnim i socijalnim slojevima narativa 
o običnim ljudima kao patetičnim melodramskim žrtvama  koje trijumfuju u 
happy endu. Melodramska ekscesivnost je vidljiva i u drugim elementima:

  Njegov govor je jezik melodramskog ćutanja, pauze, uzvika, gestova i brzih 
pogleda. To je fotografski jezik čitljivih drhtaja i pogleda, i zvučni jezik muzike 
i zvučnih efekata, jezik montaže vizuelnih ritmova i kontrasta. (Carney)

Sveobuhvatni rezultat je oblikovani filmski „jezik srca” i želje koji obuhvata „efekte 
jakog osvetljenja, uznemirenih gestova i pokreta i moćnu muzičku orkestraciju” 
(Carney), kao i iskošene  uglove kamere, miseenscene.  Montaža  čini i brzi 
sled dvostruke ekspozicije, naizmeničnih rezova, pretapanja itd. Melodramskim 
patriotizmom pretočenim u politizovanu melodramu Kapra uzdiže schmaltz do 
visoke umetnosti,  te stvara „opijajuću idealizaciju američkog života” (Brophy). 

Ponovna poseta Vašingtonu 

„Vašingtonska razglednica” stvorena je pod uticajem eksperimentalnih i 
avangardnih filmova koje je Vorkapić video u Evropi. Jasno aludira na filmove 

6 Greem Grin poredi Kaprine filmove sa Dikensovom Božićnom pričom (Christmas Carroll,) zahvaljujući 
sličnom tonu i realističko-romantičnoj naizmeničnosti (navedeno prema Mortimeru). Sledeći ovaj 
analitički putokaz, tvrdnju treba dalje uporediti sa Ejzenštajnovim promišljanjem o melodrami u eseju 
Dikens, Grifit i mi  (1942).

7 Moral occult se može prevesti i kao moralna tajna i kao moralna tajanstvenost.
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simfonije grada kao što su Rutmanov Berlin, simfonija velegrada/Die Symphonie 
einer Grossstadt (1927), Vertovljevog Čoveka sa filmskom kamerom/Человек 
с киноаппаратом (1929), kao i Kulješovljeve montažne eksperimente.8 U 
dijahronijskoj perspektivi, svest o tvorbi metaforičnosti ikonografije glavnog 
grada je već prisutna u Grifitovom Abrahamu Linkolnu/Abraham Lincoln (1930) 
i Fordovom Mladom Linkolnu/ Young Mr. Lincoln (1939). Kaprine ubedljive slike 
prodiru kroz slojeve vremena na dva načina. Povezujući krizu i uzlet demokratije 
tridesetih i savremenog doba omogućuje da filmski Vašington postane „jedinica” 
u političkom rečniku. Zamišljeni grad tako postaje udžbenik nacionalne istorije 
i „čuvar nacionalnog mita”, obezbeđujući kontinuitet interpretacije uprkos 
umnožavanju razlika i problema. Istovremeno, „Vašingtonska razglednica” 
zatvara savršeni krug vremena. Pejzaž grada kao istorijski pejzaž omogućuje 
junaku putovanje kroz sve vremenske dimenzije: posetu prošlosti, suočavanje 
sa sadašnjicom i nadu u budućnost. Vremenska (istorijska) dimenzija dobija 
prostornu realizaciju, dok prostor i spomenici grada stiču vremensku egzistenciju. 
Kao evokacija idioma večitog amerikanizma naspram problema sadašnjice 
sekvenca savija linearno u kružno vreme. Kružno vreme bez problema pretvara 
(i)storiju u mit koji će postati uzor, koga će stalno iznova citirati i proživljavati  u 
vreme potrebe. Zdanja i spomenici, reči i zvuci grada su dinamičan iskaz suštine 
morala i pouka iščezle istorije koja određuje sve potonje epohe i kojoj će se ljudi 
u danima krize okrenuti. Potraga u Nacionalnom blagu/National Treasure (2004, 
r. Jon Turteltaub) je recentni primer savršenog prožimanja simboličke evokacije 
populističkih otaca nacije kroz realnu potragu za blagom, ali i za potvrdom 
o političko-duhovnim temeljima američke demokratije i evropskih preteča. 
Moralno obraćanje idealima prošlosti donosi duhovno etičku nagradu, dok 
konkretno praćenje pomena prošlosti donosi blago koje je i oznaka simboličke 
moći. Oci Amerike vode do poseda civilizacijskog blaga planete potvrđujući 
političke premise super moći. Linkolnov memorijal je mesto učenja i divljenja u 
filmu Nikson /Nixon (1995, r. Oliver Stone). Uhvaćen u emotivni kovitlac, Nikson 
donosi konačnu odluku posle posete Memorijalu, punog buntovnim studentima. 
Parodija momenta teške odluke je u filmu Tim Amerika: Svetska policija/Team 
America: World Police (2004, r. Trey Parker) kada junak, baš kao i g. Smit,  pravi 
vašingtonsku turu i doživljava epifaniju na istom mestu. 

Filmovi devedesetih, obnovljenim interesom za fikcionalnu (Protivkandidati/
Running Mates, 2000, r. Ron Lagomarsino; Takmičar/Contender, 2000, r. Rod 
Lurie; Moji dragi Amerikanci/My Fellow Americans, 1996, r. Peter Segal) i realnu 
politiku  (J.F.K., r. Oliver Stone, 1991; Nikson;  Osnovne boje/ Primary Colors, 1998, 

8 Prema tezi Jurija Civijana (1995, Riga), poslednji kadar drugog montažnog eksperimenta, prema 
pronađenim beleškama, trebalo je da bude Kupola Kapitola. Kupola je element vašingtonske panorame, 
više prepoznatljiv od Bele Kuće.
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r. Mike Nichols; Lažju protiv istine/Wag the Dog, 1997, r. Barry Levinson; Bulvort/ 
Bulworth, 1998, r. Warren Beatty - poslednja tri se bave skandalima Klintonovih 
mandata), ponovo dovode u žižu interesovanja vašingtonske teme i ikone. Lik 
Predsednika, neodvojiv od Bele kuće i topografije glavnog grada, korišćeni 
su na razne načine. (U Kaprinim filmovima figura aktuelnog Predsednika je 
upadljivo odsutna, ali brojna pojavljivanja Predsednika prošlosti nadoknađuju 
manjak). Ponekad je Predsednik glavni junak (Dejv/Dave,1993, r. Ivan Reitman;  
Američki predsednik/The American President, 1995, r. Rob Reiner; Nikson; Moji 
dragi Amerikanci; Vazduhoplov Jedan/Air Force One, 1997, r. Wolfgang Petersen); 
ili amblem epohe (Forest Gamp/Forrest Gump, 1994, r. Robert Zemeckis); ili 
traumatično sećanje tajnog agenta koji nije uspeo da ga spase (Telohranitelj/The 
Bodyguard, 1992, r. Mick Jackson; Poslednji skaut/The Last Boy Scout, 1991, r. 
Tony Scott; Na liniji vatre/In the Line of Fire, 1993, r. Wolfgang Petersen). 

Kaprovske slike podvojenog duha tridesetih razvijaju se kroz dvostruko 
paradigmatsko portretisanje američkog političkog sistema. Jedno je idealističko, 
zasićeno romansom, melodramom, političkim i nacionalnim happy endom; 
utemeljeno na legendi o Zlatnom dobu i populističkoj galeriji u kojoj je poslednji 
novi lik slobodni, neumorni J.F.K koji je i inspiracija za moralno besprekorne i 
časne junake  Dejva, Američkog predsednika, Dana nezavisnosti/Independence 
Day (1996, r. Roland Emmerich),  itd.. Smitovo razočaranje najavljuje skepticizam 
dekada koje će uslediti - četrdeste, HUAC, Votergejt - anticipirajući jednu 
drugu, mračnu viziju. Ona opisuje korupciju, gubljenje iluzija posle Votergejta 
i Vijetnama; obeležena je dubokim cinizmom i odricanjem idealizma  (Zavera 
senki/Shadow Conspiracy 1997, r. George P. Cosmatos). 

U holivudskom (i)z(a)mišljanju Vašingtona, Kaprin stil je prepoznatljiv kroz  
indirektne odjeke (Bili Džek ide u Vašington/Billy Jack Goes to Washington, 1977, 
r. Tom Laughlin; Junak/Hero, 1992, r. Stephen Frears) kao i direktne rimejke 
(Gospodin Dids/Mr. Deeds, 2002, r. Stephen Brill; TV serija Gospodin Smit u 
Senatu/Mr. Smith Goes to Washington 1962-1963). Devedesetih je poslužio 
kao inspiracija epizode Simpsonovih Gospođica Liza u Senatu/ Mr. Lisa Goes 
to Washington, a u rudimentarnoj formi i liku naivne ali izvesno ambiciozne 
plavuše filma Pravna plavuša 2/Legally Blond 2: Red, White and Blond (2003, 
r. Charles Herman Wurmfeld). Kaprino delo je često citirano i referisano kako 
verbalno tako i vizuelno. U filmu Američki predsednik, Aneta Bening ulazi u Belu 
kuću izjavljujući da se oseća baš kao g. Smit. U filmu 15 minuta/15 minutes  (2001, 
r. John Herzfeld)  dva ruska mafijaša ulaze u SAD, ironično citirajući Kapru u 
odgovorima na pitanja pasoške kontrole. U Altmanovom viđenju Holivuda, 
filmu Igrač/ The Player (1992), Tim Robins prihvata nagradu i ne može da odoli a 
da ne citira Kapru. Melodramska obnova komedije 30-ih u interakciji sa novim 
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političkim, društvenim kontekstom, etikom, emocijama i popularnom svešću 
tvori žanr koji se može široko odrediti kao „(Neo)kaprini filmovi”9 - Posrednik 
Hadsaker/The Hudsucker Proxy (1994, r. Joel Coen),  Sreća za dvoje/It Could 
Happen to You (1994, r. Andrew Bergman), Učiniću sve/I’ll Do  Anything (1994, r. 
James L. Brooks) ili Mažestik/The Majestic (2001, r. Frank Darabont)  

G. Smit predstavlja bogato semantičko polje u kome je nemoguće precizno 
odvojiti mitsku od oficijelne verzije nacionalne istorije, kao i od istorije kulture, 
odnosno istorije žanra. Kaprin Vašington objedinjuje paradigmatske istorijske 
figure i znamenitosti sa likovima fikcije, oprostorenim mitovima i metaforama, 
politički idealizam i propagandu koje narastaju u ekscesivno melodramski, 
i samim tim veoma ubedljiv, Amerikanizam. U dvostrukom manevru, Kapra 
izmišlja tradiciju predstavljanja i istorijsku tradiciju kroz sekvencu koja je instant 
stvoren mit nacionalne istorije, ali i osmišljeni tekst „izmišljanja tradicije”. 
„Izmišljanje tradicije je shvaćeno  kao suštinski proces formalizacije i ritualizacije, 
koga karakteriše referisanje na prošlost čak i samo kroz nametanje ponavljanja” 
(Hobsbawm 4). Ponavljajući vašingtonske pejzaže formalizovane kao u istorij-
skom kompendijumu, film oživljava prošlost, mitove i populistički ritual u kome 
mali čovek pobeđuje bezobzirne i pokvarene, a koga prepoznaju svi dobri i nevini 
građani spaseni sopstvenom dobrotom. Emocionalizam Džefersona Smita koji 
je „govornik koji zastupa hiljadu stvari” izražava najiskrenija osećanja nacije i 
pojedinaca koji veruju da je sve dobro ako je „dečko izviđač” u Ovalnoj sobi. A 
Džeferson Smit je pravi neiskvareni mladi izviđač, vođen načelima i tradicijom 
koje su konačno postale vidljive:
  Velika načela ne iščezavaju kada jedanput izađu na svetlo dana.
 Ona su tu: samo morate ponovo da ih ugledate !10

9 U širem smislu, neokomedija depresije odnosi se koliko na Kaprine, toliko i na filmove Prestona 
Stardžesa. 

10  Great principles don’t get lost once they come to light. They’re right here; you just have to see them again!
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Nevena Daković

WASHINGTON POSTCARD

Summary

The paradigmatic image of the 1930s in the USA can be found in the populist 
comedies of Frank Capra. The editing sequence  „Washington Postcard” (1939) 
describes the first encounter of the provincial and honest hero with a big 
corrupted city. Our analysis of the sequence reveals its diverse meanings in a 
political and historical context (of a populist pamphlet); in the context of the 
history of cinema and evolution of the styles (film city symphony and excess). 
The analysis ends with the interpretation of the scene through the biopic of its 
creators  Capra and Vorkapich. 
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Ovaj rad ima za cilj da istraži reprezentacije urbanog života u današnjoj Srbiji u 
domenu masovnih medija i filma, i, s druge strane, da odgovori na pitanje kako 
su popularni medijski sadržaji uticali na običaje, navike i ,,rituale’’ modernog 
srpskog gradskog života i omladinske kulture. U tu svrhu, ispitaćemo dva 
veoma značajna primera: fenomen tzv. ,,Silikonske doline’’, popularne ulične 
zone ispunjene kafeima u starom centru Beograda, i reprezentaciju životnog 
stila gradske omladine u filmskoj trilogiji reditelja Radivoja Raše Andrića. 

Ključne reči:  
masovni mediji, popularna kultura, Srbija, tranzicija, mizoginija, 
omladinske potkulture, potkulturna praksa, životni stilovi, 
reprezentacija urbanog života u medijima i na filmu. 

Pitanje uzajamnog uticaja životnih stilova i popularne urbane kulture, na 
jednoj strani, i sadržaja masovnih medija, na drugoj, predstavlja jedan od 
najzahtevnijih zadataka u pokušajima da se teorijski definiše uticaj i značaj koji 
zauzimaju mas-mediji u savremenom svetu. Nije potrebno biti stručnjak da bi 
se uočilo da masovnih mediji igraju ogromnu ulogu u ličnom, porodičnom, pa i 
profesionalnom strukturiranju vremena i oblikovanju naših političkih i kulturnih 
realnosti. Kao što ističu autori Kroto i Hojns, ,,lako je videti da skoro konstantna 
izloženost medijima čini fundamentalni deo savremenog života... Štaviše, neki 
autori tvrde da su mediji postali glavna socijalna institucija u savremenom 
društvu, koja zamenjuje uticaj starijih institucija kao što su obrazovni sistem i 
religija’’2. 

1 Prva verzija ovog teksta objavljena je na engleskom jeziku u časopisu Ethnologia Balcanica, Journal for 
Southeast European Anthropology, No. 10, 2006., pod naslovom: „New Urban Trends in Serbia, 1990-2004: 
From Urban Life to Popular Culture and Vice Versa”.

2 Croteau, David, William Hoynes,  Media/Society: Industries, Images, and Audiences, London, Thousand 

URBANI ŽIVOTNI STILOVI I MEDIJSKA  
REPREZENTACIJA GRADSKOG ŽIVOTA 

I OMLADINSKE KULTURE:
POTKULTURA ,,SILIKONSKE DOLINE’’ 

I FILMSKA TRILOGIJA RADIVOJA RAŠE ANDRIĆA1

Ivana Kronja
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Teoretičari kulture vide savremeni svet pre svega kao svet ,,medijske kulture”. 
Masovni mediji, a naročito televizija, prožimaju sve ostale aspekte života. U svojoj 
knjizi Proizvodnja kulture, Dajana Krejn ističe da ,,televizija funkcioniše kao 
najšira moguća kulturna arena u kojoj su određeni tipovi informacija dostupni 
svim pripadnicima publike (...) u savremenom postmodernom društvu, ova 
kulturna arena, daleko pre nego visoka kultura, uspostavlja kulturne standarde i 
oblikuje popularni ukus”3 .

Post-komunističke zemlje Evrope koje se nalaze u procesu tranzicije, među kojima 
su i Srbija i Crna Gora, takođe doživljavaju ekspanziju mas-medija, naročito 
televizije, koja postaje ključni faktor porodičnog i društvenog života. Mediji 
ostvaruju enormni uticaj na političke izbore i stil života običnih ljudi. Proboj 
medija koji se odvija kroz sve oblike popularne kulture - popularna muzika, 
moda, zabava - dodatno odslikava rastuću orijentaciju prema kapitalizmu i 
kulturi potrošnje u ovim društvima. 

U duhu svega rečenog, želimo da tvrdimo da realnost gradskog života i kulture 
u Srbiji danas (kao, uostalom, i u  drugim zemljama) snažno zavisi od jednog 
kontinuiranog pregovora između medijskih reprezentacija i uzornih modela koje 
oni nude koji kreiraju dominantne društvene paradigme, i samodoživljaja svake 
individue u okviru socijalnih i političkih procesa koji definišu njen status i način 
života. Medijski sadržaji igraju ključnu ulogu u ovom razvoju, oblikujući realnost 
urbanog života i kulture u do sada neviđenom obimu, dok Srbija ubrzano postaje 
deo globalne medijske kulture.  

„Silikonska dolina” i noćni život Beograda: 
Potkultura unutar „mejnstrima”

Fenomen takozvane ,,Silikonske doline’’ potiče iz kasnih devedesetih godina u 
Srbiji, i nakon pada Miloševićevog režima nastavlja se do danas. Budući da je 
skorašnjeg porekla, on još nije bio teorijski izučavan. Naša namera ovde je da 
ukažemo na slučaj ,,Silikonske doline’’ kao na specifičnu potkulturnu praksu, 
koja je, prema našem najdubljem uverenju, bila u najvećoj meri inicirana mas-
medijskim reprezentacijama i, još preciznije, instrukcijama od strane medija u 
pogledu modernog stila života gradske omladine i rodnih uloga unutar njega. 

Dublje i potpunije razumevanje i mogući dokaz direktnog uticaja sadržaja 
masovnih medija na svakodnevne prakse urbane omladinske kulture ne može 
se dostići bez veoma ozbiljnog i iscrpnog naučnog istraživanja. Naše saopštenje 

Oaks: Pine Forge Press, 1997,:str. 5.
3 Crane, Dianna,  The Production of Culture, London: Sage Publications, 1992, str. 50.
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zasnovano je isključivo na neformalnom posmatranju beogradskog noćnog 
života i dominantnih medijskih sadržaja, kao i na neformalnim intervjuima sa 
akterima i posmatračima scene. U ovom radu, čiji je domet ograničen dužinom 
rada i mogućnostima istraživanja, nastojali smo da postavimo neka pitanja koja 
smatramo značajnim i, postavljajući ovaj fenomen u adekvatan teorijski okvir, 
predložimo pravce budućeg istraživanja. 

Želimo da tvrdimo da ,,Silikonska dolina’’, popularna zona kafea u ulici 
Strahinjića Bana u centru Beograda,  zajedno sa nekim drugim popularnim 
klubovima i diskotekama u Beogradu i šire predstavlja mesto odigravanja 
nove urbane potkulture u post-miloševićevskoj Srbiji, koja se može nazvati 
„potkultura Silikonske doline”. Ova potkulturna praksa predstavlja naslednika 
omladinskih potkultura vezanih za turbo-folk i pop-dens muziku koje su nastale 
početkom devedesetih godina: radi se o potkulturama ,,Ratničkog šika’’4, koje 
su uključivale tzv. dizelaše5, kriminalnu omladinu, mlade povratnike sa ratišta, 
siledžije, dilere droge i tzv. sponzoruše i u velikoj meri se preklapale sa novom 
srpskom ratno-profiterskom elitom devedesetih. Ova elita sastojala se od porodice 
Milošević, vladajućih političara, vojnih zapovednika, vođa paravojnih jedinica, 
novih bogataša - biznismena i šefova mafijaškog podzemlja, zajedno sa turbo-
folk pevačima i pevačicama, erotskim kraljicama folka. Potkultura ,,Silikonske 
doline’’ zadržava mnoge od vrednosti koje su poštovale potkulture ,,Ratničkog 
šika’’, ali takođe razvija i neke sopstvene, autentične vrednosti i značenja stila. 

Kao što je bio slučaj sa omladinskim potkulturama ranih 90-ih, koje su ušavši 
na mas-medijsku scenu sa društvene margine postale široko praktikovani 
„mejnstrim” tokom devedesetih godina, i potkultura ,,Silikonske doline” razvila 
se pod snažnim uticajem masovnih medija u Srbiji. Ova poslednja potkultura 
direktno je vezana za uticaj koji je takozvana „Pink kultura”, kreirana od strane 
istoimene popularne TV-stanice zabavnog karaktera, imala na noćni život 
u Beogradu i drugim gradovima i mestima u Srbiji i na urbane omladinske 
potkulture od kraja devedesetih. U slučaju pojave ,,Silikonske doline” možemo 
govoriti o svojevrsnom „bumerang efektu”, to jest o složenom procesu u kome 
su muško-ženske rodne uloge kao uzorni modeli ponašanja za mlade, kreirani 
od dominantne masovne kulture ovaploćene u TV-Pinku, imali tako snažan 
uticaj na srpsko društvo da su pokrenuli čitavu jednu omladinsku potkulturu 
praktikovanu u zoni ,,Silikonske doline” i sličnim oblastima koncentracije kafea i 

4 Koje je definisala i opisala sociolog kulture dr Ratka Marić u: Marić, Dr Ratka 1996: Značenja potkulturnih 
stilova – istraživanja omladinskih potkultura, doktorska teza, Fakultet političkih nauka, Univerzitet u 
Beogradu, str. 236 - 268.

5 Mladi muškarci opasnog izgleda, od kojih su jedan deo činili kriminalci, koji nose  „Diesel” džins, sportske 
trenerke uvučene u pantalone i zlatne lance - jedna od najzastupljenijih urbanih potkultura u Srbiji 
početkom devedesetih godina. 
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diskotekama u mnogo gradova u Srbiji. Vrednosti ove potkulture zatim su se vratile 
kao sadržaj masovnih medija u zabavnim emisijama i programima posvećenim 
modi, zabavi i potrošnji na TV-Pinku i njemu sličnim televizijskim stanicama. 
To su vrednosti koje uključuju; mačizam, shvatanje žena kao seksualnih objekata 
i robe (komodifikaciju žena), anti-građanske i kriminalne vrednosti nove srpske 
ratno-profiterske elite oblikovane tokom devedesetih, zajedno sa kultom tela, 
glamurizacijom svakodnevnog života i kapitalističkim, potrošačkim kulturnim 
obrascima po uzoru na Zapad. 
 
Gde se sve praktikuje potkultura ,,Silikonske doline”? Ona se od 2000-te javlja 
najpre u nizu kafića u ulici Strahinjića Bana, u starom delu grada sa bogatim 
kulturno-istorijskim nasleđem; u diskotekama ,,F-16” i „XL”, sada poznatoj kao 
,,Drama”, i diskoteci ,,Stefan Braun”, takođe u centru grada; u noćnim klubovima 
na splavovima na Dunavu, u okolini hotela ,,Jugoslavija” na Novom Beogradu, 
kao što je npr. ,,Blej Voč (Blay Watch) ”; na još nekim splavovima, kod blokova 70 
i 45 na Novom Beogradu i u blizini beogradskog Sajma; u kafićima i diskotekama 
u mnogim srpskim gradovima i manjim mestima, u kojima se pre svega sluša 
ili uživo izvodi folk-pop muzika; na mnogim tinejdžerskim i omladinskim 
zabavama i delimično na svadbarskim proslavama, gde se ova potkultura i 
muzika mešaju sa drugim (pod)kulturnim modelima, kao što je neofolk kultura, 
koja u ovim prilikama obično predstavlja ,,roditeljsku kulturu”.   

Zašto tvrdimo da je ovde reč o potkulturi? Najpre, tu je stil - sportski-mačo ili japi-
novobogataški za muškarce, seksi za žene. Ženski stil izgleda i odevanja i ženska 
uloga centralni su za ovu potkulturu6. Možemo zapaziti čitav niz prenaglašenih 
detalja koji ističu žensku seksualnost: duga, uglavnom bojena kosa, ošišana po 
najnovijoj modi; večernja šminka; provokativna odeća: uske haljine, kratke 
suknje, tesne pantalone, duboki dekolte, visoke štikle; i svi mogući glamurozni 
modni detalji i nakit, od bižuterije do zlata. Ovaj stil podseća na stil žena u R’n’B 
i hip-hop muzičkim spotovima, stil fotografija u modnim magazinima, koji su 
postali dostupni u Srbiji u eri globalizacije, na najnovije kolekcije modnih kreatora 
kao i na izgled voditeljki TV Pink i, delimično, drugih TV-stanica. Opisani stil 
savršeno odgovara ulozi žene kao seksualnog objekta, koju introjektuju (unose 
u sebe i prihvataju) ženske pripadnice ove potkulture. Sam naziv, ,,Silikonska 
dolina”, jeste jedna mizogina kvalifikacija koja se odnosi na silikonske implante 

6 Omladinske potkulture tokom svog razvoja stavljaju akcenat najpre na izgled muških aktera, kao što je slučaj 
sa ,,rokabili” ili ,,mod” potkulturama, koje prati i strogo propisan izgled ženskih pripadnica potkulture, 
suštinski podražavajući rodnu nejednakost u svetu odraslih. Potkulture ,,novog talasa” na Zapadu i kod 
nas podjednako ističu muški i ženski izgled, iako je veći naglasak opet na muškom izgledu: odeći, šminki 
i frizuri, koji predstavlja veći otklon u odnosu na ,,normalno’’ odevanje. Hip-hop prvenstvo u značaju stila 
daje muškim izvođačima i akterima, a R’n’B potkultura ženskim - ove dve muzičke potkulture najbliže su 
fenomenima o kojima govorimo, koji se od njih ipak i razlikuju u dovoljnoj meri da možemo govoriti o 
specifičnim domaćim potkulturama ,,ratničkog šika” i ,,Silikonske doline”.  
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u ženskim grudima7 (iako su oblik i veličina grudi u ovom stilu veoma naglašeni, 
srazmerno mali broj žena u ovoj potkulturi zaista ima ugrađene silikonske 
implante). Uniformnost i jednoobraznost stila takođe svedoči u prilog tome da se 
ovde radi o specifičnoj potkulturi.  
 
Potkultura ,,Silikonske doline” u trenutku nastanka ovog teksta8 jeste dominantna 
tinejdžerska kultura u Srbiji. U diskotekama nailazimo na striptiz-igračice, mlade 
muškarce sa izrazitim mačo-stavom koji su ,,došli da gledaju” podjednako igračice 
i ženske posetiteljke diskoteke, i mlade žene samo-dizajnirane u  ovom ,,porno-
glamuroznom” stilu, koji podseća na same igračice i uopšte vladajuću medijsku 
sliku žene. Ove mlade devojke saživljene su sa  sopstvenom ulogom seksualnog 
objekta i tu su došle u nadi da će ,,uloviti” nekog muškarca. Promiskuitetno 
ponašanje, tako tipično za mnoge tinejdžerske kulture, ovde se shvata kao neka 
vrsta ,,kupovine’’ i ,,prodaje”   ono nije oblik lične slobode i eksperimentisanja 
(možda samo oblik oslobođenosti od svakog seksualnog i drugog morala), već je 
oblik održanja emotivne sigurnosti u surovim i skučenim društvenim okolnostima. 
Granice između običnog zabavljanja ili izlaženja i manje ili više otvorene prostitucije 
su izbrisane, barem u načinu na koji učesnici ove potkulture doživljavaju sopstvene 
relacije. Ova brutalna, i za praktične ciljeve sklapanja veza između mladića i 
devojaka nepotrebna, kombinacija rigidnog patrijarhalnog podređivanja žena i 
post-modernog hedonizma lišenog ikakvih moralnih odgovornosti i skrupula 
čini se da pogoduje društvu koje ima nestabilnu ekonomiju i odsustvo jasno 
definisanih uzornih modela ponašanja za mladu generaciju. Da li ovakav uzorni 
model muško-ženskih odnosa, plasiran od strane medija, koji se svodi na 
simboličku ili čak bukvalnu prostituciju služi tome da u post-miloševićevskoj 
Srbiji održi socijalni mir, dajući opravdanje promiskuitetu kao načinu života, 
budući da muškarci nemaju dovoljno novca da zasnuju porodice? Čini se da 
je naša omladina suviše bukvalno shvatila protivrečne simbolične poruke u 
duhu: nacionalizam + patrijarhat + mizoginija + glamur + potrošnja, kojih su 
puni zabavni programi na našim televizijama, tabloidna i druga štampa i ostali 
mediji. Ritualno praktikovanje odnosa zasnovanih na ovakvim vrednostima 
kao dominantna tinejdžerska potkulturna praksa ukazuje još jednom na dubinu 
krize u kojoj se našlo naše društvo. 

Popularna kultura u Srbiji u doba Miloševićeve vladavine bila je u najvećoj meri 
podređena svojoj strogo određenoj političkoj funkciji. Ona je kroz svoje sadržaje, 
poruke stila, tekstove pesama i retoriku medijskih poslenika režimu pružala 

7 Naravno, termin ,,Silikonska dolina’’ izvorno označava centar industrije kompjuterske visoke tehnologije 
u SAD, ali u ovom kontekstu je mizogino, ironično upotrebljen kako bi aludirao na navodno nisku 
inteligenciju devojaka, koje navodno nemaju ,,mozak” već samo ,,grudi’’ (kao i sve ,,glupe plavuše”). 

8 Istraživanje koje je prethodilo pisanju teksta odvijalo se tokom 2004. i 2005. godine; prva verzija teksta 
nastala je 2005, dok je verzija u ovom Zborniku, uz nova posmatranja gradske scene, napisana 2006.
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kako eskapizam za mase tako i promociju anti-građanskih i vrednosti političkog 
ekstremizma, koje će ga održati na vlasti. Ove vrednosti bile su plasirane putem 
TV stanica specijalizovanih za muzičke i zabavne sadržaje, kao što su TV Palma i 
TV Pink, osnovane 1991. odnosno 1994. godine. Turbo-folk i pop-dens muzika se 
u to vreme razvija kao fascinantna muzička hiper-produkcija, čiji su glavni kanal 
reklame bili muzički spotovi, zatim i tok-šou programi i, još kasnije, zabavni 
spektakli. Ideološke poruke bile su odašiljane populaciji putem stila, tekstova 
pesama i stavova i retorike turbo-folk pevača i televizijskih voditeljki i voditelja. 

Kult i kultura uličnog kriminala i paravojna ratnička kultura, promocija 
,,nacional-patriotizma” u okviru lokalne medijske propagande, i turbo-folk i dens 
muzika i stil, kao ,,porno-pop” muzika, koji su oblikovali erotsku imaginaciju 
i razumevanje rodnih uloga tokom devedesetih, održala se u zabrinjavajućoj 
meri i nakon 2000-te godine. Ona je nastavila da živi u sadržajima tabloidne 
štampe, folk-pop muzike, zabavnim programima televizija, i u kulturi kupovine 
i potrošnje modnih proizvoda i kozmetike stranih robnih marki, koji su postali 
dostupni od kraja 90-tih i, naročito, nakon 5. oktobra 2000-te godine, u eri 
tranzicije. Ona je takođe nastavila da živi i u potkulturi ,,Silikonske doline’’. 
Slučaj fenomena ,,Silikonske doline” upadljivo potvrđuje fukoovsku tezu da je 
telo ,,direktno uključeno u političko polje; na njemu se neposredno odražavaju 
odnosi moći”9. Možemo zaključiti da preovlađujuće kulturne prakse mladih ljudi 
u Srbiji pokazuju zapanjujuće sličnosti sa vizuelnim obrascima i društvenim 
modelima ponašanja, i, posredno, ideologije koje su nudili i nastavljaju da nude 
vodeći domaći mediji.    

Strategije ,,minimalne akcije” gradske omladine u filmskoj trilogiji reditelja 
Radivoja Raše Andrića

Na suprotnoj strani - ili se to možda samo tako čini - ove glamurozne slike urbane 
omladinske kulture stoji reprezentacija životnog stila beogradske omladine u 
filmskoj trilogiji reditelja Radivoja Raše Andrića. Ovu trilogiju čine filmovi: Tri 
palme za dve bitange i ribicu (1998), Munje! (2001) i Kad porastem biću Kengur 
(2004). Filmska teoretičarka Nevena Daković naziva ove i još neke filmove 
domaćih autora mlađe generacije ,,Beogradskom filmskom školom”10. Dakovićeva 
vidi film Mi nismo anđeli (1992) Srđana Dragojevića, sada režisera srednje 
generacije, koji je nedavno imao drugi (2005) a sada i treći nastavak, Rokenrol 
uzvraća udarac (2006), kao začetnika ovog pravca. Prema Dakovićevoj, ova škola 
,,nema čvrsto generacijsko jezgro, već je skup pojedinaca sukcesivnih generacija 

9 Murray, Ch. J. (ed), 2004: Encyclopaedia of Modern French Thought. NY, London: Routledge. Navedeno u 
časopisu Pop kult, Juli 2006., str. 60.

10 Daković, Nevena, „Beogradska filmska škola”, gerilci i luzeri, nedeljnik Vreme, Beograd,  No. 692, 8 April 
2004., 38 – 41.
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čiji najznačajniji filmovi u registru širokog raspona tvore talas gerilskih storija 
o luzerima”11. Dakovićeva ukazuje i na to da, osim činjenice da su svi ovi autori 
završili Fakultet dramskih umetnosti u Beogradu, ili su blizu diplome, njihov 
rad kao posebnu školu izdvaja i srodan tematski interes i formalni senzibilitet. 
Ovo se ogleda u njihovom koncentrisanju na urbani beogradski milje 90-ih i 
kombinovanju popularnih žanrovskih obrazaca Holivuda sa lokalnim kulturnim 
tradicijama, uključujući i duh njihove generacije. 

Kako ističe Dakovićeva, jedan od prethodnika ove škole jeste svakako veoma 
poznato nostalgično ostvarenje iz 1974. godine Grlom u jagode Srđana 
Karanovića (pripadnika čuvene ,,praške škole” bivše-jugoslovenskih reditelja), 
koji je diplomirao na slavnoj praškoj filmskoj akademiji - FAMU, o teškoćama 
odrastanja njegove sopstvene generacije. Drugi mladi reditelji koje možemo 
smatrati delom ovog ,,beogradskog filmskog talasa” jesu: Dejan Zečević, Boban 
Skerlić12, Srdan Golubović13, Mladen Matičević, Dušan Milić, Miloš Petričić, i 
drugi. 

Šta Andrićeve filmove izdvaja kao najreprezentativnije za našu analizu? Najpre, to 
je kontinuirana istorijska perspektiva u njegovom delu, koja prati uslove u kojima 
žive mladi u Beogradu gotovo čitavu jednu deceniju: prvi film prikazuje grupu 
mladih koja je uključena u gangstersko-melodramski zaplet tokom najgoreg 
perioda skorašnje srpske istorije, tj. za vreme vrhunca Miloševićeve vladavine 
početkom devedesetih; drugi film prikazuje Beograd uoči pada Miloševićevog 
režima, koji se dogodio 5. oktobra 2000., dok treći opisuje sadašnji život, koji je 
usledio nakon Miloševićevog vremena. 

Ono što još više izdvaja ovu trilogiju jeste njen kontinuitet stila i tematskog okvira. 
I, konačno, verujemo da je poslednji film u ovoj trilogiji, kao najzrelije delo, 
ponudio celoviti zaključak samog reditelja kao odgovor na njegovo istraživanje 
strategija emotivnog, kulturnog pa čak i fizičkog opstanka mladih protagonista 
u gradu i/ili, kako Dakovićeva tvrdi, luzera. Ove strategije mladih nastajale 
su za vreme uzburkanih i teških istorijskih i političkih okolnosti: građanskog 
rata, siromaštva i raspada njihove zemlje, ali i socijalne dezintegracije i kulturne 
izolacije njihovih svetova. Zbog svoje analize socijalnih i kulturnih strategija 
mladih ljudi tokom devedesetih godina u Srbiji ova tri filma predstavljaju tri 
ključna filma ,,Beogradske filmske škole’’ za našu analizu.  

11 Daković, N., op. cit., str. 38.
12 Filmski debi Bobana Skerlića, Do koske (1997), predstavlja izvanredan primer reprezentacije omladinskog 

nasilja inspirisan stilom holivudskih filmova ,,novog nasilja’’ unutar novije filmske produkcije u Srbiji. 
13 Srdan Golubović takođe istražuje problem nasilja među mladima u veoma ubedljivoj omladinskoj socijalnoj 

drami koja prikazuje raspad posle-ratnog srpskog društva, svome prvom filmu: Apsolutnih sto (2001).
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U pogledu njihove estetske vrednosti, ovi filmovi ne predstavljaju neko izuzetno 
značajno filmsko ostvarenje, ali oni su još uvek veoma dobri filmovi i spadaju u 
neka od najkvalitetnijih ostvarenja unutar pomenutog ,,talasa”. Andrićeva trilogija 
poseduje izvesne elemente autorskog filma, shvaćenog više u holivudskom nego 
u evropskom smislu. Teorija autora, koja se prvi put pojavila šezdesetih godina 
20. veka u Americi i zatim u Evropi, dala je legitimitet ,,istraživanju popularnih 
filmova koji su prethodno bili odbacivani kao s̀mećè . Autori su oni reditelji koji 
ostavljaju snažan lični pečat u svojim filmovima. ...Uvidi u ove činjenice mogu 
se dobiti kada se uporedi više dela istog reditelja”14. Dok današnje poimanje 
autorskog filma u Evropi naglašava umetnički nezavisnu i elitističnu poziciju 
filmskog autora (kao u takozvanim ,,festivalskim filmovima”), među američkim 
kritičarima i u američkom filmu prihvaćeno je mišljenje da rad u okviru 
komercijalnih žanrovskih obrazaca može ravnopravno rezultirati kreativnim 
autorskim doprinosom. U skladu sa ovim mišljenjem može se razumeti i 
Andrićeva autorska pozicija. Radeći u domenu komercijalnog filma, on koristi 
obrasce žanrovskog filma u svome autorskom postupku: veliki poduhvat - pljačku 
banke, tinejdžersku komediju, pa čak i žanr muzičkog filma u Munjama! 

U Andrićevoj trilogiji možemo zapaziti određene elemente ličnog autorskog 
stila koji se ponavljaju u njegovom opusu. Pre svega, tu je značaj koji on pridaje 
junacima u filmskom zapletu i režija glumačke igre u pravcu realistične, opuštene 
i spontane akcije. Andrić takođe pridaje veliki značaj elementima potkulturnog 
stila u oblačenju, frizuri, šminki i dr. svojih mladih junaka. On koristi ove stilske 
označitelje kao znake društvene pa čak i ideološke pozicije ovih junaka unutar 
uske grupe vršnjaka ali i unutar društva kao celine. Mesto koje ovi mladi junaci 
zauzimaju unutar prostora omladinske kulture, kao što su nezaposleni prodavci, 
muzičari, DJ-evi, i muzički producenti, takođe igra važnu ulogu u ovom 
kontekstu. Što se tiče same režije, Andrić pruža realistični tretman prostora i 
akcije u svojim filmovima i daje im uravnoteženi ritam. Jedna od specifičnosti 
njegovog rediteljskog stila svakako jeste učestalo prisustvo živih, razigranih 
scena žurki i rok-koncerata koje zauzimaju centralno mesto u organizaciji radnje 
njegovih filmova, dok se istovremeno nalaze u kontrastu sa dugačkim, ravnim 
scenama koje karakteriše odsustvo akcije, a koje zauzimaju veliki deo filmova. 
Ove spore, kontemplativne scene u kojima junaci vode neki uopšteni, apstraktni 
pa čak i besmisleni dijalog veoma su tipične za ovog reditelja. Poslednje scene 
imaju značenje koje je daleko dublje nego što se može učiniti na prvi pogled: 
one zapravo izražavaju potisnute strahove, depresiju i nejasnu socijalnu poziciju 
njegovih junaka. 

14 Lacey, Nick 2000: Blade Runner. York Film notes. London: Longman –York Press, str. 12. 
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Takođe je veoma važno pozicionirati Andrićevo delo u širi kontekst bivše-
jugoslovenskog i srpskog filma 90-ih godina. Većina pripadnika tzv. ,,Beogradske 
filmske škole’’, a naročito Andrić, izbegava mračnu atmosferu koja preovladava u 
najvećem delu vodeće srpske filmske produkcije, čije su glavne preokupacije teme 
i bukvalni opis društvenog pada, rata i nasilja. Neka od najvažnijih dostignuća 
srpskog filma u periodu od 1990- 2000 jesu Underground (1995) Emira Kusturice i 
Bure baruta (1998) Gorana Paskaljevića. Kusturičin Underground jeste ,,istorijski 
film koji nudi okvir za interpretaciju tekućeg nasilja na Balkanu”15. Njegova 
upotreba stila ,,magijskog realizma”16 u kombinovanju rata, nasilnih i poetskih 
slika još dublje podvlači složenost jugoslovenskog političkog i kulturnog nasleđa. 
Slično tome, Paskaljevićevo Bure baruta opisuje ,,jednu noć balkanskog ludila u 
kojoj mala grupa junaka biva uvučena u seriju nasilničkih vinjeta. ... Paskaljevićev 
cilj u Buretu baruta bio je da prikaže na koji način je rat u Bosni pogodio obične 
ljude koji se nisu nalazili u neposrednoj zoni rata’’17.  

U svome uvodu za program srpskog filma protekle dekade, kustoskinja Milana 
Vujkov ističe da je savremeni domaći film ,,poslužio kao adekvatna metafora za 
unutrašnju bitku nacije. On je zamišljen kao svojevrsni omaž običnim ljudima 
koji se očajnički bore da sačuvaju poslednje ostatke dostojanstva u društvu u 
kome je prevladao strah. Bivajući taocima domaće ratno-profiterske elite oni su, 
usled ironije sudbine, često bili stereotipizirani u medijima zajedno sa njom. Ovi 
filmovi sa mnogo međunarodnih priznanja, koji će biti prikazani hronološki 
(1995-2000) ne govore o ratu, već o posledicama rata - o njegovim efektima na 
mlade, nemoćne i civilizovane. U svojim izrazito različitim stilovima, oni opisuju 
univerzalno ljudsku ranjivost, neizbrisivi efekat izbora koje su pojedinci prisiljeni 
da prave suočeni sa kolektivnim istorijskim okolnostima”18. Ovaj program 
uključio je filmove Gorčina Stojanovića (njegovo Ubistvo sa predumišljajem, 
zasnovano na romanu Slobodana Selenića), Ljubiše Samardžića, Srđana 
Dragojevića i dokumentarce u produkciji B92-ANEM. Od svih ovih filmova, 
Rane Srđana Dragojevića najviše su posvećene omladinskim potkulturama, 
pokazujući mnogo nasilja i tragičan kraj svojih mladih anti-heroja koji biraju 
put kriminala i nasilja usled društvene korupcije, sloma građanskih vrednosti i 
nedostatka bilo kakve nade za normalni život. 
 

15 Iordanova, Dina, Cinema of Flames – Balkan Film, Culture and the Media. London: Bfi Publishing, 2001, str. 
112.

16 Gocić, Goran, Notes from the Underground: the cinema of EMIR KUSTURICA. London & New York: 
Wallflower Press, 2001, str. 171 – 173.

17 Horton, Andrew J. 1999 : KINOEYE: Vignettes of Violence – Different attitudes in recent Yugoslav cinema, 
Centra Europe Review, Vol. 1, No 18, 25 October 1999. (nepaginirano).

18 Milana Vujkov, u flajeru za smotru filmova: No Exit: Institute of Contemporary Arts, London, UK,  Essential 
Serbian Cinema, 1995 – 2000, 4 – 16 November 2005.
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Ali za razliku od Kusturice ili Paskaljevića, koji kreiraju katastrofične narative 
o ,,Balkanskom ludilu”19, ili Dragojevića, koji pruža gorko-ironičnu kritiku 
građanskog rata u filmu Lepa sela lepo gore (1995), i, potom, kriminalizacije 
društva koja najviše zahvata mladu urbanu populaciju u Ranama, Andrić 
odlučuje da ostane u domenu tinejdžerskih komedija. Razlog tome je kako 
njegova potreba za eskapizmom, tako i njegova želja da istražuje omladinsku 
kulturu date epohe sa humorom i ironijskom distancom. Njegova trilogija, 
svakako, pruža snažni eskapizam u odnosu na teške okolnosti tokom i posle 
devedesetih, ali bismo mnogo pogrešili kada bismo Andrićeve filmove videli 
samo kao neki površan, zabavni sadržaj: kao i drugi filmovi protekle decenije, 
kako nam objašnjava i Vujkov, Andrićevi filmovi daju jednu analizu efekata rata, 
ovoga puta na mlade ljude, i izbora koje pojedinci moraju da čine usled nerešivih 
i veoma često beznadežnih istorijskih okolnosti. 

Analiza filmova

U prvom filmu u okviru trilogije, Tri palme za dve bitange i ribicu (1998), junaci 
filma  zatiču se u izuzetno teškim okolnostima: to su građanski rat u regionu, 
međunarodne sankcije, siromaštvo i hiper-inflacija i sveopšti raspad društva. Na 
humorističan način, film prikazuje kako su ove okolnosti prisilile građane da 
zanemare ,,građanske” vrednosti i ,,pristojne” profesije kako bi sebi obezbedili 
opstanak. Naime, našavši se iznenada u potpunoj bedi, naši junaci se odlučuju za 
jedine dostupne strategije preživljavanja: devojka Nadica radi u hot-lajn agenciji, 
Lanetov brat slika kič i pornografske slike, dok sam Lane, glavni junak i njegov 
najbolji prijatelj pljačkaju banku - uz pomoć Nadice. Mračna realnost Srbije 1993. 
godine, u kojoj se odvija radnja filma, koju su karakterisali vrhunac kriminalizacije 
društva i hiperinflacija, namerno proizvedeni od strane tadašnjeg režima, zaista 
je i mogla da proizvede ovakve očajničke pokušaje da se zaradi za goli život. Ali 
ovaj film udaljava se još korak dalje od realnosti, idući ka žanru krimi-komedije, 
u kojoj glavni junaci priče, obični ljudi koji su gubitnici u stvarnom životu, 
odlučuju da postanu gangsteri. Kao što će objasniti jedan od protagonista: ,,Da 
bi ostao normalan, čovek mora da pobegne odavde, a za to mu je potreban keš. ” 
Uprkos ovoj stilizaciji, film daje realnu sliku mladih i njihove očajno loše situacije 
u periodu koji film opisuje. 

Film je naročito uspešan u opisivanju atmosfere u piramidalnoj banci i 
njene lascivne šefice, direktorke banke koju tumači jedna od naših najboljih 
,,karakternih” glumica, Mirjana Karanović. Ova junakinja nosi glamuroznu 
ali kičastu, erotski provokativnu odeću, frizuru i šminku u najboljoj tradiciji 

19 Horton, Andrew J., op. cit. (nepaginirano).    



Iv
an

a 
Kr

on
ja

99

tzv. potkultura ,,ratničkog šika”  koje su vladale domaćom estradnom i uopšte 
gradskom scenom devedesetih godina. To je banka u koju mase ljudi ulažu svoj 
ušteđeni novac kako bi živele od apsurdno visokih dnevnih kamata. Direktorka 
banke i korumpirano obezbeđenje samo služe nevidljivom ,,šefu” (što je aluzija 
na samog Miloševića, koji je bio nazivan ,,šefom” od strane svojih najbližih 
saradnika). Tajni plan o kome saznajemo iz usta direktorke jeste da jednoga dana 
,,šef” nestane sa svim do tada uloženim novcem, dok bi poslednja ukupna dnevna 
uplata (oko milion nemačkih maraka) pripala njoj samoj. Ista situacija dogodila 
se i u realnosti u najmanje dve piramidalne banke u Srbiji tog vremena: one koje 
su posedovali Jezdimir Vasiljević, ,,Gazda Jezda” i Dafina Milanović, tzv. ,,srpska 
majka”. Ove dve ličnosti takođe su pobegle iz zemlje, dok je prema njihovim 
kasnijim svedočenjima, novac iz njihovih banaka otišao porodici Milošević.   

Direktorka banke pokušava da pobegne sa jednim od glavnih junaka (to je Lanetov 
najbolji prijatelj koji radi kao čuvar u istoj banci), koga je već ranije pokušala 
da zavede. Ona mu odaje tajni plan, napominjući: ,,Sve je to bilo planirano 
od početka, kao što si mogao i da pretpostaviš”. Najkomičniji i, istovremeno, 
najtragičniji momenat za naše junake nastupa onda kada se ispostavi da je noć 
koju su oni izabrali za pljačku banke upravo ona noć u kojoj šefica planira da 
pobegne sa poslednjim dnevnim ,,pazarom”. Stoga je sav novac kada oni krenu u 
akciju već odnet iz bankovnog sefa. Ali, naravno, uz pomoć malo sreće koja prati 
očajne i hrabre, naivnosti i pozitivnog duha, naši junaci pretvoriće ovu situaciju 
u svoju pobedu i uspeće da bezbedno pobegnu sa novcem preko krova.   

Njih spasava jedna stara žena, gostoprimljiva susetka, koja ih pušta da pobegnu 
sa krova kroz prozor njenog stana. Ovaj detalj je veoma važan: scenarista Milan 
Puzić i reditelj ovde eksplicitno daju prednost starim neformalnim odnosima 
prijateljstva i gostoljubivosti među običnim ljudima koje je suprotstavljeno 
novom, neprijateljskom okruženju u gradu, u kome korupcija i novac određuju 
pravila igre i u kome je ,,čovek čoveku vuk”. Stvarne minimalne strategije koje 
bi mladi preduzeli u svrhu svog opstanka tokom Miloševićevog režima, to jest 
da se uključe u društvenu korupciju i zarade nešto malo novca, na kraju filma 
duhovito su prevaziđene uz pomoć poetičnog hepi-enda: glavni junaci završavaju 
na nekoj egzotičnoj plaži sa tri palme i ribicom u moru - što je ono o čemu je Lane 
oduvek sanjao. 

Drugi film, Munje! (2001), tinejdžerska muzička komedija, ugledajući se na 
pravljenje filmova po receptu ,,devojka i pištolj”20, opisuje Beograd u drugoj 

20 „Pištolj”, ili ,,devojka i pištolj”, odnosno i revolveraš(i), jeste jedan od konstantnih motiva u okviru 
,,univerzalne masovne kulture’’, koja se putem kinematografije, televizije i drugih sadržaja proteže iz SAD 
preko čitave zemljine kugle prema francuskom sociologu, Edgaru Morenu, u njegovoj fundamentalnoj 
studiji ,,Duh vremena’’ (L’Esprit du Temps, Editions Bernard Grasset, 1962; srpsko izdanje Kultura, Beograd, 
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polovini devedesetih. Kao i svi drugi aktuelni domaći filmovi koji koriste elemente 
žanrovskog filma, i ovaj je, međutim, duboko uronjen u lokalni društveni 
kontekst. Primera radi, Skerlićev Do Koske (1997), koji je reklamiran kao ,,prvi 
domaći akcioni film” i bio direktno inspirisan stilom tzv. ,,novog nasilja” u 
američkom filmu21, ,,još uvek ima prepoznatljivi socijalni kontekst atipičan za 
prosečni stilizovani mejnstrim film sa temom nasilja. ”22

 
U Munjama! Andrić se bavi muzički orijentisanim omladinskim potkulturama 
više nego u bilo kom drugom od svojih dela. Film je vizuelno odlično dizajniran, 
sa izvanrednim stajlingom protagonista, dvojice glavnih junaka i dve glavne 
junakinje, od kojih čak troje (dva momka i jedna devojka) aktivno komponuju i 
izvode muziku. Glavni junaci ovde su srpski hip-hoperi, koji stvaraju prvi srpski 
dram-en-bejs projekat, čija su odeća i kompletni stajling totalni ,,hit” i deluju 
veoma skupo. Ova šik odeća je u kontrastu sa njihovim finansijskim problemima 
- obojica su nezaposleni i nemaju ni dinara. U jednom trenutku filma ova dva 
momka čak odlučuju da tajno prodaju najvredniji posed svoga oca, odnosno brata 
- mašinu BlekenDeker i kolekciju ploča - kako bi prikupili novac za snimanje 
svog muzičkog CD-a.
 
Dve devojke, Kata (Maja Mandžuka) i Lola (Milica Vujović), jesu najbolje 
drugarice. Jedna od njih svira hard-kor muziku, očajnički nastojeći da organizuje 
prvi koncert svog benda u rok-klubu Dno. U liku muzičarke (koja je to i u 
stvarnom životu) film upravo nudi dobrodošli pomak u shvatanju rodnih uloga, 
u pravcu kreiranja aktivnije i misleće junakinje, iako uglavnom ostaje u domenu 
standardnog shvatanja muško-ženskih odnosa, dajući ipak prednost muškim 
junacima, što je tipična odlika srpskog filma. Kao i u slučaju prvog filma, ovde 
ponovo nailazimo na kontrast između omladinskog i ,,normalnog” načina života: 
zatičemo dva mladića kod kuće, koji još uvek spavaju u kasno pre podne, dok se 
njihove majke žale što oni ne rade ništa, niti studiraju niti zarađuju za život - i 
kunu ih. Oni odatle beže u podrum, adaptiran u improvizovani studio, kako 
bi pravili muziku. S druge strane, devojke sve svoje vreme provode u noćnom 
životu, u kome se udružuju sa muškim junacima.
Vlasnik rok-kluba i glavni muzički producent u gradu predstavlja ,,nove 
debitante’’23, kriminalne ,,turbo-dizel” potkulture mladih devedesetih godina: on 
je taj koji IMA keš i oružje, i koji je u (novoj) poziciji da maltretira predstavnike 

1967.).
21 O kome piše J. David Slocum u: Introduction - Violence and American Cinema: Notes for an Investigation. 

In: Slocum, J. David (ed.) Violence and American Cinema.New York: Routledge, 2001, str. 1. 
22 Kronja, Ivana, „The Aesthetics of Violence in Recent Serbian Cinema: Masculinity in Crisis”, Film Criticism, 

Vol. XXX, No. 3, Spring 2006, str. 25.
23 Marić, Dr Ratka, Značenja potkulturnih stilova – istraživanja omladinskih potkultura, doktorska teza, 

Univerzitet u Beogradu,  1996, str. 250.
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,,alternativnih” muzičkih potkultura, kao što su naši junaci, i odlučuje da li će 
se njihov album izdati i da li će se održavati njihovi koncerti. U pogledu relacije 
između medija i omladinskih muzičkih potkultura, možemo reći da junaci stalno 
nailaze na prepreku u tom domenu koju pokušavaju da savladaju tokom čitavog 
filma; oni sve vreme imaju problem da pređu na sledeći ,,stupanj” u hijerarhiji 
omladinske zajednice i muzičke produkcije, to jest da objave album i tako izađu 
iz anonimnosti i unaprede svoj celokupni status. 

Naši junaci ne mogu da naprave ovaj korak zbog sada moćnog uljeza (koga su 
ismejavali u osnovnoj školi), Gojka, koji dolazi iz novih, siledžijskih i militantnih 
potkultura ,,Ratničkog šika”. Jedan od načina na koji ove nove potkulture dokazuju 
svoju nadmoćnost jeste i kontrola ,,urbanije” muzike - mi u filmu ne vidimo 
Gojka kako sluša turbo-folk ili neku sličnu muziku, koja je imanentna ovim 
potkulturama, ali njegov izgled i ponašanje eksplicitno pripadaju ozloglašenoj 
,,kriminalnoj” ikonografiji devedesetih. 

Gojko zapravo uzurpira potkulturni kapital ,,autentično urbanih” muzičkih 
potkultura, time što prisvaja moć da kreira i određuje ko će biti ,,u trendu” - to 
jest, time što preuzima najprestižniju poziciju na potkulturnoj sceni. Britanski 
sociolog Sara Tornton vidi pojam ,,hipness’’ (biti u toku, biti ,,u fazonu’’) kao 
glavni indikator onoga što ona definiše kao ,,potkulturni kapital’’ - oblik 
kulturnog kapitala (koji je definisao Burdije) tipičan za omladinske potkulture. 
,,Iako subkulturni kapital ne prelazi u ekonomski imetak onoliko lako ili 
finansijski isplativo kao što to čini kulturni kapital, čitav spektar zanimanja i 
izvora prihoda može se ostvariti kao rezultat `pripadanja najaktuelnijem trendù  
- `hipness̀ -a. DJ-evi, menadžeri klubova, dizajneri odeće, novinari koji prate 
muziku i stil i različiti profesionalci u oblasti industrije ploča svi zarađuju na 
račun svog subkulturnog kapitala. ”24 Tenzija između Gojkove moći da takav 
kapital uzurpira i prave vrednosti alternativnog nasleđa urbanih potkultura 
definiše najveći deo zapleta ovog filma.  

U svojoj studiji ,,Kultura vlasti u Srbiji” (1999), američki sociolog Erik Gordi 
razotkriva sredstva kojima se Miloševićev režim služio kako bi razorio političke, 
informativne, socijalne, i konačno muzičke alternative. Gordi izveštava da su 
protagonisti omladinskih potkultura tokom devedesetih godina u Srbiji bili 
uvučeni u jednu ideološku bitku u kojoj je oružje bila muzika: raniji lideri pro-
zapadnih muzičkih omladinskih potkultura 80-ih bili su totalno potisnuti od 
strane novih protagonista urbane scene, militantnih potkultura kriminalne 
omladine i nove, ratno-profiterske srpske elite koji su veličali i upražnjavali 

24 Thornton, Sarah, Club Cultures: Music, Media and Subcultural Capital. Cambridge: Polity Press,1995, str. 
12.
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nacionalističku i potrošački orijentisanu neofolk i turbo-folk muziku25. U studiji 
čija sam sama autorka, ,,Smrtonosni sjaj: masovna psihologija i estetika turbo-
folka” (2001), analiza vizuelnog stila turbo-folk i pop-dens muzičkih video-
spotova pokazala je kako je ikonografija popularnih urbanih potkultura kao 
što su rok, hipi i tehno bili prisvojena od strane prvobitno marginalnih i zatim 
dominantnih potkultura ,,ratničkog šika”, vezanih za turbo-folk muziku, i bila 
uključena u njihovu ikonografiju i retoriku moći26. 

Nesigurnost i nelagodnost pozicije vodećih muških junaka filma Munje! takođe 
se manifestuje kroz ,,niskobudžetnu” seksualnu ekonomiju u filmskoj dijegezi: 
iako je od samog početka jedna od glavnih tema njihovih razgovora - druga je, 
razumljivo, muzika - očajnička želja i potreba da sa nekom devojkom odu u krevet, 
ovo se neće dogoditi ni do kraja filma; oba mladića će morati da se zadovolje sa 
samo nekoliko ,,stidljivih” poljubaca, kao da njihova ,,muškost” direktno zavisi 
od uspeha i statusa koje će ostvariti u muzičkoj industriji - što je uostalom dosta 
tipično za sve omladinske muzičke potkulture. 

U širem, simboličkom smislu, narativ filma pokazuje ko-egzistenciju ,,normalne”, 
srednje klase građana i nove kriminalne elite. Srednji građanski sloj nije više 
onoliko ponižen kao što je to bio na početku devedesetih i u filmu Tri palme za 
dve bitange i ribicu. Sada junaci imaju dobru odeću, imaju šta da jedu, ali još uvek 
snažno zavise od volje i moći ljudi koji su zauzeli najviše pozicije u ovoj novoj 
re-distribuciji bogatstva, moći i uticaja. Ta nova elita sada može, sa stanovišta 
kulturnog i potkulturnog kapitala, da uzurpira i prisvaja ove oblike kapitala od 
ljudi koji su na njih prethodno polagali pravo. U vezi s tim, u filmu je dato i 
jedno interesantno poređenje između četrdesetogodišnjih ,,veterana” urbane 
omladinske i  muzičke scene, koje naši junaci sreću na ,,dekadentnoj” zabavi u 
zapuštenom, oronulom stanu: za razliku od toga, najnovija generaciju mladih 
zabavlja se u luksuzno uređenom, totalno renoviranom tzv. ,,građanskom” stanu 
- očigledno u vlasništvu ,,novih bogataša”.  
 
Policajac i diler droge i pilula, koji će se pridružiti našim junacima u njihovoj noći 
avanture, takođe pripadaju ovoj prethodnoj, starijoj generaciji. Iako pomenute 
dve generacije ,,normalne” gradske omladine (to jest one koja ne pripada turbo-
folk i novobogataškoj kulturi, što je stav filma) imaju različita polazišta - jedni 
potiču od miroljubivog jugoslovenskog nasleđa 80-ih, dok su drugi rasli u 
vreme građanskog rata i raspada društva - oni se udružuju u ovim poratnim 
okolnostima. Kraj filma, u kome se sredovečni policajac i dva mlada muzičara 

25 Gordy, Eric D, The Culture of Power in Serbia: Nationalism and the Destruction of Alternatives. Budapest: 
CEU (srpsko izdanje Samizdat B92, Beograd, 2001.), 1999, str. 115 – 175. 

26 Kronja, Ivana 2001: ,,Smrtonosni sjaj: masovna psihologija i estetika turbo-folka’’. Beograd: Tehnokratia.
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zajedno nađu u jednim starim kolima, na krovu javne garaže u centru grada 
u zoru, nudi moguće rešenje prethodnog ,,urbicida”27 koji se odigrao tokom 
devedesetih. On sugeriše pomirenje i ujedinjenje svih urbanih protagonista koji 
žele da ostanu izvan obrazaca militantne kulture i nasilja. 

Treći film u ovoj trilogiji, Kad porastem biću kengur (2004), jeste Andrićevo do sada 
najzrelije ostvarenje. Iako je žanr ovog filma tinejdžerska komedija, njegova priča 
je zapravo tragična. Film prikazuje mladića koji doživljava nervni slom, bivajući 
preplavljen strahom da će izgubiti devojku koja mu se dopada; devojka je emotivno 
veoma povređena i ostaje bez momka; grupa mladića sedi na krovu solitera po 
ceo dan i noć, bez posla ili bilo kakve motivacije, i potom očajnički uzvikuje 
imena devojaka koje potajno želi u noć bez ikakvog odgovora; lokalni mladi i 
sredovečni muškarci žive od klađenja i nadaju se nekom boljem i ispunjenijem 
životu, itd. Priča filma zapravo pokazuje duboku socijalnu krizu, viđenu kao 
krizu muškosti. Ova kriza pogađa muškarce svih uzrasta i, konsekventno, žene 
svih generacija. Činjenica da su problemi koji ove ljude pogađaju prikazani kroz 
humoristične situacije, čini dubinu njihovog bola još vidljivijom. Ipak, fokus 
filma je na mladoj generaciji i njenim minimalnim strategijama emocionalnog 
i psihološkog opstanka. Pokazujući apatiju svojih junaka, njihov nedostatak 
perspektive i uklapanje u život u kome se ,,ne radi ništa”, film zapravo opisuje 
niske aspiracije, osujećene nade i ,,post-miloševićevsku” depresiju u Srbiji kako 
mlađih, tako i starijih generacija. 
 
Radnja filma odvija se tokom samo jednog dana. Glavni junak, Braca, ima 
sastanak sa devojkom koja radi kao manekenka, i planira da je izvede u bioskop. 
Ali objektivne okolnosti - manjak publike u bioskopskoj dvorani, okrutnost 
bioskopskog osoblja, i njegova lična nesigurnost uzrokovana statusom marginalca 
- Braca studira filmsku montažu, ali je bez para i bez posla -  toliko ga poremete 
da on ne uspeva da sa devojkom koja mu se sviđa ostvari normalan kontakt. 
Devojka je takođe nesigurna oko toga da li sme da mu pokloni svoje poverenje, 
pošto je svesna da je u srpskom društvu percipiraju samo kao ,,glupu manekenku 
sa njenim glupim personalitijem” (reči iz njenog unutrašnjeg monologa). Njihov 
sastanak završava se katastrofom, pošto Braca na kraju izgovara govor pun 
mržnje prema modelima, manekenima, modi i svim ljudima koji rade za medije, 
tako da devojci, Iris, ne preostaje ništa drugo nego da ga napusti, kako bi sačuvala 

27 Analizirajući narativne forme u srpskoj prozi i filmu devedesetih godina, Dejvid Noris koristi pojam 
,,urbicida”, koji je prvobitno bio upotrebljen od strane Sretena Vujovića u njegovoj knjizi o Beogradu u 
periodu devedesetih, Grad u senci rata (1997). Vujović upotrebljava ovaj termin kako bi izrazio destrukciju 
glavnog grada koja se dogodila usled spajanja urbanosti i rata, dok Noris vidi ovaj proces kao glavnu temu 
romana i filmova kojima se bavi u tekstu. Vidi: Norris, David 1998: Priče o Beogradu: narativne forme u 
prozi i filmu devedesetih godina. U: ,,Književnost’’ 11-12/’99, Lettre Internationale / Međunarodno pismo, 
srpsko izdanje, 2024 - 2032.  
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sopstveni dignitet. Iako mu se Iris javlja mobilnim telefonom na samom kraju 
filma, ostaje neizvesno da li će se oni ikada ponovo videti. Dugačka scena u 
praznoj bioskopskoj dvorani, u kojoj Braca i Iris očajnički iščekuju početak filma, 
na simboličkom nivou označava prazninu u životima mladih, koja se ne može 
popuniti nikakvom smislenom niti korisnom aktivnošću - zahvaljujući dubokoj 
društvenoj i ekonomskoj krizi.  

U isto vreme, Bracini prijatelji očekuju jednu važnu fudbalsku utakmicu, u kojoj 
njihov dojučerašnji ,,ortak” iz ulice, čiji je nadimak Kengur, igra za engleski 
klub Istvič (Eastwich). Mladi i stariji muškarci sastaju se uveče u lokalnom 
kafeu kako bi gledali utakmicu, uzbuđeni oko svojih opklada. Jedine prisutne 
žene jesu Kengurova majka i njegova bivša devojka, konobarica, koja se sada 
zabavlja sa lokalnim siledžijom koji se nalazi u zatvoru. Kriminalac (koga veoma 
ubedljivo igra sportska zvezda, srpski vaterpolista Aleksandar Šapić) navraća u 
kafić i maltretira sve prisutne dok nestrpljivo iščekuju pobedu Kengurovog tima. 
Čitava situacija sa Kengurom savršeno odslikava Srbiju u procesima tranzicije 
i globalizacije: jedini veoma uspešan muškarac, fudbalski igrač Kengur, vidi se 
samo na TV-ekranu, delujući udaljeno i nedostižno. Sudbina nacije, nagovešteno 
je ovim, jeste da igra ,,za neki drugi tim”, to jest da radi za moćnije zemlje, 
među kojima je i Velika Britanija, kako u svojoj sopstvenoj zemlji tako i u 
inostranstvu.  

U grupi muškaraca koji posmatraju utakmicu nalaze se histerični taksi-vozač, 
žigolo koji priča priče o ,,starim dobrim vremenima” i prodaje kradena odela, 
prevejani profesionalni kockar, Cile, i još dva ili tri muškarca bez ikakve vidljive 
profesije. Njima se pridružuju i dva predstavnika mlade generacije, koji kao da 
žive isti takav život: oni nemaju devojke, novac ni posao, i pokušavaju da zarade 
nešto novca na sportskim opkladama (pokazuje se da ni u tome nisu veoma 
uspešni, budući da jedan od njih tajno prodaje dobitnički tiket kockaru Ciletu, i 
tako proćerda veći deo njihovog dobitka). Društvo u kafeu dopuniće bezosećajni 
kriminalac na odsustvu iz zatvora, koji ostaje gluv na njihove molbe da ih pusti 
da vide kraj utakmice, i bezazleni debeli imitator čuvenog eks-jugoslovenskog 
sportskog komentatora koji svojim glasom ,,pokriva” aktuelnog komentatora 
utakmice.  

Treća linija radnje daje jedan još teži primer mladih muškaraca u krizi: to su dva 
momka koja sede na krovu solitera po ceo dan. Oni provode vreme ispijajući pivo, 
deleći džoint i raspravljajući o tome kako neko može da se obogati - jedan od njih 
navodi primer kako se od osiguranja može dobiti čitavo bogatstvo ako se pronađe 
mrtva buba ili deo pacova u flaši piva (!). Kada ih njihov treći drug, novopečeni 
trgovac nekretninama koji se vozi gradskim prevozom jer veoma malo zarađuje, 
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te stoga njegov težak posao izgleda besmislen, upita: ,,Zašto vas dvojica ne radite 
ništa? ”, jedan od momaka će mu odgovoriti u duhu tužne filozofije generacije 
mladih koja se oseća potpuno uskraćenom za sopstvenu egzistenciju: ,,Zar ne 
vidiš, brate, da sam ovako najekonomičniji: nemam prihoda, ali zato nemam ni 
rashoda’’. 

Dok su muškarci mahom nezaposleni, mlade devojke, Iris i TV-voditeljka, rade 
za mas-medijsku oligarhiju, čiji je vodeći predstavnik TV Pink. One su stalno 
zaposlene, što u modnoj industriji što u produkciji vesti, ali ne na visokom nivou, 
na kome se donose odluke o programu. Ova polarizacija u pogledu zaposlenosti 
prisutna u filmskoj priči odražava posledice globalizacije i ekonomske krize u 
srpskom društvu po (mlade) muškarce. Njihova društvena pozicija je inferiorna, 
dok je njihov odnos sa ženama medijski posredovan: kao i Braca, oni maštaju da 
osvoje žene čija se atraktivna slika stvara putem medija, ali nemaju ekonomsku 
moć da takve žene dosegnu. Nova socijalna pravila učinila su prosečne muškarce 
nesposobnima da osvoje i novac i žene, dok im mediji pružaju samo nedostižnu 
sliku glamuroznog, seksualno zadovoljavajućeg života otelotvorenog na bilbord-
reklamama i modnim revijama na kojima se pojavljuje Iris. 

Samo čudo može pokrenuti stvari u Srbiji sa mrtve tačke, i to čudo će na kraju 
stvarno doći sa nebesa: jedan od ,,momaka sa krova” ugledaće leteći tanjir 
na noćnom nebu. (Važno je napomenuti da na početku filma dva momka sa 
sportskim tiketom odlaze u crkvu da zamole Boga za pomoć - takođe pomoć sa 
nebesa: Bog im zaista pomaže i Istvič dobija igru, ali kako je jedan od njih prodao 
kockaru tiket oni ostaju bez glavne nagrade). Jedan komšija je takođe video leteći 
tanjir, ali ne uspeva to da potvrdi za slušaoce jedne radio-stanice, već umesto 
pravog svedočenja razvija neke uopštene teorije zavere. Trgovac nekretninama 
pokušava da iskoristi ovaj događaj kako bi stekao bogatstvo i slavu, i zato dovodi 
jednu TV- ekipu sa beskrupuloznom voditeljkom na krov. Ali njegov drug odbija 
da govori kao svedok, i voditeljka i ekipa u besu odlaze kako bi potražili nove 
senzacije - zapravo, još neki ljudi u okolini grada izvestili su o ovom čudnom 
incidentu. Poslednja scena filma odvija se na krovu nebodera u zoru, kada 
momci sa krova zajedno sa Bracom otvaraju svoje srce i uzvikuju imena svojih 
nedostižnih ljubavi. Čini se da su neki ,,inteligentni vanzemaljci”, posle svega, 
ipak doneli čudo: ovi ,,nevidljivi prijatelji” naučili su naše junake da, da bi rešili 
svoje probleme, za početak moraju glasno da izgovore svoje frustracije. Epizoda 
sa letećim tanjirom stoji tako kao snažna metafora pozicije mladih i odraslih ljudi 
u Srbiji koja briljantno zaključuje ceo film. 

Zaključak 
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U okviru svoje filmske trilogije, Andrić ispituje tri moguća odgovora mlade 
generacije na složene i teške uslove u kojima se odvija njihova egzistencija u 
Srbiji za vreme i nakon režima Slobodana Miloševića: aktivno učešće u tekućim 
trendovima sive ekonomije, simboličku pobunu unutar popularne muzike i 
kulture i pasivan, ,,ništa-ne-radeći” stav, koji se javlja kod deprimiranih mladih 
ljudi nakon velikih društvenih lomova. Postupajući tako, Andrić daje precizan 
opis ponašanja mladih - njihov odgovor na vladajuće probleme u društvu. 
Andrićeva odluka da u te svrhe primeni žanrovske idiome tinejdžerske komedije, 
kriminalističkog filma i slično donesena je veoma svesno. Ona dolazi, s jedne 
strane, iz želje da se jednoj upropaštenoj publici ponudi kakav-takav utešni 
narativ, kao i, s druge strane, iz snažnog rediteljevog osećanja i interesa za sve 
aspekte lokalne omladinske kulture i popularne kulture mladih uopšte. 
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Ivana Kronja

URBAN LIFE STYLES AND MEDIA REPRESENTATION OF  
URBAN LIFE AND YOUTH CULTURE:  THE SUBCULTURE OF   

“SILICONE VALLEY” AND FILM TRILOGY OF RADIVOJE RAŠA ANDRIĆ

Summary

Discussing the phenomenon of a socalled “Silicone Valley” (a popular café area 
in the downtown of Belgrade City) and its connection with the cinematic trilogy 
by Radivoje Andrić, this paper aims to explore the representations of urban life 
in Serbia and the ways popular culture influences the habits and „rituals” of 
modern urban life in Serbia. 
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Divna Vuksanović

Tekst se bavi tematikom odnosa estetskog privida i realnosti, a u kontekstu 
promišljanja i kritičkog utemeljenja jedne moguće ontologije medija. Ovo 
ispitivanje najpre podrazumeva utvrđivanje konstitutivnih elemenata i teorija 
koje doprinose uslovnom definisanju, kao i boljem razumevanju, samog 
predmeta analize, a koji bi, potom, ontologija medija trebalo problemski 
da zahvati. Nadalje se u tekstu problematizacija kreće u pravcu određenja 
ontoloških karakteristika medija  i to kako medija masovnih komunikacija, 
tako i tzv. novih medija  s obzirom na njihove svrhe i pretpostavke, kao i 
ontičke derivate i fenomene koji iz toga proističu. Naposletku se dokazuje kako 
je za konstituisanje jedne moguće ontologije medija neophodno njeno kritičko 
reflektovanje i konstantno dovođenje u pitanje kako samog bića medija, tako i 
njegovih tehnološki generisanih privida.

Ključne reči:  
mediji, ontologija, kritika, privid, virtuelna realnost

Svet privida iznova postaje aktuelan. Još od doba oštrih sporenja između Sokrata 
(Sokrates) i sofista o ovom predmetu, status pojma privida, kako u epistemološkom 
tako i u estetičkom smislu reči, ostaje relativno nejasan u kontekstu promišljanja 
različitih rešenja koja su ovaj predmet uvela u teorijsku upotrebu, pridavši mu 
poseban problemski značaj. Za savremene filozofe, estetičare i teoretičare medija, 
pojam privida – pokatkad nekritički proširen na čitav pojavni svet – prema našim 
intuicijama, predstavlja ključ diferencijacije između ontološkog (tehnički svet 
medija) i ontičkog (derivatni univerzum virtuelnih pojava) pristupa sagledavanju 
realnosti.

PRILOG KRITICI ONTOLOGIJE MEDIJA
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Sledeći ovakvo stanovište, opravdano je reći da je svet masovnih i novih medija, 
ili tzv. cyber-prostor opšte medijske, kulture konstitutivan za današnje shvatanje 
realnosti, što znači da je poimanje realnosti, a potom i svet na koji se ova paradigma 
odnosi, pod uticajem delovanja medija masovnih komunikacija i Interneta, bitno 
izmenjen. Tačnije rečeno, razumevanje realnosti, konstituisano pod dejstvom 
različitih „postističkih” teorija interpretacije, doživelo je transformaciju time 
što je mišljeno kao per definitionem medijski isposredovano, odnosno tehnički 
reprodukovano, što, u stvari, izlazi na isto. To, istovremeno, ne znači da je 
prvobitno shvaćena realnost, kako su je definisali stari metafizičari, neposredno 
potisnuta i ukinuta ovom drugom, medijskom realnošću, pošto bi takav 
zaključak bio izlišan i krajnje pojednostavljen. No, ima osnova za tvrdnju da se 
pojavom i učestalom „kreativnom” upotrebom medija masovnih komunikacija u 
današnjem vremenu, poimanje realnosti u velikoj meri izmenilo.

Naime, još je Ginter Anders (Anders), u svojoj studiji Svet kao fantom i matrica, 
aludirajući na spregu volje i predstavnog sveta u pesimističnoj viziji Artura 
Šopenhauera (Schopenhauer), ontologiju mas-medija tj. radija i televizije1, video 
kao dijalektički odnos „fantomskog” i „matričnog” sveta, koji se uzajamno 
podržavaju, tako što matrična struktura medija svojom shematičnošću proizvodi 
fantomske predstave realnosti, koje su, u stvari, njen vlastiti odraz. Ontička priroda 
ovih  medija je, dakle, uslovljena isključivo tehnologijom, odnosno matricom 
tehničke posredovanosti slike, što za produkt ima realnost tzv. „fantomskog 
sveta”, „isporučenog” u sfere privatnog prostora i porodičnog okruženja. 
Mešavina javne (televizija) i privatne sfere (kućni ambijent recipijenta), što se 
stapa u jedno slike koju generišu elektronski mediji, najočoglednije se konzumira 
kao multiplikovani fantomski produkt u slučaju televizijskih serija, popularno 
nazvanih „sapunske opere” (soap operas), o čemu svedoči i Andersova ontološka 
studija medija.

Docnija Deborova (Debord) teorija spektakla, kao i Bodrijarova (Baudrillard) 
simulacijska (re)produkcija serija simulakruma su, čini se, u istoj ravni tumačenja 
kao i Andersova ontologizacija medija izvedena posredstvom fantomsko-
matričnog sveta pojava. O tome da je simulacijska teorija medija Žana Bodrijara 
bila neposredno inspirisana Deborovim radikalnim situacionističkim gledištima 
uperenim protiv čitave vizuelne kulture, a ova (teorija) izgrađena po uzoru na 
Marksov (Marx) kritički svet primenjen na postindustrijski kapitalizam, potvrđuje 
i jedan noviji pokušaj zasnivanja filozofije medija, koji su demonstrirali Mark 
Tejlor (Taylor) i Esa Sarinen (Saarinen) u svojim Imagologijama (Imagologies), 

1  Napominjemo da Anders tokom pisanja studije nije istražio fenomen Interneta, pošto je ovaj počeo 
masovno da se koristi tek nekoliko decenija kasnije. Što se pak štampe tiče, ona je svakako različito 
shvaćena u odnosu na elektronske medije, pošto predstavlja kontinuitet štampane kulture od Gutenberga 
(Gutenberg) naovamo.
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nastojeći da u ontološki pristup medijima ugrade „drugost” i svet razlike, ali 
samo kao tehnički isposredovanu vizuru medijskog (tekstualnog) subjekta. Ova 
tekstualna razlika, pri tom, postaje konstitutivna za privid intersubjektivnosti, 
koji vizuelni mediji, a pre svega, televizija, priznaju i tretiraju kao stvar po sebi, ili 
realnost onoga kako nas drugi vide.

Postmoderna televizija, kako tvrde pojedini teoretičari (popularne) kulture2, 
slično kao i pop-muzika, ne predstavlja stanje koje sledi nakon perioda 
televizijskog modernizma, dok Džim Kolins (Collins), ne bez razloga, primećuje 
kako je televizija često viđena kao „quintessentia“ postmoderne kulture3. 
Sa postmodernizmom se, naime, senzitivnost na promenu povesnih uslova: 
od nekadašnje dominacije „logike (vrućeg) zavođenja” do današnje „hladne 
fascinacije”, svodi na sučeljavanje koje rano konfrontirajuće stanje u odnosu 
na medije prevodi u totalnu  „absorpciju”, prelazeći, na taj način, slikovito 
rečeno, od eksplozivnih raspoloženja, iskazanih na koncertima rock muzike, do 
plutajućih stanja (između bića i privida) nalik velikoj imploziji, a generisanih u 
MTV maniru.4

Ako se ima u vidu negativna strana postmodernizma, kao čistog „domena 
simulacije”5, onda se on može svesti na banalnu vizuelnu imaginaciju i klonirano 
stanje smrti kulture, dok se afirmativnoj strani njegovih vizuelnih i verbalnih 
praksi mogu pripisati intertekstualnost i „radikalni eklekticizam”, koji ohrabruje 
produkciju „sofisticiranog bricoleur-a” sveta postmoderne kulture, čiji je cilj 
konzumiranje i slavljenje bricolage-a kao što je, recimo, poznata američka 
televizijska serija Twin Peaks 6. Ova serija, pokatkad iščitana kao obična sapunska 
opera – mada se od nje strukturalno ne razlikuje – a povremeno i kao camp 
relacija, predstavlja ne samo refleksiju i alegoriju čitave ere postmodernizma, već 
njen karakteristični tekstualni proizvod, u kome je privid, u sprezi sa polifonijom 
industrije reklama i zabave, dostigao svoj estetski vrhunac.

Vraćajući se na početak diskusije o biću i (estetskom) prividu, tj. o novoj medijskoj 
realnosti koja i jeste i nije biće, odnosno koja postoji, ali se na nju ne može 

2 Vid. John Storey, An Introductory Guide to Cultural Theory and Popular Culture, Harvester Wheatsheaf, 
London, 1993. str. 176. 

3 Isto.
4 Upor. Kuan-Hsing Chen, “Post-Marxism: Critical Postmodernism and Cultural Studies”, u: Culture and 

Power, a Media, Culture and Society reader, edited by Paddy Scannell, Philip Schlesinger and Colin Sparks, 
SAGE Publications, London – Thousand Oaks – New Delhi, 1992 (repr. 1994), str. 79. 

5 Pojednostavljeno rečeno, bodrijarovska implozija mogla bi se shvatiti na sledeći način: “For Baudrillard, 
the real has been replaced with a hyper-real: a series of simulations, models generated from other models, 
representations only of previous representations.” David Tetzlaff, “Popular culture and social control in late 
capitalism”, isto, str. 49. 

6 Detaljnije o tome vid. John Storey, Op. cit., str. 177.
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primeniti ontološki kriterijum istinitosti, a da se ne zapadne u ozbiljne teškoće 
logičkog i epistemološkog karaktera, o ovoj simuliranoj realnosti možemo reći 
samo to da je ona u svojoj osnovi estetična (dakle, čulna po svom poreklu), ali 
i prividna (tj. da nema saznajni značaj u tradicionalnom smislu reči), te da ne 
referiše ni na šta osim na sebe samu, čime se opažajno (samo)utemeljuje kao 
postojeća, poput nekakvog tehnološki generisanog kreativnog opažaja, što svoje 
postojanje potvrđuje kao kontinuirani niz percepcija-egzistencija.

U ovom smislu, Deborovo „društvo spektakla”,  na koje se interpretativno 
nadovezuje Bodrijarovo gledište, predstavlja jednu medijskim sredstvima 
ostvarenu socio-ekonomsku konstrukciju, koja se ne može osporavati na 
pojedinačnim primerima dok se ne uništi opšti uslov jednog drugog povesnog 
razdoblja koji je ova teorija egzaktno odredila7. Sam proces destruiranja ovog 
uslova, prema našem shvatanju, ujedno bi mogao poslužiti kao polazište za 
izgradnju jednog novog poimanja medija, što bi činilo njegovu, na kritičkim 
osnovama, konstruisanu ontologiju, koja samosvesno promišlja svoje vlastito 
biće privida.

Na sličnom uverenju implicitno je utemeljena i Fiskova (Fiske) kritika medijske 
realnosti koju autor, u studiji Television Culture (Televizijska kultura), dovodi u 
vezu s tradicionalnim pojmom realizma, preuzetim iz problemskog repertoara 
humanistike i teorije književnosti, tvrdeći da medijski privid realnosti, 
koji proizvode jevtine sapunice (soaps) ili sitkomi (sitcoms), na primer, nije 
„realističan” usled toga što reprodukuje realnost, već otuda što proizvodi 
„dominantni osećaj realnosti”. Za njega realizam, dakle, ne predstavlja stvar vere 
u empirijsku realnost, već „diskurzivnu konvenciju” od koje je, odnosno i za koju 
je konstruisan smisao realnosti.8 Odnos televizije i realnosti, koji se konstituiše 
preko pojma savremenosti, što uključuje i „stilsku” karakteristiku realizma 
popularnih TV-žanrova, tretira se u elektronskim medijima kroz takve vizuelne 
forme, koje odaju utisak jednostavne razumljivosti.9

Sve izražajne televizijske forme u kojima dominira „realistički” narativ poput 
melodrama, detektivskih filmova, gotičkih trilera, i drugih žanrovskih 
celina, na karakterističan način kombinuju svet realnosti i fantazije, opisujući 
„prepoznatljiv sistem” socijalnih, ideoloških i političkih vrednosti, što čini opšte 
mesto konsenzusa kritički orijentisanih teoretičara medija koje u svojoj knjizi 
analizira Fisk. Glavna formalna karakteristika ovakve vrste realizma sastoji se 
u tome što je on strukturisan posredstvom „hijerarhije diskursa” (hierarchy of 

7 Vid. Guy Debord, “Predgovor trećem francuskom izdanju“, u: Društvo spektakla & Komentari društvu 
spektakla, Arkzin, Zagreb, 1999.

8 Vid. John Fiske, Television Culture, Routledge, London and New York, 1987 (repr. 1999.), str. 21.
9 Isto, str. 24.
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discourses)10, koju, u isto vreme, (re)produkuje, stvarajući privid istinitosti, pa 
čak, u nekim slučajevima, i privid dokumentarizma (a reč je, zapravo, o tzv. 
„fikcionalnom realizmu”).

Sučeljavajući realizam s radikalizmom kao suprotnom političkom opcijom, Fisk 
naposletku zaključuje da je svaki realizam po svojoj prirodi reakcionaran, pošto 
održava stanje status quo-a, odnosno reprezentuje i promoviše „dominantnu 
ideologiju”11, a ova se svodi na puku konstrukciju smisla u određenom socijalno-
ekonomskom ambijentu. Međutim, osim kao agenta održanja zatečenog stanja, 
televiziju, a posebno Internet, možemo videti i u ulozi aktera socijalnih promena, 
o čemu svedoče radikalni feministički film, Internet (h)aktivizam, kao i mnoge 
druge forme subverzivnog medijskog delovanja koje primenjuju stara aktivistička 
rešenja u kontekstu novostvorenog tehnološkog ambijenta XXI veka.12

Spektakularno porobljavanje svakodnevice i slobodnog vremena posredstvom 
sveta totalne zabave, koju danas promovišu multinacionalne kompanije kao što 
je CocaCola, na primer (sa svojim mladalačkim, svetlim brand-om Fanta, čiji 
su slogani isključivo vezani za tzv. „svet zabave“), a koji je svojevremeno žestoko 
kritikovan od strane Lefevra (Lefebre), Debora i Situacionista, danas se dramatično 
ispoljava u svoj svojoj sistematičnosti i transparentnosti – posredstvom novog 
vida „realne” medijske zabave, koji je svojom distopijski obojenom literaturom 
anticipirao još Džordž Orvel (Orwell), a efektno u kinematografskom mediju 
realizovao film „The Runner” („Trkač”). Na nivou samog sadržaja, ovaj film 
tematizuje odnos između televizije i svakodnevice, predstavljajući ga kao 
prostor za produkciju i repeticiju nasilja, demonstrirajući, vizuelnim izražajnim 
sredstvima, princip isključenja drugog (odnosno netolerisanja „razlike” u 
socijalnom smislu značenja pojma).

Još radikalniji pokušaj kinematografskog predstavljanja odnosa između TV 
realizma i tzv. „prvostepene realnosti“ prikazan je u poznatom ostvarenju 
„Truman’s Show” („Trumanov šou”), filmu koji problematizuje odnos sveta 
zabave i prividne realnosti, u kojima se istovremeno zatekao glavni junak, u 
potrazi za ontološkom istinom, za čiju supstituciju tehničkim umom ili okom 
kamere saznaje tek u poslednjim kadrovima filma. Vizuelna, dramaturškim 
sredstvima postignuta ironija filma stapa se naposletku sa saznajnim procesima 
glavnog protagoniste radnje, koji prvobitni, naivni realizam svog medijski 
iskonstruisanog univerzuma, zamenjuje empirijskim otkrićem sveta kulisa, 
kamera i reflektora, kao i samog Boga, predstavljenog u liku reditelja globalnog 

10 Isto, str. 25.
11 Vid. isto, str. 33 i 36.
12 Vid. Downing, J., Ford, T. V., Gil, G., Stein, L., Radical Media, Sage Publications, Thousand Oaks, 2001.
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reality show programa. Eksplicitna kritika kako komercijalnih reality televizija, 
tako i pojedinačnih reality show programa, od Skrivene kamere, preko Velikog 
brata, sve do MTV reality produkata, prerasla je u imanentnu kritiku sveta 
masovnih medija i globalne zabave, koja unutar samog filmskog medija, 
korišćenog na autorski (subjektivni) način, progovara o medijskoj ontologiji 
kao o sferi intencionalnih konstrukcija i tehnološkim sredstvima proizvedenih 
opsena, u pokušaju legitimizacije, pa i ontologizacije kontroverzne sfere estetskog 
privida.

Srednji put, koji kao svoj vlastiti izbor predlažu neki teoretičari medijske, odnosno 
virtuelne kulture, predstavlja kompromisno rešenje između globalističke 
apologije i radikalne kritike delovanja savremenih medija, koji (mediji) pokazuju 
tehnički afinitet u pogledu naročitog vida konstruisanja ‘realnosti’, čija je direktna 
posledica pokušaj medijske ontologizacije stvarnosti. Tako Majkl Hajm (Heim) u 
knjizi Virtual Realism (Virtuelni realizam) predlaže analitičko kretanje uzanom 
stazom virtuelnog realizma, koja se nalazi na pola puta između „idealističkih” 
interpretacija korisnika mreže što participiraju u svetu globalnih informacija i 
virtuelnih komunikacijskih zajednica, s jedne, i „naivnih realista” koji elektronsku 
kulturu optužuju za nasilje, kriminal i nezaposlenost13, s druge strane. 

U interpretativnom kontekstu koji Hajm artikuliše, virtuelni realizam je određen 
kao „umetnička forma, senzibilitet i način života sa novom tehnologijom”14. 
Nalik nekoj vrsti nove tehničke proteze, on je medijator između sveta kompjutera 
i ljudskog duha15, čime se tehnika (umesto nekadašnjeg sveta prirode) dovodi u 
blisku relaciju sa postmodernistički definisanim subjektom i njegovom „slabom 
metafizikom”. Iako mnogi fenomeni svakodnevice potpadaju pod opšti naziv 
„virtuelnosti”, tako da umesto jedne, primećujemo mnoštvo tzv. „virtuelnih 
realnosti”, „virtuelnost” za Hajma predstavlja „paradigmu” ili nekakav 
posebni model viđenja stvari, pod koji se može podvesti gotovo sva empirijska 
mnoštvenost što u rastućem stepenu zavisi od informatičkih sistema koji je 
proizvode. Ova realnost stoji u neposrednoj sprezi sa savremenom kulturom i 
predstavlja konstitutivni deo dinamike opšteg kulturnog razvoja. Ujedno, ona 
poseduje i socijalnu konotaciju, pokrivajući svojim fleksibilnim značenjem i 
oblast svih (hibridnih) vrsta socijalne realnosti, čime se približava značenju 
sintagme „virtuelnog okruženja” („virtual environment”).16

Terminološki posmatrano, pojmovni sklop „virtuelna realnost”, koji Hajm 
neprecizno koristi kao sinonim za frazu „virtuelni realizam”, vojni eksperti često 

13 Vid. Michael Heim, “Preface“, u: Virtual Realism, Oxford University Press, New York, 1998.
14 Isto.
15 Upor. Isto, str. X.
16 Upor. Isto, str. 3, 4 i 6.
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preinačuju u „sintetičko okruženje” („synthetic environment“), dok japanski 
istraživači, prema njegovim navodima, preferiraju izraz „tele-egzistencija” („Tele-
Existence”), pri čemu je pojam virtuelne realnosti neka vrsta konceptualnog 
kišobrana pod kojim se okupljaju različita, a ujedno i srodna značenja ove 
samoupitne fraze.17 Preko pojma tele-egzistencije, koji ovde, kako izgleda, figurira 
samo kao vulgarno-tehnički, ali ne i ontološki zasnovan pojam, Hajm doseže do 
krucijalne ideje koju povezuje s tumačenjima fenomena virtuelne realnosti, a to je 
iskustvo „teleprisustva” („telepresence”)18, koje u svojim delima pominju, i manje 
ili više kritički upotrebljavaju, i drugi istaknuti teoretičari medija i kulture, poput 
Pola Virilija (Virilio), na primer.

Teleprisustvo isprva dobija na značaju izumom telefonije, da bi, u kombinaciji 
sa modemom, upotreba Interneta (najpre u vojne svrhe) konačno potvrdila 
jednu naročitu komunikativnu praksu koja, po Hajmovom mišljenju, predstavlja 
kreativnu upotrebu VR sistema u interakciji između naše percepcije i realnog 
okruženja.19 Interakcija, u ovom slučaju, označava dvostruku spregu koja se 
uspostavlja između čulnosti i empirijske sfere realnosti (okruženje /environment/), 
dok kvalifikativ „kreativna” sugeriše odnos konstrukcije, koja nije sasvim 
proizvoljna, ali ni a priori data, tj. nezavisna od našeg iskustva. Ovaj odnos, 
prema našem mišljenju, može se uslovno tretirati kao ontološki, budući da medije 
tretira kao instrumente ne samo posredovanja, nego i konstrukcije procesa koji 
se uspostavljaju između „primarne” realnosti i (tehničkih) modaliteta njenog 
percipiranja. Iako se teleprisustvo u nekim slučajevima redukuje na svoju tehničku 
funkciju teleoperativnosti, s pravom se može zaključiti da pojam prisustva, koji 
u sebi sadrži i estetsku (prostornu) komponentu kao svoju značajnu odrednicu, 
predstavlja važan element u pokušaju definisanja problema medijske ontologije.

Virilijevo tumačenje VR fenomena kreće se u drugom pravcu u odnosu na 
navedeno Hajmovo. Virtuelnu realnost ovaj autor tretira kao neku vrstu 
„metafizičkog dvojnika“ stvarnosti koji obitava u sferi privida, dok teleprisustvo 
razlikuje od pojma prisustva uopšte, iz čega proističe tretiranje čitave skale 
VR fenomena kao kontraproduktivne i destruktivne po svet kulture, pošto 
njihovo osnovno ishodište počiva u procesima ekonomske globalizacije. Za 
Virilija, dakle, teleprisustvo nije nekakva specifična, u svetu visokih tehnologija 
definisana i operacionalizovana jezička (softverska) praksa, koja nužno podstiče 
kulturni razvoj i u njemu na poseban način participira, već je to jedna metafizika 
pretnje, uperena protiv svega što je urbano, a predstavlja index za svet kulture u 
nestajanju.

17 Vid. isto, str. 6.
18 Vid. isto, str. 8, 11 i 12.
19 Vid. isto, str. 12.
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„Pošto svako prisustvo nije prisustvo na daljinu”, elaborira svoju hipotezu 
Virilio, „TELEPRISUSTVO ere mondijalizacije razmene moglo bi da se uvede 
samo na ogromnoj udaljenosti. Udaljenosti koja seže do antipoda na zemljinoj 
kugli, sa jedne na drugu stranu postojeće realnosti, ali metafizičke realnosti koja 
strogo uređuje telekontinente virtuelne realnosti, koja prisvaja glavne sadržaje 
ekonomskih aktivnosti nacija i, prema tome, dezintegriše kulture koje su 
precizno smeštene u prostoru fizike globusa.”20 Iz rečenog implicitno proističe da 
je za Virilija metafizička realnost logičko-ontološka pretpostavka tzv. virtuelne 
realnosti, koje se ova (VR) neprekidno odriče u procesu opšte dezintegracije 
kulturnih proizvoda, što je posledica ne samo postindustrijske ekonomije i 
prisilne znakovne razmene, već i osvajačkih informatičkih ratova koji počivaju 
na tehničko-tehnološkim pretpostavkama globalne cyber-kulture.

„U stvari je“, kaže Virilio, „nemoguće jasno razlikovati ekonomski od informa
tičkog rata, jer se radi o istoj hegemonističkoj ambiciji da se  komercijalna i vojna 
razmena učine interaktivnim“. Pod ovaj iskaz potpada i domen refleksije, koji se 
u polju teorije medija, mišljenje kao ontologije, danas sve više pretvara u domen 
bitke za interpretaciju. Počevši od poststrukturalističke kontrarevolucije, a nakon 
kraha ideologije pokreta ’68., smenjuju se razne „teorijske groznice“ (Daglas Kelner 
/Kellner/), sračunate na interpretativni monopol i unapred dobijeni rat činjenica, 
preko delovanja različitih teorijskih struja i orijentacija, koje su pokušavale da 
deluju u funkciji dominacije ili otpora teorijskim modama.

Već šezdesete i sedamdesete godine XX veka donose globalizaciju teorija, a nove 
tehnologije i mediji, između ostalog, doprinose raspirivanju teorijske groznice 
i otpočinjanju novih ratova (frankfurtska škola i neo-marksizam, feminizam i 
psihoanaliza, poststrukturalizam i postmodernizam, itd.) u oblasti teorijskog 
mišljenja. Medijska kultura je, pri tom, glavni prenosnik i sredstvo ratovanja u 
funkciji kolonizacije svesti ili njene isprovocirane kritičke upotrebe. „Tako se 
savremeno društvo i kultura”, komentariše Kelner, „nalaze u stanju konstantnih 
previranja i promena, dok se različite teorije nadmeću u objašnjavanju novih 
pravaca razvoja. Ovi teorijski sukobi praćeni su kulturološkim ratovima između 
konzervativaca, liberala i progresivista, pri čemu konzervativci pokušavaju da 
ponište promene do kojih je došlo tokom šezdesetih i nametnu tradicionalističke 
vrednosti i oblike kulture. Konzervativne snage širom zapadnog sveta pokušavaju 
da nametnu svoju hegemoniju prisvajanjem političke moći i nametanjem 
sopstvenih ekonomskih, političkih, socijalnih i kulturnih ideja. Koristeći svoju 
političku i ekonomsku moć, one pokušavaju da vrate kazaljke istorijskog sata 
unazad, u doba vladavine konzervativizma. ”21

20 Pol Virilio, Informatička bomba, Svetovi, Novi Sad, 2000, str. 14.
21 Daglas Kelner, Medijska kultura, Clio, Beograd, 2004, str. 31.
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Teorijske ideje, koje kao logistika stoje iza navodnih preobražaja sveta kulture 
u ekskluzivnu medijsku tekovinu i programirane virtuelne realnosti, pokazuju 
svu svoju slabost upravo kroz nedostatak kritike i reflektovanog otpora prema 
konzervativizmu koji medijskim sredstvima opisuje status quo socijalne i 
ekonomske stvarnosti današnjeg globalnog sela. Uz pomoć progresivnih 
tehnologija, paradoksalno, ovi retro-procesi opstaju i održavaju se kao medijski 
eho varvarske stvarnosti, koji ih potvrđuje i, istovremeno, iznova proizvodi. 
Njihovi akademski zagovornici i teorijski promoteri, u najboljem slučaju, 
detektuju procese koji im leže u osnovi, sadejstvujući sa pozicija „čiste” teorije, 
bez ikakve obaveze angažmana. Tako se „stari režimi“ mišljenja i praktičkog 
delovanja, a u korist kapitala, održavaju uprkos povremenim tehnološkim 
sinapsama i revolucijama.

Stvar je, međutim, u tome da čitanje medijskih fenomena ne treba da bude 
identifikovano samo kao jedna od pojava virtuelne realnosti, koja deluje kroz 
mnogostruke filtere medijske kulture. Upravo suprotno, problemsko preispitivanje 
čitave „teritorije” medijskog delovanja, posebno kada su mas-mediji u pitanju, tek 
omogućava utemeljenje jedne ontologije medija, koja svet privida prepoznaje kao 
povod za pojmovni rad, kritičko mišljenje i odgovorno društveno delovanje. Bez 
kritičkih procesa sprovedenih na samoj sebi, medijska ontologija (p)ostaje puka 
ideologija, estetski privid koji zamenjuje kako biće, tako i mišljenje. 
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Divna Vuksanović

CONTRIBUTION TO THE CRITIQUE  
OF MEDIA ONTOLOGY

Summary

This paper thematizes the relationship between aesthetic appearance and 
reality, within the context of rethinking and critical establishment of one possible 
ontology of media. Such inquiry initially entails an outlining of the constitutive 
elements and theories, as a contribution to predefining, and hence better 
understanding, of the very subject of analysis, which is, consequently, supposed 
to be problematized by the ontology of media. The further problematization goes 
towards defining the ontological characteristics of media – mass communication 
media, as well as socalled “new” media – regarding their aims and hypotheses, 
as well as ontic derivatives and implied phenomena.  In its final stage, the text 
elaborates the interrelatedness of constituting an ontology of media on one hand 
and its critical reflection on the other, along with permanent questioning of the 
very essence of media and its technologicallygenerated appearances.
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Budućnost radija je, pre samo nekoliko decenija, izgledala neizvesno. Pojava 
televizije pretila je da ugrozi do tada dominantni izvor informacija i zabave. 
Međutim, prilagođavanjem i poslednjih godina implementiranjem novih 
tehnologija, budućnost radija nikada nije izgledala svetlije.
Izlaženjem iz analognih okvira, radio je danas dostupan putem više platformi 
 digitalne televizije, digitalnog spektra, Interneta, mobilnog telefona... Nove 
tehnologije doprinele su povećanju izbora programskih sadržaja koje današnjim 
slušaocima stoje na raspolaganju, prevazilaženju jednodimenzionalnosti i 
efemernosti, demonstrirajući u praksi eru globalnih medija koja nam predstoji. 
Slušaocima je omogućeno manipulisanje sadržajima, a stvorena su i sasvim 
nova okruženja u kojima je moguće konzumirati radio programe. Osim za 
slušaoce, radio 21. veka nudi i mnogobrojne pogodnosti za komercijalne 
oglašivače. Plasiranje reklamnih poruka postaće preciznije i usmerenije više 
nego ikada pre, a nove tehnologije primenjene na radio omogućiće i direktnu 
komunikaciju oglašivača i krajnjih korisnika/slušalaca. 
Izvesno je da će implementacija novih tehnologija dovesti do mnogobrojnih 
izmena u dosadašnju praksu programiranja radija, planiranja i realizacije 
programskih sadržaja. 

Ključne reči: 
internet radio, digitalni radio, podcasting, streaming, fragmentacija publike

Savremeni medijski pejzaž poslednjih godina prolazi kroz proces strukturalnih 
promena, što je, pre svega, posledica brzog razvoja i napredovanja novih, digitalnih 
tehnologija. Tradicionalni mediji su u poziciji preispitivanja dosadašnjih uloga i 
neminovnog adaptiranja i evoluiranja u relevantne subjekte koji će učestvovati u 
konstituisanju novog svetskog medijskog poretka. 

Ana Martinoli

RADIO REVOLUCIJA  – RADIO ZA 21. VEK
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Novi medijski poredak biće ponajviše obeležen razvojem sasvim novih zahteva 
„potrošača” - njihove potrebe i očekivanja biće izmenjeni pod uticajem proliferacije 
izbora i mogućnosti kontrole sadržaja. U skladu sa tim, medijske kreativne 
organizacije i oglašivači počeli su sa redizajniranjem i ponovnim osmišljavanjem 
svog pristupa medijima i publici, razvijajući sasvim nove marketing- strategije. 

Na prvi pogled, čini se da će pozicija radija u budućnosti konvergiranih medija 
biti dobra. Podloga za ovako optimistična očekivanja je i u mogućnosti radija 
da koegzistira uz druge tehnologije - osim analognih i DAB prijemnika, radio 
programi se danas isporučuju i putem digitalne televizije (npr. Sky i Freeview), 
Interneta i mobilnih telefona. Ovakav trend prate i nove navike slušalaca radija:
-  u svakom trenutku, oko 20% korisnika Interneta prati radio ovim putem1;
-  BT Movio2 istraživanje pokazuje da čak i kad je dostupna putem mobilnih 

telefona, televizija ne beleži bolje rezultate od radija, koji ostaje prvi izbor 
korisnika ove platforme;

-  60% korisnika i-Poda izjavljuje da „kada čuju neku novu muzičku grupu na 
radiju koja im se dopadne” odmah je učitaju u svoj i-Pod3

Već u ovom uvodu pojavljuje se dosta termina o kojima u dosadašnjoj radio 
praksi nije bilo toliko reči. Kakve su uloga i pozicija digitalnog radija, Internet 
radija i podcastinga na radio tržištu? Kako će ove nove platforme uticati na navike 
slušalaca radija u budućnosti? Koje su prednosti, a koje mane novih tehnologija 
primenjenih na radio - sa aspekta slušalaca, ali i oglašivača? U nastavku ću 
pokušati da odgovorim na ova pitanja.  

Internet radio

Radio na Internetu, webcasting, je fenomen koji se poslednjih godina ubrzano 
razvija i kome se svaki dan pridružuju nove stanice širom sveta koje postaju 
dostupne uz pomoć modema. Neki od zagovornika ovog radio servisa smatraju 
da je Internet radio potpuno novi medij koji uklanja barijere proizvedene 
zakonskim ograničenjima, dok je samo pokretanje Internet radija jeftino. S 
druge strane, upravo neregulisanost i nepostojanje jasnih programskih modela 
pogoduju pirateriji i haotičnoj ponudi. 

1 Prema podacima britanskog nacionalonog Radio Advertising Biroa
2 Planiran za komercijalnu eksploataciju ove godine, BT Movio je prvi mobilni servis, koji će korisnicima 

omogućiti jednostavnu upotrebu digitalnih radio i TV servisa. U okviru BT Movio biće po prvi put 
konvergirani TV, Internet i mobilni telefon. 

3 www.apple.com/podcasting
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Prvu Internet radio stanicu, Internet Talk Radio, pokrenuo je Carl Malamud 1993. 
godine. Dve godine kasnije pojavila se prva fulltime stanica koja je funkcionisala 
samo na Internetu, Radio HK, a njen programski sadržaj bio je baziran na muzici 
nezavisnih muzičkih sastava. 

Godine 1999, kompanija MyCaster4 plasirala je na tržište alat koji je omogućavao 
svakome da producira i ponudi publici sopstveni netcast u trajanju od 10 
minuta. Ovaj softver je bio više nego jednostavan - u suštini bio je to MP3 plejer, 
veoma sličan Winampu, koji je simultano sa korisnikovim slušanjem muzike 
slao stream na MyCaster vebsajt. MyCaster bi potom taj stream uključivao na 
listu na svom sajtu, omogućavajući drugim korisnicima da mu pristupe. Ovaj 
besplatni servis omogućavao je čak i korisnicima koji su posedovali minimalno 
tehničko-tehnološko predznanje da jednostavno pokrenu sopstvenu Internet 
radio stanicu.  

Prva Internet stanica koja je u Britaniji započela 24časovno emitovanje je 
stormlive.com, pod sloganom „budućnost nema frekvenciju”. Stanica je 
promovisala i sasvim nov vokabular, pa je tako umesto DJ-eva uveden termin 
EJ, dok su slušaoci povezani na net da bi slušali program postali ‘’streamies’’ zbog 
streaming tehnologije koja omogućava audio protok. 

Popularisanju Internet radija doprinosi i činjenica da su, osim računara, audio 
kartice, zvučnika i dobre konekcije, potrebni još samo softveri koji su danas 
dostupni besplatno - Real Player, Windows Media Player, Quick Time...

Slušanje radio programa preko Interneta postaje sve popularniji oblik 
konzumiranja radija, što pokazuje i podatak da se za njega u Engleskoj opredeljuje 
čak 20% odraslih slušalaca radija. Najveća britanska istraživačka agencija u oblasti 
medija, RAJAR, poslednjih godina redovno sprovodi istraživanja na temu broja 
i strukture slušalaca Internet radija. Podaci iz prošle godine govore da je više od 
3 miliona ispitanika slušalo radio preko neta, a broj pokazuje tendenciju rasta. 
U okviru ovog broja, koji pretežno čine eksperimentatori, postoji pola miliona 
slušalaca koji sebe definišu kao redovne - prate jednom ili više puta nedeljno 
program radija preko Interneta. Najčešći izbor slušalaca Internet radija koji 
su participirali u navedenom istraživanju su nacionalne radio stanice, koje su 
dostupne i u analognom obliku. U SAD, cifre su u poslednje dve godine porasle 
trostruko - danas čak 20% Amerikanaca prati radio na Internetu, a na korišćenje 
ovog vida komunikacije utiče i postojanje broadband veze u domaćinstvu. 

4 „Radio is The Theatre of the Mind”, mycaster.com
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Kako bi se sagledale mogućnosti i potencijali Internet radija u perspektivi, 
dovoljan je podatak da slušaoci deset najjačih Internet radio stanica na svetu, u 
proseku, provode uz ove stanice 200.000 sati nedeljno, uz porast čak na 500.000 
sati nedeljno u slučaju najuspešnijih. 

Demografska analiza pokazuje da su slušaoci radija preko Interneta većinom 
muškarci, starosti između 15 i 34 godine.

Ponašanje slušalaca Internet radija

Izbor radio sadržaja na Internetu je ogroman – korisnicima su dostupni 
programi preko 10.000 stanica iz više od 100 država. U ovaj broj ulaze i stanice 
koje egzistiraju isključivo na mreži, nudeći specijalizovane programe za veoma 
usko definisane ciljne grupe. 

Istraživanja pokazuju da je slušanje Internet radija primarno aktivnost vezana 
za posao - postojanje brze i kvalitetne Internet konekcije i pokriveni troškovi su 
jedan od razloga. Slušalačka aktivnost na Internetu peak-ove pokazuje u vreme 
ručka i pred kraj radnog vremena.

Dodatno, Internet radio je otvorio polje za novu publiku u sasvim novom 
okruženju - pre svega, upravljačke strukture u periodu dana kada privode kraju 
radno vreme i spremaju se da krenu kući (Pon-Pet, 17-19). Suprotno tome, tokom 
radnog vremena, slušanje Internet radija se više vezuje za strukture radnika. 
Period pre odlaska s posla je veoma zanimljiva slušalačka radio zona - to je mirnije, 
ličnije vreme, kao stvoreno za upotrebu intimnog medija kakav je radio. 

Prednosti Internet radija

Danas svaka ozbiljnija radio stanica, od nacionalnih do lokalnih, ima sopstveni 
vebsajt. Izvesno je da se Internet i radio za sada odlično dopunjavaju - uz pomoć 
Interneta radio prevazilazi nedostatke poput jednodimenzionalnosti, efemernosti, 
istovremeno jačajući mogućnosti ostvarivanja direktne komunikacije sa svojom 
publikom. 

Kao osnovne prednosti Internet radija mogu se izdvojiti:
1)  Dostupnost programa uvek, na bilo kom mestu, posebno dok se radi na 

računaru, što je jedna od situacija u kojim je slušanje radija dominantno;
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2)  Multimedijalnost koju Internet obezbeđuje radiju, dodajući opciji slušanja 
programa i mogućnost dostupnosti informacija o voditeljima, programu, 
čak i virtuelnu šetnju kroz stanicu;

3)  Internet je, takođe, uvek otvoren kanal za komunikaciju što je od posebnog 
značaja za represivne sredine ili za grupe koje nisu u mogućnosti da plate 
troškove legalnog terestrijalnog emitovanja programa poput studentskih 
udruženja, interesnih grupa građana... Jedan od domaćih primera korišćenja 
Interneta za pokretanje šire globalne akcije i animiranje šire zajednice 
za probleme represije nad medijima je i akcija NetAid koju je Radio B92 
organizovao u vreme oduzimanja opreme i prostorija stanici tokom 
bombardovanja 1999. godine. Tokom četiri meseca organizovanja NetAid 
akcija, stotine muzičara, društvenih aktivista, političara, međunarodnih 
organizacija, poslalo je svoju poruku za borbu protiv represije nad medijima 
i poruku podrške nezavisnim medijima; 

4)  Širok izbor stanica, što omogućava programsku segmentaciju ne samo po 
muzičkom izboru, već i i po pripadnosti specijalnim interesnim grupama 
- religija, hobi, lokalne organizacije...;

5)  Veća interaktivnost sa slušaocima, dvosmernost u komunikaciji. Nije redak 
slučaj stanica koje slušaocu nude mogućnost setovanja muzickih playlista 
i kreiranje personalizovanog programskog sadržaja koji će biti ponuđen 
drugim korisnicima. 

Jedna od Internet radio stanica, koja na odličan način demonstrira sve mogućnosti 
ovog oblika emitovanja je i Last FM, stanica o kojoj se pisalo i govorilo kao o 
jedinstvenoj „društvenoj muzičkoj revoluciji”. U oktobarskom istraživanju 
SMMRI-ja, upitani za razlog zbog kog najčešće menjaju radio stanicu koju 
slušaju, ispitanici su, u najvećem procentu, odgovarali - zbog muzike. Situacija 
je identična i na stranim tržištima - muzička ponuda je prvi razlog za odabir 
određene stanice, ali i za promenu frekvencije. Last FM kombinuje fleksibilnost i 
mogućnost personalizacije Interneta sa potrebama slušalaca. Svaki od posetilaca 
lastfm.com sajta može kreirati lični muzički online profil, a informacije koje 
korisnik obezbedi koriste se za kreiranje personalne radio stanice, ali i za 
povezivanje sa drugim korisnicima sličnih interesovanja. Last FM stanica će, u 
skladu sa interesovanjima korisnika, emitovati i nove muzičke numere ili nove 
izvođače koji bi korisnicima mogli biti interesantni. 

„It’s addictive, it’s growing, it’s free’’ - slogan je pod kojim se Last FM reklamira, 
ali čini se da bi se isti slogan mogao iskoristiti i za Internet radio uopšte.
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Nedostaci Internet radija

Svakako, Internet radio ima i svoje mane:
1)  Relativno skup Internet ili plaćanje cene telefonskog poziva pri dial up 

konekciji;
2)  Loš kvalitet zvuka, smetnje, buffering i zagušenje veze;
3)  Preveliki izbor programskih sadržaja, nepostojanje jasnog kriterijuma 

za pokretanje nove stanice, nekonzistentnost programskih ponuda, što 
objašnjava činjenicu da se slušaoci preko Interneta uglavnom opredeljuju za 
već postojeće, poznate stanice;

4)  Ograničen pristup Internetu u odnosu na masovno posedovanje radio 
aparata;

5)  Manja portabilnost, s obzirom na vezanost za modem, telefonski priključak, 
kompjuter... 

Poseban aspekt Internet radija odnosi se na prednosti i mane prema komercijalnim 
oglašivačima. Veliki broj Internet radio stanica, kao što je već rečeno, cilja vrlo 
usku ili specijalizovanu publiku, što znači da će medija planiranje biti skoro 
najefikasnije moguće. Internet radio, takođe, pruža mogućnost veoma preciznog 
i finog plasiranja reklamnih sadržaja, u zavisnosti od geografije ili demografije. 
Ovo su karakteristike koje će Internet radio razlikovati od drugih medija i u 
budućnosti. Ipak, slušanje preko Interneta još nije postalo redovna navika, a 
kultura Internet oglašavanja još uvek nije uspostavljena. Pokrivanje redovnih ili 
povremenih slušalaca radija je i dalje zanemarljivo malo, a ne postoji ni precizan 
advertising model koji bi ustanovio najuspešnije oblike oglašavanja na Internetu, 
što bi svakako pomoglo u definisanju najefikasnijih frekvencija oglašavanja, 
formi oglašavanja i sl. Takođe, jedna od mana Internet radija je nepostojanje 
modela brendiranja stanica. Naime, ustanovljena „tradicionalna” radio industrija 
ima komercijalnu prednost nad stanicama koje program emituju isključivo preko 
Interneta zato što imaju iskustva u programiranju i brendiranju. Ili, jednostavnije, 
kako naći na Internetu stanicu koju želis da slušaš i koja odgovara baš tebi kada 
ih ima toliko mnogo?

Ono što je izvesna marketinška dobit u slučaju Internet radija je „prodavanje” veće 
publike i više sadržaja oglašivačima. Globalna dostupnost Interneta prevazilazi 
ograničenja koja nameću AM i FM talasi, kao i digitalni spektar, što znači da 
jednu stanicu na Internetu može pratiti globalna publika. Takođe, postojanje 
vizuelnog aspekta proširuje mogućnosti za oglašavanje i reklamiranje na Internet 
radio stanicama.
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Dodatno, veliki izbor stanica omogućava bolji targeting, bolje ciljanje 
željene publike, što automatski znači manji trošak i manji rizik za oglašivače. 
Interaktivnost omogućava momentalni odgovor na poruku stanice bilo koje 
vrste (oglašavanje, promocija...), direktan kontakt sa potrošačima-slušaocima 
i isporučivanje dodatnih sadržaja. Konačno, veoma važna demografska grupa 
(mladi, zaposleni muškarci) kao najčešći korisnici -  slušaoci Internet radija čine 
veliku prednost za oglašivače.

Kako će se Internet radio razvijati u budućnosti?

Model razvoja Internet radija u budućnosti može se razviti na osnovu iskustva 
Sjedinjenih Država. U njima je broadband veza postala skoro standard, čime je 
slušanje radija putem Interneta preraslo u uobičajenu kategoriju. Istraživanja 
pokazuju i da bi oko 20% slušalaca Internet radija u SAD bilo voljno da plati 
pretplatu za svoje omiljene stanice, čime bi se ustanovio i jedan stabilan i izvestan 
prihod za stanice koje se odluče na ovu vrstu emitovanja programa. Moguće je 
da će umanjena mobilnost odnosno neophodnost postojanja veze sa računarom 
i cena biti najveći problemi za budući razvoj Internet radija, ali je sasvim izvesno 
da ovaj oblik emitovanja radio programa dobija sve veći značaj, a da broj slušalaca 
Internet radija raste.

Digitalni radio

„Digitalne tehnologija će izvršiti revoluciju u elektronskom emitovanju van 
državnih granica i iniciraće renesansu radija širom sveta”5 

Digitalni radio je dugo najavljivan kao spasilac tradicionalnog radija. Digital 
Audio Broadcasting ili DAB je tehnologija za emitovanje audio sadržaja u 
digitalnoj formi, dizajnirana 80-ih godina prošlog veka. Primarni ciljevi prelaska 
na digitalne sisteme bili su veća pouzdanost, veća otpornost na šumove, korišćenje 
mobilnih i novih servisa, premošćavanje ograničenja nastalih zbog pretrpanosti 
AM/FM opsega.  

Vrlo često se, pogrešno, smatra da „digitalni radio” podrazumeva samo program 
koji se prenosi putem DAB-a (Digital Audio Brodacasting). Međutim, digitalni 
radio je svaki radio koji sadržaje prenosi putem neke digitalne platforme, a glavne 
su - DAB, Digitalna TV, Internet i mobilni telefon. Sve češći naziv za digitalni 
radio je i „multiplatform radio”. 

5 Erik Bettermann, generalni direktor Deutsche Welle, Medientage oktobar 2004.



RA
D

IO
 R

EV
O

LU
C

IJ
A

  –
 R

A
D

IO
 Z

A
 2

1.
 V

EK

130

Skraćenica DAB se istovremeno koristi za identifikovanje generičkih tehnologija 
digitalnih audio emitovanja i specifičnih tehničkih standarda, posebno Eureke 
147. Standardizaciju DAB tehnologija promoviše World DAB Forum u čijem 
radu participira više od 30 zemalja, bez Sjedinjenih Država, koje optiraju za 
drugi sistem - HD Radio. DAB je u ovom trenutku već prisutan u velikom broju 
zemalja širom sveta. Međutim, iako implementacija ove tehnologije nudi mnogo 
prednosti, širu primenu usporava nedostatak globalne saglasnosti o standardima. 
Sjedinjene Države su do sada promovisale nekoliko različitih šema, od kojih 
nijedna nije bila kompatibilna sa Eurekom 147, implementiranom u Kanadi, 
Evropi i delovima Azije. 

Bitno je naglasiti da bi DAB trebalo razlikovati od drugih vrsta audio emitovanja 
na koje se referira kao ‘’digitalne’’, a koje su zapravo bazirane na analognim 
tehnologijama, sa nekoliko digitalnih dodataka, najčešće digitalnim tuning 
sistemom ili LCD ekranima. 

Digital Audio Broadcasting inicijalno su razvijali BBC tehničari 70tih godina. 
DAB koristi nove visokofrekventne opsege za nekoliko servisa u jednom bloku 
frekvencija što se naziva ‘’multiplex’’. Analogni prenos radio signala znači da se 
originalni zvuk prenosi putem elektromagnetskih talasa. I dok klasičan radio 
prijemnik prima konvertovane talase, kojima su se usput priključile i smetnje, 
kod digitalnog konvertovanja šalju se i preuzimaju binarni kodovi, 0 i 1, tako da 
nema prenosa smetnji koje su se usput nakupile.

Većina komercijalnih digitalnih radio servisa u Evropi svojim konzumentima 
obezbeđuje širok izbor programskih sadržaja - od klasične umetničke muzike 
do dečijih programa, uz mnoštvo kanala posvećenih džezu, rok muzici, lokalnoj 
i etno muzici, vestima, govornim segmentima, programima posvećenim 
manjinskim grupama. Takođe, digitalni emiteri se usredsređuju na vrlo usko 
ciljane servise - npr britanski Passion for Planet digitalni radio kanal koji se 
bavi pitanjima zaštite životne sredine i zdravljem ili nemački Pirate Radio koji 
promoviše isključivo plesnu techno i house muziku. Digitalni radio emituje i 
multilingvalne servise. I dok u nekim zemljama promociju digitalnog emitovanja 
obavljaju samo nacionalni medijski servisi, češći je slučaj da u mogućnostima za 
digitalno emitovanje participiraju i javni, i komercijalni sektor.

Prednosti digitalnog radija

Već iz samog uvoda mogu se naslutiti osnovne prednosti digitalnog radija, a 
najvažnije su:
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1)  Visok kvalitet zvuka; 
2)  Prijem signala bez ometanja, šumova; 
3)  Veći izbor stanica;  
4)  Mogućnost pristupa multimedijalnim servisima ; 
5)  Lakši izbor kanala i pretraživanja stanica; 
6)  Digitalni radio uspostavlja nove načine korišćenja radija. Ukoliko se koristi 

zajedno sa tehnologijama koje omogućavaju povratnu vezu (PC, mobilni 
telefon...), slušaoci su u mogućnosti da isporuče personalizovan zahtev za 
dodatnim informacijama od servisa/provajdera/stanice/oglašivača...;

7)  Snimanje i čuvanje podataka (ova mogućnost digitalnog radija, inače, 
sasvim logično, izaziva i najveću pozornost zakonodavnih tela i struktura 
koje se bave pravnim regulisanjem emitovanja radio programa).

Digitalni radio pruža i brojne mogućnosti za isporučivanje dodatnih servisa 
korisnicima. Kao i u slučaju svake druge digitalne komunikacije, ono što se 
kod digitalnog radija prenosi su binarni kodovi. U slučaju email-a, kodovi 
predstavljaju slova, u slučaju digitalne televizije, kodovi reprezentuju slike. 
Zakonska regulativa u oblasti digitalnog radija propisuje da najmanje 80% 
signala mora biti iskorišćeno za audio sadržaje, ali da preostalih 20% može biti 
upotrebljeno i u druge svrhe. Upravo odatle proizilazi mogućnost za isporučivanje 
dodatnih servisa koji se pojavljuju u nekoliko oblika:
1.  Skrolovane tekst poruke - (Dynamic Label Segment, DLS)
Skrolovane tekst poruke, dužine do 128 karaktera, su najjednostavniji oblik 
podataka koji se isporučuju putem LCD ili LED ekrana i zastupljene su u ponudi 
najvećeg broja digitalnih radio servisa na tržištu. Ova vrsta servisa je, zapravo, 
vrlo slična Radio Data Sistemu (RDS), i svodi se na ispisivanje imena muzičkih 
numera, izvođača, identifikaciju stanice, naslove vesti ili brojeve telefona stanice. 
Takođe, skrolovane tekst poruke mogu sadržati i promotivne i komercijalne 
sadržaje - web adrese, telefone, slogane komercijalnih oglašivača.

2. Website sadržaji

Isporučivanje ove vrste sadržaja - vesti, igre, slike, video spotovi - zahteva nešto 
veći ekran na prijemniku, a dostupni su i korisnicima koji programe digitalnih 
radio stanica primaju na svom PC-ju, uz korišćenje Psion Wavefindera ili DAB 
Digital Radio receiver kartice.
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Nedostaci digitalnog radija

Mane digitalnog servisa su, pre svega, cena. Do 2000. godine, upotreba digitalnog 
radija je bila zanemarljiva zbog visoke cene uređaja i opreme za primanje signala. 
Međutim, s obzirom na činjenicu da većina novih kola ima uređaje potrebne 
za prijem, da cene uređaja padaju i da je moguće kupiti PC karticu za manje 
od 150 evra koja omogućava praćenje digitalnih radio programa, izvesno je da 
digitalni radio ima budućnost. Predviđa se njegova široka upotreba od 2010. 
godine. Druga mana digitalnog radija je da se, za sada, njime bave samo postojeće 
komercijalne mreže, multinacionalne korporacije, državne institucije...  zbog 
činjenice da je broj slušalaca još uvek premali da bi doneo isplativost. To znači 
da programskom ponudom postojećih digitalnih radio stanica dominiraju želje 
i planovi samo najjačih medijskih subjekata na tržištu, dok su glasovi lokalnih 
i nezavisnih stanica praktično ugašeni u digitalnom spektru. U Engleskoj je 
zakonska regulativa usmerena ka podsticanju lokalnog digitalnog radija, pa se 
tako nude brojne olakšice, finansijske i programske, za male stanice koje žele 
da nađu svoje mesto na digitalnom tržištu. Naime, Ofcom omogućava dobijanje 
dozvole ne na osnovu novca, već na osnovu zasluga, pa će male, lokalne stanice 
moći da postanu bar deo multipleksa, ako ne njegove vlasnice. Ono što Ofcom 
traži od aplikanata za dozvolu da pokažu visok stepen posvećenosti lokalnim 
interesima i širok dijapazon programske ponude.  

Digitalni radio i slušaoci

Kada je u pitanju digitalni radio, podaci pokazuju da u ovom trenutku preko 
475 miliona ljudi širom sveta može primati signale više od 800 DAB servisa. U 
Velikoj Britaniji, prošlogodišnja prodaja digitalnih radio prijemnika je, po prvi 
put, premašila cifru od milion, a u ovoj zemlji DAB digitalni radio „pokriva” 
preko 85% ukupne populacije. Za direktore i urednike programa važan podatak 
je da preko 40% slušalaca digitalnog radija tvrdi da je korišćenje ove tehnologije 
uticalo na proširivanje/povećanje njihovog repertoara stanica. Naime, istraživanja 
pokazuju da klasičan repertoar stanica prosečnog slušaoca analognog radija 
iznosi ne više od 2 stanice (repertoar podrazumeva broj stanica koje slušalac 
redovno odabira i čije programe redovno prati), ali da sa povećanjem ponude i 
proširenjem na digitalni radio taj broj neznantno raste.   
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Uticaj razvoja DAB na oglašivače

Mogućnosti koje digitalni radio otvara ne samo za slušaoce, već i za oglašivače 
su neslućene. Povećana segmentacija publike omogućava bolji targeting publike, 
a stvaraju se i nove mogućnosti za oglašavanje kroz različite kanale. Olakšan 
je i direktni marketing, jer se uz pomoć digitalnog radija slušaocima mogu 
isporučivati personalizovane reklamne poruke. Takođe, slušaoci mogu tražiti 
dodatne podatke od oglašivača. Kompetitivnost radija raste, kao i broj sati koje 
publika provodi uz radio – digitalni radio omogućava da se program prati i na 
mestima gde je to ranije bilo nemoguće. Tako će broj radio slušalaca i vreme 
praćenja radio programa porasti. Mobilnost se stoga navodi kao jedna od 
najvažnijih prednosti digitalnog radija. 

Za sada se publika digitalnog radija ne meri, ali su sprovedena određena 
interna istraživanja o stepenu ulaska digitalnih prijemnika na tržište. Jedan od 
najvažnijih faktora koji će uticati na implementaciju DAB je lojalnost slušalaca. 
Naime, uvođenje DAB tehnologija za sada još uvek nije isplativo. Istraživanja 
pokazuju da su slušaoci prilično konzervativni kada je u pitanju praćenje radio 
programa. Stepen lojalnosti prema odabranim radio stanicama i tradicionalnom 
načinu praćenja programa je visok, a odluka da se stanica promeni nije tako laka. 
Drugim rečima, ponuda stanica koje se odluče za DAB emitovanje će morati 
da bude mnogo raznovrsnija, originalnija od analognih stanica, a da pritom 
slušaocima budu ponuđeni neki elementi sa kojima slušaoci uspostavljaju jaku 
emotivnu vezu (poput poznatih voditeljskih imena, prezentera, programskih 
segmenata...). 

Radio i muzička industrija u digitalnom dobu

Ono što digitalne tehnologije donose kao izazov i novinu u muzičkoj industriji 
je mogućnost da se muzika kopira, čuva i razmenjuje širom sveta. Nagoveštaj 
onoga što digitalna budućnost donosi pojavio se 1999. godine u obliku Napstera, 
peertopeer programa koji je korisnicima omogućavao da međusobno pretražuju 
muzičke biblioteke, razmenjuju mp3 fajlove visokog kvaliteta, pri čemu izdavačke 
kuće nisu sticale nikakav prihod. Iako su najveće muzičke etikete (Sony, EMI, 
AOL-Time Warner, Bertelsmann i Universal) sudskom zabranom okončale rad 
Napstera, slični programi su se pojavili preko noći (Kazaa, E-Mule, Soulseek...). 

Problemi sa kojima se muzička industrija suočava danas su:
-  preko 10% manja prodaja legalnih nosača zvuka kao posledica piraterije;
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-  procenjuje se da oko 3 miliona ljudi, putem piratskih sajtova, u svakom 
trenutku nudi besplatno downloadovanje muzike;

-  kopije legalnih izdanja su često dostupne besplatno, čak i pre pojavljivanja 
ovih izdanja u prodaji.

Pojava digitalnog radija povećava strahovanja muzičke industrije - digitalni 
radio omogućava snimanje i čuvanje svega što stanica emituje u obliku mp3 
fajlova visokog kvaliteta. Drugim rečima, digitalni radio samo dodatno razvija 
mogućnosti koje je do sada pružao ilegalni filesharing. U ovom trenutku ne 
postoje efikasna, ni zakonska, ni praktična, ograničenja koja bi sprečila gubitke 
muzičke industrije širom sveta. 

Šta je to što slušaoci žele i očekuju od digitalnog radija?

Pre svega, ispitanici u studiji sprovedenoj tokom prošle godine u Velikoj Britaniji, 
ističu da je važno da radio i ubuduće ostane pasivan medij. Radio mora ostati 
tzv. „pozadinski” medij, koji obezbeđuje informacije ne zahtevajući punu pažnju. 
U vezi s tim je i želja korisnika da interaktivni dodaci i dodatni sadržaji koje 
digitalni radio nudi budu izborni, odnosno da slušaoci odlučuju o obimu i načinu 
korišćenja ovih dodatnih opcija koje zahtevaju više pažnje od slušalaca-korisnika. 
Takođe, jednostavnost upotrebe novih, digitalnih prijemnika je esencijalna za 
njihovu širu primenu.

Slušaoci radija nisu indiferentni ni prema kvalitetu signala - poboljšanje zvučnog 
kvaliteta posebno je važno za stanice koje su do sada bile dostupne samo na AM 
opsegu, kao i poboljšanje kvaliteta prijema u kolima. 

Kao važne prednosti ističu se veći izbor, lakoća pretraživanja i kontrola nad 
sadržajima koji će se slušati, kao i vreme kada će biti slušani. Takođe, mogućnost 
snimanja sadržaja je važna prednost koju nudi digitalni radio.

U budućnosti, ispitanici pomenutog istraživanja radio vide i kao mnogo manji i 
portabilniji uređaj. Kao važne tehničke dodatke koje bi radio uređaji u budućnosti 
morali da poseduju, ispitanici navode mogućnost aktivacije uređaja glasom, bolji 
vizuelni pregled, jednostavan display koji će olakšati selekciju stanicu, kao i 
plasiranje informacija koji sadržaji su na kojoj stanici i kada dostupni. 
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Podcasting 

Podcasting je poslednja u nizu tehničko-tehnoloških revolucija koje će, 
neminovno, promeniti buduće oblikovanje radija kao medija. Neki ga nazivaju 
audiobloggingom, neki smatraju da je u pitanju jos jedan guerilla medij, ali 
većina se slaže da bi podcasting mogao vrlo lako predstavljati budućnost radija. 
„Radio ponovo rođen” ili „Nova generacija radija” samo su neki od slogana 
kojima kompanija Apple danas reklamira podcasting. U pitanju je inovacija 
koja, praktično, omogućava bilo kome da pokrene sopstveni radio program, 
bez posedovanja skupe tehničke opreme, predajnika, studija. Sam termin 
podcasting je derivat naziva Apple-ovog popularnog uređaja namenjenog 
emitovanju kompresovanih audio fajlova - iPod-a - i izraza „broadcasting” - (eng. 
emitovanje putem elektromagnetskih talasa). Pronalasku podcastinga prethodio 
je susret nekada popularnog MTV voditelja, Adama Curryja i blog gurua, Davea 
Winera. Winer je tvorac tzv RSS - Really Simple Syndication - softvera originalno 
namenjenog automatskom apdejtovanju blog poruka, vesti i Internet sadržaja na 
personalnim računarima. Praktično, to je značilo da korisnik zainteresovan za 
određeni sadržaj ne mora sam da pretražuje Internet stranice u potrazi za novim 
podacima u pričama koje ga interesuju, već to za njega obavlja RSS. Naknadno 
usavršavanje ovog softvera, koje je omogućilo operisanje i audio fajlovima, 
inspirisalo je Curryja da kreira podcasting softver koji po zadatim kriterijumima 
može sam pretraživati Internet, prepoznavati i download-ovati sadržaje, i pakovati 
ih direktno u uređaj koji ih reprodukuje.  Drugim rečima, uz malo jeftinog ili 
čak besplatnog softvera  u svoj iPod ili neki drugi MP3 plejer može se učitati 
radio program koji je korisniku dostupan kad god poželi. Dodatno, isti softver 
omogućava automatsko primanje novih programa sa mnoštva kanala na koje je 
korisnik pretplaćen, što obezbeđuje neprekidno pristizanje najnovjih informacija 
iz bezbroj oblasti - od tehnike, međunarodne političke situacije, kulture, muzike… 
Prva Curryjeva emisija namenjena novom mediju i, zapravo, prvi podcast ikada, 
nosio je naziv ‘’The Daily Source Code’’. Slogan kojim je emisija reklamirana - 
„Where developers and users party together” („mesto gde se stvaraoci i korisnici 
zabavljaju zajedno”), sasvim precizno je objasnio ideju i cilj autora.

„Podcasting je fenomen koji obećava novi bum u oblasti amaterskog radija” - tako 
je o novom mediju prošle godine pisao britanski Guardian. Međutim, podcasting 
je odavno prešao sa početničkog, amaterskog nivoa, na nivo profesionalnih 
subjekata medijske industrije. Tako je, recimo BBC, nakon prošlogodišnjeg 
probnog perioda, odlučio da do kraja ove godine putem podcasta slušaocima 
ponudi preko 20 radijskih emisija svojih programa Radio 4, Radio Five Live i 
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Svetskog servisa6. Ni komercijalne radio stanice nisu zaostajale, na čelu sa Virgin 
radijom7 koji je svojim slušaocima ponudio da uvek sa sobom imaju poslednje 
izdanje popularnog jutarnjeg programa - Pete and Geoff Show. Kada je u pitanju 
naša zemlja, Radio B92 je svojim slušaocima ponudio da putem podcasta preuzmu 
najpopularnije informativne programe ove stanice8, a naknadno je ovaj kanal 
bio iskorišćen i za plasman zabavnih emisija koje stanica emituje.  Izuzev ovog 
primera, iskorišćenost podcastinga kao medijskog kanala kod nas je, nažalost, 
veoma mala, čak nepostojeća. 

„Ove tehnologije mogu transformisati vrednosti koje isporučujemo našoj publici 
i istovremeno učiniti naše programe pristupačnijima kako našoj redovnoj i 
povremenoj publici, tako i potencijalnim, novim slušaocima”9, kaze Simon 
Nelson, kontrolor za BBC Radio and Music Interactive. „BBC je bio prvi britanski 
elektronski medij koji je svoje programe učinio dostupnim putem podcasta. 
Probni period nam je omogućio da mnogo detaljnije istražimo uredničke, 
tehničke i distributivne elemente našeg programa”.

Korišćenje podcasta, međutim, ne mora biti ograničeno samo na emisije koje 
su već doživele „premijeru” na analognim ili digitalnim radio stanicama. 
Podcast jednako dobro podnosi eksperimente, provokativne sadržaje ili sadržaje 
namenjene uskoj ciljnoj grupi, koji možda ne bi bili dovoljno isplativi za regularno 
emitovanje, ali su stanici bitni zbog imidža ili se, jednostavno, obraćaju slušaocima 
koje stanica ne želi da izgubi, a koji su, pak, nešto probirljiviji od prosečnog radio 
slušaoca. Jedan od razloga za pokretanje podcast kanala je i činjenica da će radio 
stanica analizom aktivnosti po ovom kanalu moći da dobije jasniju, precizniju 
sliku o interesovanjima slušalaca, njihovim apetitima za download-ovanje, 
preferiranim sadržajima – ukratko, moguće je prikupiti više informacija koje 
će pomoći prilikom kreiranja budućih strategija  programskih, ali i tehničko-
tehnoloških razvoja.

Implementacija i pokretanje podcast kanala su veoma jednostavni i praktično 
besplatni. Većina softvera može se, bez finansijske nadoknade, preuzeti sa 
Interneta, a najpopularnije adrese za ovu svrhu su ipodder.org ili podcast.net. 
Koliko je podcast jednostavan, govori i činjenica da je najveći deo sadržaja, 
trenutno dostupan o ovom formatu, lowfi kvaliteta koji potpisuju amateri, 
početnici ili zaljubljenici u zvuk. Dodatno obučavanje osoblja radio stanice 
za korišćenje podcasta nije potrebno, s obzirom na to da se prilozi ili emisije 

6 http://www.bbc.co.uk/pressoffice/pressreleases/stories/2005/04_april/14/pod.shtml
7 www.virginradio.co.uk
8 http://www.b92.net/info/podcast
9 press release BBC Press Office, „BBC to podcast up to 20 more programmes including Today and Radio 1 

speech highlights”, 14. aprila 2005.
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za podcast pripremaju i montiraju na isti način kao i za „tradicionalni” radio 
program. Slušaoci, pak, moraju samo instalirati besplatni softver i pripremiti svoj 
iPod za preuzimanje željenih sadržaja. 

S obzirom na zainteresovanost potrošača za personalizovane medije, sasvim 
je izvesno da će podcasting tek skrenuti pažnju javnosti na sebe i postati opšte 
prihvaćen. Tokom protekle godine iznenadna  popularnost podcastinga i stepen 
njegove primene su bili dramatični. Ovaj rast može se pratiti kroz brojke podcast 
sadržaja koje nosi samo jedan od podcast izvora, feedburner.com - 1. novembra 
2004 ovaj servis je nudio oko 212 podcast sadržaja. Već u januaru 2005, ova cifra 
se popela na 1.090, da bi krajem avgusta ove godine feedburner.com  sadržao 
preko 13.782 podcast sadržaja.

Interesovanje potrošača takođe raste. U ovom trenutku, procenjuje se da postoji 
oko 22 miliona vlasnika iPod ili MP3 plejera u Sjedinjenim Državama, a oko šest 
miliona iz ove grupe je downloadovalo podcast sadržaje i očekuje se da će njihov 
broj narasti na 12.3 miliona do 201010. Kada je u pitanju broj korisnika iPoda u 
Srbiji, zvanični podaci, nažalost, još uvek ne postoje. 

Podcasting već sada utiče na promene u radijskom pejzažu širom sveta, a 
društveni faktori koji su doprineli njegovom razvoju i sve široj upotrebi su zapravo 
faktori koji utiču na preoblikovanje kompletne medijske sfere, na globalnom 
nivou. U sve užurbanijem društvu, mogućnost izbora termina u kojem ćemo 
preslušavati omiljeni radio program je samo prva prednost podcasta u odnosu 
na tradicionalni, analogni, pa čak i digitalni radio. Na njegovu fleksibilnost se 
nadovezuje i programska ponuda sasvim rasterećena komercijalnih sadržaja, koji 
su najčešći razlog promene stanice ili, čak, gašenja radio aparata. Čak i ako u svoj 
iPod učitate emisiju sa komercijalnim blokovima, izvesno je da će te reklame 
biti veoma precizno odabrane i namenjene upravo vama, u skladu sa sadržajem 
i orijentacijom emisije koju slušate. U slučaju podcastinga fino ciljanje publike, 
briga o interesovanjima, željama i potrebama korisnika najpotpunije dolaze do 
izražaja, a advertising dobija i novi naziv - podvertising.

Analiza komercijalnog radija, posebno na razvijenim tržištima, pokazuje da se 
kao posledice konglomeratskog povezivanja, koncentracije vlasništva i finansijske 
konsolidacije sve češće javljaju homogenizacija programa, zanemarivanje javnih 
obaveza, centralizacija produkcije, što su pojave koje u ekstremnim slučajevima 
mogu dovesti i do ozbiljnih socijalnih i kulturnih nestabilnosti. S druge strane, 
podcasting korisnicima pruža mogućnost da „kreiraju sopstveno medijsko 

10 podaci Forrester Research - www.forrester.com
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okruženje - jedinstveno za svakog slušaoca i nedostupno bilo kome drugom”11. 
Drugim rečima, podcasting doprinosi  fragmentaciji publike, trendu koji pred 
tradicionalne medije stavlja ozbiljan izazov, a koji označava porast broja podgrupa 
publike, nastao zbog povećanja broja medijskih kanala. Autentičnost sadržaja, 
žanrovska neograničenost, mogućnost eksperimentisanja, ukrštanje različitih 
mišljenja - samo su neke od karakteristika podcast programa koje tradicionalni 
komercijalni radio sve ređe može da ponudi, prinuđen da se bori za opstanak 
na tržištu. Konačno, podcasting omogućuje da isti sadržaj bude dostupan bilo 
kom korisniku, bilo gde na planeti, čime je do sada najubedljivije u praksi 
demonstrirana era globalnih medija koja nam svakako predstoji.

Podcasting, za sada, funkcioniše u prostoru koji nije regulisan zakonskim 
odredbama. Regulisanje prava u slucaju korišćenja muzike je verovatno jedno 
od najvažnijih, koje će umnogome odrediti budućnost ovog medija. Izvesno je da 
se muzičke izdavačke kuće pribojavaju licenciranja podcasta, sluteći da bi time 
bila umanjena vrednost prava intelektualne svojine, odnosno da bi to uticalo na 
smanjivanje prihoda od prodaje muzičkih sadržaja u fizičkom obliku (primarno 
na CD-ovima) ili u virtuelnoj formi (poput, recimo, iTunes-a, download servisa 
koji omogućava korisnicima da dođu do pojedinačnih pesama). 

I dok se trenutno planira kampanja vredna čak 28 miliona dolara koja ima za 
cilj da potencijalne korisnike ubedi da je podcast „primarni izvor vesti, muzike 
i najuzbudljivije audio zabave”12, a agencije predviđaju da će se do kraja dekade 
korisnici MP3 plejera kao uređaja za reprodukciju audio fajlova brojati u 
milionima13,  tradicionalni radio ne odustaje od borbe. U Sjedinjenim Državama 
radio industrija uveliko najavljuje highdefinition radio koji će slušaocima doneti 
zvuk CD-kvaliteta, a ista tehnologija bi najkasnije do 2010. trebalo da obezbedi 
i skladištenje muzičkih sadržaja, vesti, te ponudi ondemand sadržaje, čime će 
tradicionalni radio pokušati da odgovori na izazove podcasting tržišta.   

Međutim, bitno je uočiti da je podcasting komplementaran sa grupom 
tradicionalnih medija, u kojoj se nalazi i radio. Mudro korišćenje podcastinga i 
prednosti koje nudi mogu poboljšati rezultate radijske industrije. Podaci agencije 
Forrester Research14 ukazuju na sledeće - da bi bio uspešan u današnjem, visoko 
fragmentiranom tržištu kojim upravljaju, pre svih, potrošači, radio bi trebalo da 
usvoji modele koji se zasnivaju na pretplati, ondemand ponudi i isporučivanju 

11 Pat Nason, „Is Podcasting the New Radio?”, Washington Times, 7th April, 2005
12 Podcasting News - www.podcastingnews.com
13 New Report Forecasts Growth Of Satellite Radio And Podcasting - www.forrester.com/ER/Press/

Release/0,1769,996,00.htm
14 Press Release, „Forrester Research Defines The Future Of Digital Audio - New Report Forecasts Growth Of 

Satellite Radio And Podcasting”, April 2005
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sadržaja i preciznoj strategiji ciljanja i plasmana reklama kako bi se maksimalno 
iskoristile mogućnosti koje nude novi formati. Ukratko - iako podcasting 
predstavlja potencijalni izazov i opasnost za tradicionalni radio, on istovremeno 
nudi uspešne modele poslovanja i programiranja koje radio može da usvoji i na 
tome profitira.

Zaključak - Uticaj novih tehnologija na programiranje radija

Sve popularniji digitalni servisi, uz sve prisutniji Internet radio, predstavljaju 
ozbiljne izazove za tradicionalni, analogni komercijalni radio, ali i još više za 
javne servise, pre svega u smislu programiranja i planiranja sadržaja. Takođe, ne 
sme se ni zanemariti činjenica da je prvi razlog za uključivanje omiljene radio 
stanice muzika, a sve je veća popularnost portabilnih uređaja za emitovanje mp3 
fajlova, čime se uloga radio stanice skoro potpuno poništava, bar kada je muzika 
u pitanju. Predviđanja bliske budućnosti apsolutnog proboja i implementacije 
novih tehnologija i njihova primena na radio navode neke od mogućih noviteta, 
kojima će nedostaci ovih uređaja biti lako premošćeni. Jedan od tehnoloških 
scenarija koji se očekuje u 2005. godini je konvergencija satelitskog radija i 
digitalnih audio plejera.15 Tako bi korisnici sve popularnijeg iPod-a mogli uskoro 
dobiti mali priključak koji bi im omogućio prijem signala satelitskih radio kanala. 
Time bi osim omiljene muzike imali pristup i vestima, a opredeljenje za praćenje 
programa omiljene radio stanice bi svakako opalo.  

Uprkos novim mogućnostima za prijem, povećanom izboru i specijalizaciji 
programa, neki od uslova uspešnog programiranja se neće promeniti: jaka veza, 
koja se uspostavlja između slušalaca i njihovih omiljenih voditelja, neće oslabiti, 
a glavne potrebe publike i dalje će se kretati u dosadašnjim okvirima – lokalne 
vesti, saobraćaj i vremenska prognoza i muzika. 

Popularnost novih tehnologija je trend koji, na neki način, podržava aktuelni 
trend otkupljivanja malih, lokalnih stanica, s obzirom da zbog visoke cene u 
imple mentaciji i korišćenju tehnologija za sada učestvuju samo velike, multinacio-
nal ne korporacije i medijske kuće. I dok s jedne strane, nove tehnologije nude 
bez broj ka na la, što može biti prostor za specijalizaciju programa, s druge strane, 
pod pritiskom aktuelnih ekonomsko-tehnoloških trendova, lokalni zvuk je u sve 
većoj opasnosti.

15 Tekst „Predictions – The Coming Year of Hyperfragmentation”, Tom Hespos za Spin magazin, decembar  
2004.
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Radio je tradicionalno bio vredan družbenik slušaocima u svakodnevnom životu 
(slušanje radija je dominatno u odnosu na televiziju sve do ranog popodneva). 
Nove platforme povećavaju broj potencijalnih tačaka za konzumiranje radio 
sadržaja, omogućavajući slušaocima da svoje omiljene programe prate na mnogo 
više mesta, fleksibilnije i sa aspekta izbora sadržaja, i sa aspekta termina. Na 
osnovu ovih činjenica, može se zaključiti i da će se pozicija radija sa aspekta 
medija planiranja takođe značajno izmeniti, obezbeđujući radiju mnogo veći udeo 
(share) u „medijskom danu”, povećavajući istovremeno i njegovu relevantnost za 
svakodnevni život slušalaca. 

Istraživanja pokazuju da kada slušaoci radio programu pristupe putem novih 
platformi, oni provode značajno više vremena slušajući. Ovo je, delimično, 
posledica toga što su našli novu stanicu u čijem programu uživaju, ali mnogo 
više je rezultat fleksibilnosti novih tehnologija koje omogućavaju praćenje radio 
programa na sasvim novim mestima, u novim situacijama. 

Tradicionalno, jedna od najjačih strana radija bila je njegova sposobnost da sa 
slušaocima ostvari jaku vezu i izgradi poverenje između slušaoca i stanice. Iz ovoga 
se dalje razvija kultura interakcije i poverenja. Istraživanja pokazuju da preko 
trećine redovnih slušalaca komercijalnog radija redovno ostvaruje neki oblik 
komunikacije sa svojom omiljenom stanicom. Međutim, način komunikacije se 
vremenom menjao - od pisama, preko telefonskih poziva, danas je najčešći oblik 
komuniciranja putem mejla i sms poruka.
 
Nove tehnologije primenjene na radio otvaraju sasvim nove mogućnosti za 
interakciju slušalaca sa radio sadržajem, obogaćujući tako dosadašnje veze i 
poverenje koje se gradi između korisnika i njihove omiljene radio stanice.

Budućnost radija je svetla – globalnost, mobilnost, fleksibilnost, omogućena 
programska manipulativnost za slušaoce, perfektan tehnički kvalitet, usmereno 
oglašavanje – sve su to karakteristike radija 21. veka, a omogućile su ih upravo 
nove tehnologije.
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Ana Martinoli

RADIO REVOLUTION - RADIO FOR 21ST CENTURY

Summary

Radio landscape has been undergoing a number of structural changes, due to 
the rapid advance of digital technology. The implementation of new techologies 
has led to the proliferation of choice and control which, consequently, stimulated 
new consumers expectations. The prospects of the radio seem wellset in the 
converged media future.  Radio, in addition to traditional analogue, is now 
available on a number of different platforms – DAB, Digital TV, Internet 
and Mobile Phone. Thus, new technologies provide the radio with numerous 
benefits:
  The overall radio listening hours are expected to increase; 
  More interaction opportunities available for the listeners;
  More control over programming for the listeners and the proliferation of 

choice;
  Opening new spaces for the radio, available for the listeners, and resulting in 

greater flexibility.
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Mirjana Nikolić

U uslovima: izražene dominacije televizije, konvergencije medija i potrebe 
za revitalizacijom umetničke i opšte radijske produkcije, u Srbiji i Beogradu 
poželjno bi bilo osnivanje festivala koji bi afirmisao ulogu radija kao medija.  
S obzirom da su programska raznovrsnost i autentična umetnička produkcija 
obavezne pretpostavke radiostanica koje obavljaju funkciju javnog servisa, 
dakle stanica koje poseduju potencijale (kreativne, materijalne, tehničke), 
za ovu vrstu produkcije, ideja je da inicijator i organizator novog radijskog 
festivala bude upravo Radio Beograd kao stanica sa mandatom da obavlja ovaj 
društveno vrlo bitan zadatak.

Ključne reči:  
radio, radio difuzija, festival, umetnička produkcija, radio drama

U gotovo svim oblastima stvaralaštva i umetničkog delovanja, kako na lokalnom, 
tako i na nacionalnom ili međunarodnom nivou, organizuju se brojne i vrlo 
raznorodne smotre, festivali i takmičenja kao oblik prezentacije i verifikacije 
ostvarenih rezultata. Bez obzira koliko je neki umetnički čin zaodenut 
tajnovitošću, bez predstavljanja i verifikacije opšte ili stručne javnosti, on postaje 
grupni ili individualni čin o kome sud donose subjektivno samo stvaraoci. Zato 
se ne sme zaboraviti da su upravo festivali, prezentacije i takmičenja dobar način 
promocije, plasmana, pa i zarade. 
   
Etimološki posmatrano, reč „festival” je reč sa latinskim korenom i znači 
„svetkovina”, „svečanost” (Mićunović, 1991: 934), odnosno povremena ili stalna 
kulturna smotra koja teži da prikaže najbolja ostvarenja u jednoj ili više umetnosti, 
često zasnovana na takmičarskom sistemu, uz dodelu nagrada najboljima, mada 
postoje i oni kojima je cilj upoznavanje publike sa odabranim programima 

FESTIVAL
KAO OBLIK PREZENTACIJA

UMETNIČKE I UKUPNE PRODUKCIJE RADIO-STANICA
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u najboljim izvođenjima (Jovanović, 1985: 95). Kada je reč o elektronskim 
medijima, prvenstveno radiju, može se konstatovati da emisiono-produkcionu 
multiplikaciju i ogroman broj radio-stanica, kod nas i u svetu, nije pratila i želja 
autora i izvođača da svoju produkciju predstave na načine različite od obične 
dnevne difuzije kojom svakodnevno ispunjavaju etar. Razlozi za to su višeslojni, 
i kreću se u rasponu od činjenice da se festivalima negirala brzina kao najbitnija 
osobenost radija, do opšte prisutnog idejnog i produkcijskog siromaštva velikog 
broja radio-stanica i njihovih autora. 

Klasifikacija tipova i modela radijskih festivala

Klasifikaciju tipova festivala koji su u celini ili delom fokusirani na prezentaciju 
i verifikaciju radiofonskih ostvarenja moguće je izvršiti po nekoliko kriterijuma. 
S obzirom na činjenicu ko su takmičari, odnosno sa koje teritorije radio-stanice 
participiraju na nekom festivalu, razlikujemo: lokalne, regionalne, nacionalne/
državne/domaće i međunarodne festivale od kojih se svaka vrsta odlikuje 
vlastitim programskim i organizacionim karakteristikama. 

Festivali mogu biti specijalizovani za neku radijsku kategoriju ili temu - festival 
reklama, dramskog ili/i dokumentarnog stvaralaštva, muzički, ali je moguće 
govoriti i opštim festivalima, u okviru kojih se takmičari nadmeću u većem broju 
manje ili više srodnih kategorija. U uskoj vezi sa ovom podelom stoji podela 
festivala na festivale sa jednom i većim brojem takmičarskih kategorija.
Ako kao kriterijum za klasifikaciju uzmemo pitanje nagrade, festivali generalno, 
pa time i radijski, mogu biti predstavljački/prezentacioni i takmičarski sa 
određenim i definisanim nagradnim fondom. S obzirom na kategorije u okviru 
kojih se učesnici festivala takmiče ili predstavljaju svoje radove, festivali mogu 
biti: muzički; festivali opšte, dnevne, produkcije i festivali različitih novinarskih 
formi (komentar, prilog, vest, interpretacija) i festivali umetničke radijske 
produkcije. 

Na festivalima se mogu predstavljati određene produkcione forme, ali se 
mogu takmičiti i autori (muzičari, pisci), izvođači (snimatelji zvuka, glumci), 
interpretatori (spikeri). S obzirom na trajanje, festivali mogu biti jednodnevni 
ili višednevni sa obimnijim programom, dok po pitanju participacije publike 
možemo govoriti o festivalima kod kojih sve procene donosi stručni žiri, 
kompetentna javnost ili žiri, ili pak o festivalima sa participacijom šire javnosti, 
na primer publike u sali ili publike koja prati takmičenje i glasa SMS-om. 
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Shodno finansijskim efektima, festivali mogu biti organizovani u formi kod koje 
postoje ili ne postoje i ne očekuju se finansijski efekti. 

Prema funkciji, festivali mogu biti: takmičarski, promotivno-prezentacioni i 
festivali koji se organizuju kako bi se razvila saradnja određenih subjekata koji su 
procenjeni kao mogući partneri.

Evropska iskustva

„Pri Italije” (PRIX ITALIA)

„Pri Italije” je najstarije i najprestižnije takmičenje u oblasti radijskog, televizijskog 
i veb stvaralaštva.  Festival je osnovan 1948. godine od strane italijanske radio 
televizije (RAI) na Kapriju (Capri) što znači da će se 2006. organizovati po 
58. put1. Organizuje se svake godine u drugoj polovini septembra i propraćen 
je serijom značajnih kulturnih događanja. Na festivalu su se takmičili veoma 
značajni pisci, reditelji i producenti - Bertold Breht/Bertholt Brecht, Žan Kokto/
Jean Cocteau, Margerit Dira/Marguerite Duras, Fridrih Direnmat/Friedrich 
Direnmat, Umberto Eko/Umberto Eco, Maks Friš/Max Frisch, David Atenborou/
David Attenborough, Sidni Polak/Sidney Pollack, Frančesko Rozi/Francesco 
Rosi, Roberto Roselini/Roberto Rossellini, Džon Šlezinger/John Schlesinger, 
Anžej Vajda/Andrej Wajda, Krištof Zanusi/Krzystof Zanussi, koji su aktivno 
stvarali istoriju radija i televizije, ali i ovog pretižnog festivala. Među laureatima 
izdvajaju se: Semjuel Beket/Samuel Beckett, Ingmar Bergman/Ingmar Bergman, 
Piter Bruk/Peter Brook, Federiko Felini/Federico Fellini, Verner Hercog/Werner 
Herzog, Piter Grinevej/Peter Greenaway, Ken Louč/Ken Loach, Harold Pinter/
Harold Pinter... 

Na festivalu i takmičenju mogu učestvovati predstavnici radio i televizijskih 
stanica koje su stalne članice asocijacije ili njeni partneri što čini ukupno više 
od 80 javnih i privatnih radio-televizijskih stanica iz 42 zemlje sa 5 kontinenata2. 
Zemlja-članica na takmičenje maksimalno može prijaviti četiri programa 
ukupnog trajanja do 210 minuta koja se šalju na magnetofonskoj traci, DAT kaseti 
ili CD-u. Predviđene takmičarske kategorije u oblasti radija su: komponovano 

1 Festival Prix Italia 2006. održan je od 24. do 30. septembra u Veneciji.  
2 Albanija, Australija, Austrija, Belgija, Bosna i Hercegovina, Brazil, Hrvatska, Holandija, Češka, Danska, 

Finska, Francuska,  Grčka, Mađarska, Indija, Irska, Izrael, Italija, Japan, Južna Afrika, Kanada, Kina, Koreja, 
Makedonija, Nemačka, Novi Zeland, Norveška, Poljska, Obala Slonovače, Portugalija, Rumunija, Rusija, 
SAD, Slovačka, Slovenija, Srbija i Crna Gora, Španija, Švajcarska, Švedska, Ukrajna, Velika Britanija, 
Vatikan.    
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muzičko delo, originalna i adaptirana radio drama, dokumentarna drama, dela 
vezana za kulturu i opšti interes.... 

Organizacija i donošenje odluka u okviru festivala „Pri Italije” je po mnogim 
elementima jedinstveno u odnosu na druge festivale. Članovi organizacionog 
odbora i rukovodstva festivala sastaju se dva puta godišnje na glavnoj skupštini 
kako bi izvršili izbor predsednika i definisali strategiju odlučivanja3. Konkretna 
procena radova koji su prijavljeni za takmičarske kategorije procenjuje žiri čije 
je funkcionisanje predviđeno Statutom Festivala. Članovi žirija su predstavnici 
zemalja članica i menjaju se po principu rotacije, tako da svake pete godine jedna 
zemlja nema svog predstavnika. Žiriji su specijalizovani prema medijima, tako 
da postoje žiriji koji vrednuje radove iz oblasti radija (3), televizije (3) i  veb-a (1). 
Ovi žiriji dodele obično oko 13 nagrada - pet za televizijske, sedam za radijske 
i jednu za veb kategoriju, uz specijalnu nagradu Granarolo  Communication 
for life4. Na otvaranju festivala i prilikom dodele nagrada tradicionalno nastupa 
Nacionalni simfonijski orkestar Radio televizije Italiije i ovaj program se direktno 
prenosi. Festival „Pri Italija” istovremeno je značajan sa aspekta stimulacije radio, 
televizijskog i veb stvaralaštva, ali i sa aspekta brojnih pratećih dešavanja koja se 
organizuju u sklopu festivala i koji u sebi sadrže elemente kulturne animacije.  

„Pri Evrope” (PRIX EUROPA) 

Ovaj festival je zvanično osnovan 1997. godine u Berlinu, što znači da se 2006. 
godine, od 14. do 21. oktobra, organizuje jubilarni dvadeseti put5. U okviru 
festivala, dodeljuju se nagrade za najbolju evropsku televizijsku, radijsku i Internet 
produkciju sa ciljem da ih učini dostupnim i pomogne njihovu distribuciju i 
upotrebu. Od kada su radio, televizija i internet postali javna dobra koja prerastaju 
okvire jedne države, na njima počiva velika odgovornost za intergacije evropskih 
naroda i afirmaciju ovog oblika krajnje specifičnog zajedništva.

Glavni koncept festivala „Pri Evropa” je afirmacija onoga što bi se moglo nazvati 
„evropska proizvodnja”, odnosno „produkcija”. Kroz svoje programe, ovaj festival 
pokušava da jednu od negativnosti evropskog kontinenta - multilingvalnost, 
multikulturalnost i multinacionalnost afirmiše kao vrednost. Praveći jedinstven 
zbir „disonantnih tonova” kroz ove oblike radijskog (TV i Internet) stvaralaštva 

3 Predsednik za 2006. je Karolin Tomson (Caroline Thomson) predstavnica BBC-a. 
4 Od 2000. godine, u okviru Festivala,dodeljuje se specijalna nagrada Granarolo  Communication for life i 

to za dela televizijske naracije - dokumentarne emisije i reportaže, koje se kroz obradu tema iz ekonomije, 
politike i kulture zalažu za slobodu i ljudska prava.

5 Festival je nastao objedinjenjem festivala „Prix Evrope” koji se osnovan 1987. godine u Amsterdamu kao 
festival televizijskih ostvarenja i koji je svake godine menjao mesto održavanja - Amsterdam, Berlin, Porto, 
Marsej, Rejkjavik, Strazbur, Barselona... i festivala „Prix Futura”, koji je bio bijenalnog karaktera, a koji je 
osnovan u Berlinu 1969. godine, u okviru koga su se takmičila televizijska, od 1979. i radijska ostvarenja.  
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afirmiše se produkcija puna raznovrsnosti i jedinstvene različitosti. Kroz 
integraciju brojnih kultura koje nude izvesne specifičnosti i u segmentu audio-
vizuelne komunikacije, stvara se osnov za dinamičniju razmenu raznolikih 
produkcija i afirmaciju tržišta umetničkih i audiovizuelnih proizvoda. 

Svake godine rukovodstvo festivala „Pri Evrope” poziva najbolju produkciju 
u pomenuta tri medija - radio, TV i Internet; producente, menadžere iz svih 
evropskih zemalja kako bi bili uključeni u takmičenja, debate i okrugle stolove 
koji se organizuju u okviru  festivalskih događanja. U osnovi čitavog procesa 
je želja da se kvalitativno unapređuju budući programi, kako u sadržinskom, 
tako i u tehničkom smislu. Na taj način, kroz ostvarenje svoje misije, festival 
„Pri Evrope” postaje u nekim segmentima promoter i nosilac odgovornosti za 
evropsku medijsku politiku.  
 
Jedan od dobrih primera koji slikovito prikazuje opisane intencije festivala „Pri 
Evropa” je program Radio dan evropske kulture (Radio Day of European Cultures) 
koji se od 2002. godine redovno organizuje kao svojevrstan oblik radio-difuzne 
prezentacije raznolike evropske kulture. Prema unapred definisanom planu, 
ovaj program u sebi sadrži: intervjue, koncerte, javna čitanja, diskusije, živa 
emitovanja, direktne prenose, kviz programe, igrane i dokumentarne radio 
drame i programe. O važnosti ovog projekta govori i činjenica da se Radio dan 
evropske kulture organizuje uz podršku visokih političkih i kulturnih zvaničnika 
zemalja Evrope i institucija Evropske unije6. Svake godine Festival pokušava, 
u čemu prema mišljenju kritičara i uspeva, da odgovori na aktuelnosti javnog, 
kulturnog i medijskog života. Tako je 2004. godine, u okviru festivala, održana 
međunarodna konferencija sa temom „Preko granica - kultura, religija i mediji”, 
dok je 2005. tema konferencije bila „Fudbal: Kultura” kao tema koja je trebalo da 
poveže profesionalce iz sfere sporta, medija i umetnosti sa akcentom na bliskoj 
vezi između fudbala, biznisa i politike. 

Festival „Pri Evrope” svojim karakterom spada u red takmičarskih festivala s 
obzirom da se dodeljuje veći broj nagrada iz oblasti radija, televizije i Interneta. 
Predmet festivalske prezentacije i takmičenja su najbolja ostvarenja godišnje 
evropske produkcije u pomenute tri oblasti koji se predstavljaju i procenjuju 
nakon izvršene selekcije. Takmičenje je organizovano u osam kategorija - najbolja  
drama, najbolja dokumentarna drama, istraživački rad, savremena dešavanja... 
Celokupno festivalsko dešavanje praćeno je podrškom Saveta Evrope, Evropskog 
parlamenta, Evropske komisije, Evropske kulturne fondacije, Evropske radio-
difuzne unije, Pokrajine Berlin, Pokrajine Brandenburg, Kancelarije za štampu i 

6 Podršku su pružali: Pat Koks (Pat Cox), Valter Švimer (Walter Schwimmer), Vivijan Reding (Viviane 
Reding). 



FE
ST

IV
A

L

148

informisanje Savezne vlade Nemačke, ARTE G.E.I.E., Francuske televizije (France 
Télévisions), Holandskog radija i televizije, Austrijskog radija (Österreichischer 
Rundfunk), Televizije ZDF i Radija Berlin-Brandenburg (RBB). 
 
„Premio Ondas” (PREMIOS ONDAS)

Radio televizijski festival „Premi Ondas” je takođe jedan od najpoznatijih i 
najuvaženijih festivala u oblasti medija. Osnovan je 1953. godine, a organizator 
i sponzor celokupnog festivala je Radio Barselona i Društvo za radio-difuziju 
Španije koji dodeljuju nagrade za dela u predviđenim kategorijama koja su 
proizvedena u skladu sa najvišim profesionalnim standardima u periodu od 1. 
oktobra prethodne, do 19. oktobra tekuće godine. Festival je zvanično podržan i 
od strane EBU (European Broadcasting Union - Evropske radiodifuzne unije). Na 
počecima, takmičenje je organizovano samo u kategoriji radijskog stvaralaštva, 
u kojoj su se dodeljivale nagrade, da bi danas takmičenje bilo organizovano u pet 
medijskih oblasti - radio, televizija, muzika, film i reklama. U sistem takmičenja 
uključena su profesionalna medijska preduzeća i nezavisne produkcije, kako na 
nacionalnom, tako i na internacionalnom nivou. Žiri je sastavljen od stručnjaka 
iz oblasti u kojima se dodeljuju nagrade, obično svetski poznati profesionalci u 
određenim oblastima. Nagrade se dodeljuju na osnovu proste većine prikupljenih 
glasova i sastoji se iz trofeja u obliku konja i posebno kreirane diplome. Dodela 
nagrada održava se u oktobru.

U oblasti radija, nagrade se dodeljuju za različite radijske forme pri čemu se 
procenjuje njihova originalnost, inovativnost i način rada. Nagrade u oblasti 
radija se dodeljuju: 
-  na nacionalnom nivou i to: za najbolji program nacionalnih stanica, za naj-

bolji program ili praćenje jednog nacionalnog ili internacionalnog događaja, 
za najbolji program koji se ističe svojom originalnošću, inovativnošću ili 
doprinosom javnom informisanju i za najbolju radijsku reklamu koja se 
ističe sadržinom, produkcijom ili originalnošću; 

-  za teritoriju Južne Amerike, i to za najbolju radio-stanicu i na 
internacionalnom nivou, za najbolji informativni i zabavno-rekreativni 
program7.

7 Nagrade koje se još dodeljuju u okviru ovog festivala su: u oblasti televizije - za najbolju seriju, za najbolji 
zabavni program i za najbolji program koji se ističe svojom originalnošću, inovacijom i doprinosom u 
javnom informisanju, u oblasti muzike - najbolja pesma, najbolji spot, najbolji/a domaći muzičar/grupa, 
najbolji latinoamerički muzičar/grupa, najbolji novi španski muzičar/grupa, najbolji novi latinoamerički 
muzičar/grupa, najbolji album, najbolji živi nastup muzičara/grupe, najbolji DJ i najbolja flamenko 
predstava), u oblasti kinematografije - najbolji film domaće produkcije, najbolji glumac, najbolja glumica 
i posebna nagrda Premio Cinemania i za oblast reklame - najbolja radijska i najbolja televizijska reklama.
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Nacionalni i internacionalni žiri broji 40 profesionalaca iz oblasti radija, TV, 
filma, muzike i prosečno se dodeli oko 33 nagrade istaknutim profesionalcima 
iz 24 zemlje iz sveta8. 

Regionalna iskustva

Festival „Prix Marulić” 

U Hrvatskoj, na ostrvu Hvaru i istoimenom gradu od 1997. godine, organizuje se 
Međunarodni festival radio drame i dokumentarne radio drame „Prix Marulić”9. 
Negujući uverenje da je upravo radio kao medij najpodesniji za savremeni „dijalog 
s prošlošću”, festival „Prix Marulić”, koji u podnaslovu nosi moto festivala - 
Starim tekstovima u pohode, predstavlja godišnji festival koji je posvećen radio-
dramskoj prezentaciji tekstova iz književne baštine pojedinih naroda. 

Festival se obično organizuje u maju, u formi prepodnevnog i poslepodnvenog 
preslušavanja dela koja su prijavljena na takmičenju. Važna svojevrsnost festivala 
su prostori u kojima se održavaju slušanja emisija, pošto je reč o autentičnim i 
istorijski značajnim prostorima koji slušaocima nude kontakt sa starim vremenima 
i prošlošću. Takvi prostori su klaustri i trpezarija Franjevačkog samostana, stare 
crkve, palata Sveti Marko, Hvarsko kazalište, Fortica - gradska tvrđava, Vrt 
letnjikovca Hanibala Lucića i mnogi drugi sakralni objekti. Organizatori festivala 
se intenzivno trude da osiguraju pun kvalitet zvuka i neutralnost slušanja u 
ovim istorijskim prostorima. U večernjim časovima, učesnici festivala vode 
razgovore o odslušanim emisijama i rasprave o brojnim aspektima savremenog 
radija. Organizator festivala je Dramski program Hrvatskoga radija, u saradnji 
s Europskom radio difuzijnom unijom (Europian Broadcasting Union - EBU). 
Pravo učešća na festivalu imaju sve radio-stanice - stalne i pridružene članice 
EBU-a, kao i druge zainteresovane radijske organizacije i nezavisni producenti.

8 Od ostalih međunarodnih festivala, zanimljivo je ukazati na jedan vrlo neobičan i još uvek nedovoljno 
verifikovan festival koji je organizovan u novembru 2004. godine u Moskvi. Reč je Festivalu pravoslavnih 
medija koji je organizovan uz blagoslov i starateljstvo patrijarha Moskve i cele Rusije Alekseja II. Takođe, 
posebnu pažnju je privukao i 12. Međunarodni festival medija, The golden umbrella festival koji je održan 
od 7. do 11. juna 2006. u Albeni (Bugarska) i koji je proglašen „najvećim medijskim događajem na 
Balkanu”. Na festivalu je učestvovalo više od 300 kompanija, iz oko 30 zemalja regiona, vodeće svetske, 
evropske i regionalne medijske kuće, marketing i medija direktori, advertajzing agencije...Takmičenje se 
odvijalo u šest kategorija: vesti i dokumentarni program, zabavni TV program, web, press, radio i kreativne 
biznis ideje u oblasti medija. Segment Festivala je i Media EXPO koji predstavlja istovremeno i izložbu i 
prezentaciju medijskog tržišta i medijskih tehnologija.  

9 Marko Marulić (1450-1524) hrvatski humanista i renesansni pisac; rođen u Splitu; bavio se advokaturom, a 
bio je i sudija; bavio se izučavanjem klasične kulture i slikarstvom; njegova filozofsko-moralistička dela na 
latinskom bila su u svoje vreme vrlo čitana. (Mala enciklopedija Prosvete, 1986: 601). 
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Prema koncepciji organizatora, osnovna namera, misija, festivala je - ispitati i 
uporediti različite načine i pristupe u predstavljanju starih književnih tekstova 
savremenom auditorijumu. Iz tog razloga, pristup festivalu je otvoren za sve 
vrste i rodove radio-emisija, bez obzira na formalna i žanrovska ograničenja uz 
pretpostavku da dela kao sadržaj obrađuju stare tekstove. Ograničenja koja su 
predviđena propozicijama festivala odnose se na definiciju onoga što jeste i što 
se može tretirati kao stari tekst. Prema utvrđenim pravilima, u ovu kategoriju 
spadaju tekstovi književne baštine, bez obzira na književni rod i oblik - pesništvo 
i proza; pesma, ep, drama, roman... Kao punopravni učesnici festivala mogu biti 
prihvaćene i emisije koje se zasnivaju na tzv. „rubnim” tekstovima književnosti, 
kao i na ostalim artefaktima pismenosti, celoviti ili fragmentarni - epitafi, pisma, 
zabeležena predanja, napevi, zatim biografski, autobiografski, dnevnički i drugi 
lični zapisi...
 
Ono što je vrlo bitno i što je sadržano u podnaslovu festivala je pitanje koliko 
obrađena i predstavljena književna dela pripadaju staroj književnosti i šta je to 
stari tekst? Dajući odgovor na ovo pitanje organizatori festivala predviđaju da se 
starim tekstom može smatrati tekst koji je izvorno nastao pre 1894. godine, kao 
godine koja prema kriterijumima osnivača festivala, obeležava godinu početka 
radija. Stari tekst je predložak, izazov, ishodište. Medij radija ga usvaja, umetnički 
oblikuje i odašilja svojoj slušalačkoj publici u formi autentičnog dela radio-arta. 
Na taj način, festival „Prix Marulić” kao osnovnu ideju ima afirmaciju raznolikih 
oblika i metoda radiofonskih postupaka i u tom cilju naglašava svoju otvorenost 
ka raznolikim radijskim umetničkim žanrovima.

Takmičenja na ovom festivalu su podeljena u dve kategorije: dramsku i 
dokumentarnu. Kategorija Drame podrazumeva emisije nastale direktnim 
prenošenjem u medij radija onih tekstova koji su u vreme nastanka (pre datumske 
granice starih tekstova) bili namenjeni dramskom (pozorišnom izvođenju) 
kao i emisije nastale na temelju novonapisanih radiodramskih tekstova, a koji 
se stvaralački pozivaju na stariju književnu ili kulturnu baštinu. Kategorija 
Dokumentarne drame podrazumeva sve ostale radijske forme koje istražuju stare 
tekstove. Takmičari se sami opredeljuju za kategoriju u kojoj će predstaviti svoj 
rad, što definišu već u prijavi za Festival. Propozicijama Festivala je predviđeno 
da se mogu takmičiti emisije koje su svoje prvo javno emitovanje imale više od 
tri godine pre početka festivala i ne prihvataju se emisije koje imaju primarno 
edukativnu funkciju. Takmičarske emisije ne smeju sadržati propagandne, 
reklamne poruke, a mogu biti predstavljene i one koje su već predstavljene na 
nekom od festivala, dakle ne moraju u okviru ovog imati premijerno izvođenje. 
Festival je takmičarskog karaktera, što znači da se radovi autora vrednuju 
i nagrađuju. Ova obaveza je poverena žiriju - ocenjivačkom sudu, čiji je rad 
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predviđen posebnim Pravilnikom. Najboljim emisijama u svakoj kategoriji 
dodeljuju se nagrade. Prva nagrada „Prix Marulić” sastoji se od medalje, diplome 
i novčane nagrade od 4.000 evra, kao i dve posebne pohvale „Prix Marulić”, koje 
se sastoje od medalje i diplome. 

Hrvatski radijski festival

Hrvatski radijski festival organizuje se od 1996. godine sa zadatkom da promoviše 
hrvatsko, nacionalno muzičko stvaralaštvo kroz takmičenje autora i izvođača, 
novih i neizvođenih muzičkih numera. Prva završna prezentacija muzičkih 
dela koja su se takmičila na festivalu održana je u Vodicama, kod Šibenika, a 
2006. godine finalni, završni koncert održan je u junu, u Trogiru. Organizatori 
Festivala su Hrvatska udruga radija i novina (HURIN10) i samostalno preduzeće 
Hrvatski radijski festival koje je svoja producentska prava prenelo na izvršnog 
producenta Narodni radio11. Osim što ima zadatak da populariše savremenu 
produkciju zabavne muzike, Festival ima misiju da omogući demokratizaciju 
radija i participaciju celokupnog auditorijuma u proceni najboljih muzičkih 
ostvarenja. 

Festival suštinski počinje time što Organizacioni odbor raspisuje konkurs 
za nove kompozicije koje su potencijalni učesnici-takmičari na Festivalu. U 
konkursnom materijalu daje se eksplikacija propozicija kojima se učesnici 
obavezuju da kompozicije moraju biti pisane kao pop-pesme ili kao pesme 
slobodnog muzičkog oblika, uz preporuku da bi numere trebalo da podsećaju i 
podstiču „veselu letnju atmosferu”. Svaka prijava za festival mora da sadrži: jasno 
istaknuto ime i prezime autora muzike, stihova, aranžmana i izvođača, kvalitetni 
finalni snimak za reprodukciju i dva primerka stihova. Jedan kompozitor može 
biti autor najviše tri kompozicije koje ne smeju da budu duže od tri i po minuta. 
U slučaju dužeg trajanja, autori dopuštaju organizatoru festivala da zajednički 
obave skraćivanje kompozicije. Autori i izvođači odabranih kompozicija obavezni 
su da u roku od pet dana od objavljivanja rezultata takmičenja potpišu ugovore 
s Organizacionim odborom, te Ugovor o nastupu na završnoj javnoj priredbi 
radijskog festivala. Prijavljivanjem i slanjem radova na festival, takmičenje, autori 
i izvođači prihvataju u celosti postojeće uslove i prenose ekskluzivno pravo na 

10 HURN - jedno od najstarijih evropskih udruženja te vrste koje okuplja radio stanice i štampane medije sa 
ciljem unapređenja i razvijanja njihovih programskih, tehničkih i drugih uslova delovanja. Osnovano je 
1963. godine i danas okuplja 119 radio stanica i 17 listova na nacionalnom i lokalnom nivou Hrvatske.  

11 Narodni radio je izvršni producent Hrvatskog radijskog festivala. Reč je o prvoj privatnoj komercijalnoj 
radio-stanici sa nacionalnom koncesijom. Stanica je počela sa emitovanjem 23. decembra 1997. Raspolaže 
sa dvadeset predajnika kojima pokriva oko 90% hrvatske teritorije. Pripada kategoriji najslušanijih i 
najomiljenijih radio-stanica u Hrvatskoj.
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Hrvatski radijski festival i to da odabrana kompozicija može: da bude snimljena i 
objavljena na nosaču zvuka ili slike bez naknade izvođačima, da budu emitovana 
putem radija i televizije bez naknade izvođačima, te da oba, odnosno pojedina od 
ovih prava, mogu biti prenesena na treće osobe. 

Pravo da konkurišu i učestvuju na festivalu imaju svi autori, kompozitori, 
aranžeri čija dela nisu izvođena. Na objavljeni konkurs obično pristigne 300-
400 neobjavljenih kompozicija od kojih žiri vrši selekciju 40-45 numera. Dalja 
procedura takmičenja predviđa da se u prvom, četrdesetodnevnom ciklusu 
predviđene kompozicije emituju jednom dnevno na programu radija. Nakon 
ovog ciklusa svaka stanica, članica radijske mreže, organizuje javno glasanje po 
predviđenim propozicijama. U drugi ciklus ulazi trideset kompozicija koje se 
intenzivno emituju narednih deset dana, nakon čega se izdvaja dvadeset finalista 
koji su se za ovaj status izborili zahvaljujući najvećem broju glasova. Kulminacija 
i završetak takmičenja je završni koncert na otvorenom prostoru, za šta se obično 
biraju atraktivni gradovi hrvatskog primorja. 

U okviru Hrvatskog radijskog festivala, dodeljuju se tri nagrade - nagrada 
slušalaca, nagrada stručnog žirija i „Gran Prix” festivala koji se dodeljuje najbolje 
plasiranom izvođaču. Festival je organizaciono veoma zanimljiv iz više razloga. 
Jedan od njih je vezan za visok stepen demokratičnosti i prisustva javnosti u 
izboru najbolje numere, ali i povezivanje brojnih lokalnih radio-stanica, te 
njihovog auditorijuma oko jedinstvenog projekta - izbora nabolje kompozicije 
Hrvatske. 

Kroz godine postojanja i realizacije, Hrvatski radijski festival je postao jedan 
od najvećih i najprestižnijih festivala u Hrvatskoj. Njegova pozitivna iskustva 
prerasla su u neku vrstu regionalne inspiracije. Konkretno, beogradska radio 
stanica Radio „S” od 2004. godine, po identičnom modelu organizuje sopstveni 
festival.  

Domaći radijski festivali i prezentacije radijskog stvaralaštva     

U istoriji jugoslovenskih ili ex-jugoslovenskih festivala koji su imali za cilj da 
predstave uspehe i domete u oblasti radijskog i uopšte umetničkog, auditivnog 
stvaralaštva, prestižno mesto je zauzimao festival „Nedelja radija”, organizovan 
u Ohridu (Makedonija). Ova manifestacija je iznikla iz prvobitnog koncepta 
Jugoslovenskog festivala radio drame, koji je prvi put održan 1957. godine, 
u organizaciji Radio Novog Sada, koji je bio njen domaćin u periodu od 1957. 
do 1962. godine. Tokom 1963. i 1964. godine, Festival je održan u Ljubljani, 
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pod nazivom „Nedelja jugoslovenske radio i TV drame”, inkorporirajući u 
strukturu svojih programskih sadržaja i takmičarsku kategoriju radio-drame 
za decu. Jačanje televizijske drame kao umetničko-produkcione forme, dovelo 
je do toga da ova takmičarska kategorija bude izdvojena iz koncepta festivalske 
manifestacije, tako da se 1966. i 1967. u Ohridu po prvi put održava „Nedelja 
jugoslovenske radio-drame i radio-drame za decu”. Do nove transformacije 
ovog jugoslovenskog radijskog festivala dolazi 1972. kada se u Ohridu organizuje 
prva „Nedelja radija”. Ova festivalska manifestacija imala je za zadatak da 
predstavi celokupno jugoslovensko radiofonsko stvaralaštvo, a ne kao do sada 
da fokus bude na umetničkom, dramskom stvaralaštvu. Posebni segmenti, 
integralni delovi festivala „Nedelja radija” bile su dve takmičarske kategorije -  
radio-drama i radio-drama za decu, da bi sredinom osamdesetih, ovim dvema 
takmičarskim kategorijama bile priključene i dve nove kategorije utemeljene na 
tendenciji prezentacije i promocije muzičke produkcije. U tom smislu, strukturu 
takmičarskih kategorija festivala „Nedelja radija” činile su:
-  radio-drama u okviru koje se dodeljivane nagrade za: režiju, muziku, tonski 

snimak, inovaciju u radiofoniji i Plaketa JRT-a za najbolju emisiju u celini;
- radio-drama za decu;
- najbolje radiofonsko muzičko ostvarenje i
- prezentacija jugoslovenske muzike na radiju.

Uz takmičarske prezentacije dela, koje su se odvijale prema propozicijama, u 
okviru festivala je organizovan niz manifestacija kakve su: stručni razgovori, 
savetovanja, okrugli stolovi, izložbe, javna izvođenja i emitovanja razgovora 
sa autorima. Festival je, iz godine u godinu, gradio svoju reputaciju, pri čemu 
se sa današnjeg aspekta može proceniti da je njegov doprinos bio nemerljiv, a 
implikacije i uticaji na stvaraoce umetničkog, akustičkog i dramskog stvaralaštva, 
izuzetno relevantni i stimulativni. Umetnici koji su najčešće nagrađivani na 
ovom festivalu za svoja dramska i radio-dramska dela bili su: Đorđe Lebović, 
Neda Depolo, Darko Tatić, Arsa Jovanović, Ivana Stefanović.

Sve do 1991, „Nedelja radija” se održavala na Ohridu u organizaciji RTV Skopje. 
Po raspadu SFRJ, „Nedelja radija” se revitalizuje kao novi festival pod starim 
imenom i novim mestom održavanja - Brezovica, Šar Planina, Kosovo i Metohija. 
Poslednji festival „Nedelja radija” organizovan je 1998. godine. 

FEDOR - Festival dokumentarne radiofonije     

Na temeljima bogate tradicije u oblasti produkcije dramskih igranih i 
dokumentarnih programa na osnovu kojih je Radio Beograd zauzimao 
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prestižno mesto u evropskim okvirima i festivalskim takmičenjima (Prix 
Italia, Premios Ondas...), a kao izraz svojevrsne marginalizacije dramskog i 
posebno dokumentarnog dramskog programa, u Beogradu je osamdesetih 
godina pokrenuta inicijativa za pokretanje autorskog festivala dokumentarne 
radiofonije. Inicijativa se vezuje za tadašnjeg urednika u Dramskom programu 
Radio Beograda - Miroslava Jokića i glavnog urednika Drugog programa 
Radio Beograda - Đorđa Malavrazića. Oni su smatrali da, po uzoru na 
Festival dokumentarnog i kratkometražnog filma, Beograd treba da ima sličan 
festival radijskih ostvarenja. U tom smislu, 1982. godine, kao integralni deo 
martovskog Festivala dokumentarnog i kratkometražnog filma, pokrenut je 
Festival dokumentarne radiofonije - FEDOR. Međutim, 1986. godine, odlukom 
Umetničkog Saveta festivala dokumentarnog i kratkometražnog filma, FEDOR je 
isključen iz postojećeg projekta. Sledeće godine, entuzijasti Dramskog programa 
Radio Beograda pokušavaju da pronađu model preživljavanja - programskog, 
prostornog i finansijskog, započetog projekta Festivala. Izvesni uslovi su 
obezbeđeni tako da se Festival FEDOR obnavlja 1989. godine, kada potpunu 
ingerenciju nad njegovom organizacijom preuzima Radio Beograd. Pravo učešća 
na festivalu su imala sva dela nastala od poslednjeg festivala, 1986. godine. U 
okviru festivala, planirana je dodela devet nagrada, u tri kategorije po tri nagrade 
koje su se sastojale od statue i novčanog iznosa. Odluke o nagradama donosio je 
žiri sastavljen od eminentnih autora, reditelja, dugogodišnjih stvaralaca u oblasti 
dokumentarnog žanra iz Radio Beograda, ali i van njega. Kriterijum za izbor 
članova žirija bio je samo kvalitet njihovog umetničkog rada. Osim takmičarskog 
dela festival je i imao i brojne prateće programe - predavanja, okrugle stolove o 
radio dokumentarizmu i dokumentarnoj radiofoniji, tematske izložbe. FEDOR je 
bio godišnja manifestacija takmičarskog karaktera sve do 1995. godine, kada je 
ukinut. Prema kategorizaciji, vrsti i broju nagrada FEDOR je bio kopija festivala 
„Pri Italije”. 

Festival(i) udruženih radio i TV stanica Srbije

Razvoj radio-difuzije u Srbiji u periodu nakon Drugog svetskog rata u tesnoj je 
vezi sa programskom multiplikacijom nacionalnog radija, ekspanzijom lokalne 
radio difuzije koja je oličena u osnivanju velikog broja lokalnih elektronskih 
medija - prvenstveno radio, a potom i televizijskih stanica. S obzirom da je 
osnivanje ovih lokalnih medija bilo najdirektnije kontrolisano i podsticano od 
strane Radio, odnosno TV Beograda, logično je što je Radio Beograd 1969. godine 
bio inicijator osnivanja Kluba radio-stanica Srbije. Klub, sredinom 1971. godine, 
prelazi na viši samoupravni i organizacioni oblik udruživanja - Zajednicu. Ova 
poslovna zajednica - Zajednica radio-difuznih organizacija Srbije je od 1980. 
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godine otpočela sa praksom organizovanja godišnjih smotri  najboljih emisija koje 
su nastale u produkciji radio-stanica - članica, a sa ciljem podsticanja redakcija 
lokalnog radija u pronalaženju svežih i modernijih produkcionih formi. Reč je o 
festivalu, smotri realnog programskog stvaralaštva lokalnih radio-stanica koje 
su ujednačenih produkcijskih mogućnosti, u smislu čega se iz godine u godinu 
zapaža obilje novih ideja i formi. Organizacioni odbor festivala formirao je 
petočlani žiri u čiji sastav su ulazili ugledni programski stvaraoci, radio i TV-
novinari, naučni, kulturni i javni radnici. Oni su među sobom birali predsednika 
i definisali termine u kojima su preslušavali i procenjivali emisije. Festival 
se organizuje i danas, tradicionalno u novembru mesecu, u Vrnjačkoj Banji. 
Predviđene takmičarske kategorije Festivala su: programski prilog - reportaža 
o delatnosti generalnog sponzora koja je obavezna za sve učenike, radio/TV-
dnevnik, dokumentarna radio/TV-reportaža, spikerska interpretacija, tehnička 
realizacija i generalno priznanje najboljoj medijskoj kući. Takmičari u radijskim 
kategorijama u obavezi su da svoje radove pošalju na CD-u, mini disku ili audio 
kaseti, dok se u kategoriji televizije radovi šalju na S-VHS ili MDV. Nagrade koje 
se dodeljuju najuspešnijim takmičarima su diploma i novčani iznos koji varira. 
Zanimljivo je istaći da ista Zajednica svake godine, po sličnim parametrima i 
takmičarskim kategorijama, tradicionalno u maju, organizuje FLOPS - Festival 
lokalnih propagandista Srbije, na kome se takmiče isključivo propagandisti, 
marketinški stručnjaci koji rade pri radio stanicama ili agencijama. 

Takmičenje tonskih snimaka i snimatelja - TAKTONS  

TAKTONS predstavlja specijalizovan festival na kome se vrednuju dostignuća na 
polju profesionalnog snimanja zvuka. Festival je pokrenut 1982. i do 1990. godine, 
a organizovao ga je Radio Novi Sad, pod pokroviteljstvom Jugoslovenske radio 
televizije. U januaru 2001. godine, na inicijativu Radio televizije Srbije i Radio 
televizije Crne Gore, doneta je odluka o obnavljanju ovog, za profesiju tonskih 
snimatelja, značajnog festivala. Godine 2002, Festival je obnovljen, održava se i 
dalje u Novom Sadu i obogaćen je pratećim manifestacijama kao što su izložba 
profesionalne audio opreme, predavanja o akustici, tonskom snimanju...

Cilj TAKTONS-a je da pruži uvid u kreativna ostvarenja na polju snimanja zvuka 
u protekloj godini i obezbedi njihovo profesionalno vrednovanje na osnovu 
definisanih parametara. Takmičenje je istovremeno promocija programske 
produkcije, ali i izazov za usavršavanje radijskih stvaralaca, posebno tonskih 
snimatelja. Pravo učešća na takmičenju tonskih snimatelja TAKTONS imaju 
tonski snimci realizovani u radijskim i televizijskim produkcijama javnih 
RTV servisa tokom prethodne godine, odnosno od organizacije prethodnog 
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takmičenja. Svaki radio centar može prijaviti ukupno deset radijskih snimaka 
i šest televizijskih. Autori mogu biti pojedinci ili grupe autora, a prijave moraju 
stići najkasnije 30 dana pred početak festivala kako bi interna selekciona komisija 
obavila selekciju.

U okviru radijskih kategorija tonski snimatelji se takmiče u sledećim kategorijama: 
snimci umetničke muzike - do 10 minuta; snimci zabavne muzike - do 6 minuta; 
narodne muzike - do 5 minuta; govorni snimci (radio drame, dokumentarni 
programi) - 10 minuta i snimci javnih izvođenja - do 10 minuta. Žiri koji 
procenjuje radove pristigle na takmičenje čine samo ton-majstori, a procenu i 
vrednovanje pristiglih snimaka vrednuju prema parametrima kakvi su: prostorni 
utisak - homogenost zvuka u prostoru, stereo utisak, prozračnost zvuka, boja 
zvuka, šumovi i smetnje, efekti (za drame) i opšti utisak. Za svaku takmičarsku 
kategoriju, dodeljuje se po jedna nagrada, kao i zbirna nagrada za najbolje delo 
u oblasti radija i televizije. Nagrade se sastoje od pisanih obrazloženja, diploma i 
plaketa. Iako se može činiti da je reč o vrlo specijalizovanom festivalu u opštoj oseci 
prezentacije radijske i naročito umetničke produkcije i ovakav oblik takmičenja 
na kome se akcentuje rad samo jednog ili grupe članova produkcijskog tima 
značajan je za promociju i prezentaciju vrlo zapostavljene radijske produkcije.   

Radijski festival Radija „S”   

Sledeći ideju Hrvatskog radijskog festivala, jedna od najslušanijih radio stanica u 
Srbiji, Radio „S”, 2006. godine po treći put realizuje projekat Radijskog festivala. 
Ovaj festival epitet „radijski” nosi iz razloga što je njegov organizator radio-
stanica putem čijeg programa se organizuje predtakmičenje u smislu emitovanja 
numera koje su ušle u uži izbor i činjenice da se putem njenog programa organizuje 
prenos završne manifestacije. Putem SMS poruka ili telefonskih poziva, javnost, 
auditorijum ima priliku da glasa za svoje favorite.   

Prema sličnoj proceduri kao i u slučaju Hrvatskog radijskog festivala, Radio 
„S” otvara konkurs za originalnu muzičku numeru, na koji pristižu radovi 
zainteresovanih takmičara. Grubu selekciju pristiglih numera vrši žiri koji 
formira radio-stanica. Od oktobra meseca, odabrani takmičari i njihove numere 
su putem radio-talasa dostupni slušaocima koji mogu na različite načine da 
glasaju za svoje favorite. Takmičari sa najvećim brojem glasova stiču pravo da i 
u živom nastupu predstave svoje kompozicije i svoje izvođačko-interpretatorske 
sposobnosti. Završna manifestacija radijskog festivala organizuje se sredinom 
decembra u Centru „Sava”.
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Ostali domaći festivali 

Od ostalih domaćih festivala specifično mesto pripada INTERFERU 
- Internacionalnom godišnjem festivalu/smotri najboljih reportaža i 
to: novinskih, radio, televizijskih i fotoreportaža, koji se organizuje u 
septembru i to u Somboru. Godine 2006, festival će biti organizovan po 
11. put. Nagrade dodeljuje stručni tročlani žiri i to u kategorijama: nagrada  
za životno delo, „Gran prix”, kao i nagrade za svaku od kategorija - radio i  
TV-reportaže, novinsku i foto-reportažu. 

Mogući pravci razvoja i perspektive radijskih festivala

Iz datog pregleda nedvosmisleno se nameće zaključak da aktuelna svetska praksa 
afirmiše ideju i potrebu za organizacijom festivala koji ne samo što su takmičenja 
umetničkih vrednosti jednog, već nekoliko konvergentnih medija kakvi su radio, 
TV i Internet. Regionalna i domaća praksa u ovom smislu pomalo posustaje, 
za šta razloge treba tražiti u političkim i društvenim odnosima, ali i krajnje 
nerazumljivoj inertnosti stvaralaca. U tom smislu Srbiji bi bio krajnje neophodan 
festival koji bi reafirmisao ulogu radija, posebno autentične radijske produkcije, 
što bi moglo da bude prošireno i kategorijama umetničke televizijske produkcije 
i veb stvaralaštva. 

S obzirom da je programska raznovrsnost uključujući i autentičnu umetničku 
produkciju obavezna pretpostavka radio-stanica koje obavljaju funkciju javnog 
servisa dakle stanica koje poseduju potencijale (kreativne, materijalne, tehničke) 
za ovakvu vrstu produkcije, ideja je da bi inicijator i organizator novog radijskog 
festivala trebalo da bude upravo Radio Beograd kao stanica sa mandatom 
da obavlja društveno vrlo bitne zadatke uz podršku nezavisnih regulatornih 
tela (RATEL - Republička agencija za telekomunikacije i RRA - Republička 
radiodifuzna agencija) i ingerentnih ministarstava (Ministarstvo kulture i 
informisanja, Ministarstvo za kapitalne investicije - sektor za telekomunikacije). 

Mogući pravac projektovanja novog festivala mogao bi biti u vezi sa njegovim 
izdizanjem na regionalni nivo i primarnim zadatkom da predstavlja takmičenje 
programske produkcije radio stanica koje su se prestruktuirale iz tzv. državnog 
modela u model javnog servisa. Ovako zamišljen Festival bio bi idealno polazište 
i za susret medijskih profesionalaca zaposlenih i angažovanih u institucijama 
koje su organizaciono, programski i tehnički slične Radio Beogradu i koje su već 
duboko u procesu transformacije.    
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Festival bi mogao da se organizuje u martu mesecu, u početku u Beogradu, mada 
je moguće da svake godine organizator Festivala bude drugi regionalni radio-
difuzni centar u funkciji javnog servisa. Razlozi za definisanje ovog termina 
Festivala su, s jedne strane, vezani za kompatibilnost novog festivala sa drugim 
evropskim radijskim festivalima, a, s druge strane, za mart kao mesec u kome 
se obeležava jubilej Radio Beograda, pošto je 24. marta 1929. iz zgrade Srpske 
akademije nauka u Beogradu, svečanim programom počelo kontinuirano 
emitovanje programa ove stanice.  

U smislu forme, festival bi trebalo da bude kombinacija takmičarskog 
i prezentacionog festivala. Takmičarski deo festivala pratio bi stručni, 
internacionalni žiri, definisan prema takmičarskim kategorijama. 

Neke od mogućih takmičarskih kategorija svakako bi mogle da budu: edukativne 
emisije i programi; zabavni radiofonski programi; fičeri, reportaže, putopisi; radio 
komentar, kritika, esej; eksperimentalna radiofonska ostvarenja, dokumentarne 
radio drame i/ili originalna radio drama; novo, autentično muzičko delo sni-
mljeno za potrebe radio-stanice (umetnička muzika, džez, etno...); audio identitet 
(špice, džinglovi...) radio stanica i njihovih pojedinačnih programa; radio fon ska 
dela kojima se afirmišu demokratski principi, evropske integracije, tolerancija, 
multikulturalnost; veb prezentacije radio stanica i njihovih programa.

Osim preslušavanja emisija u definisanim takmičarskim kategorijama i 
prezentacija produkcije nacionalnih radio-stanica - javnih servisa, tokom trajanja 
Festivala bili bi organizovani: okrugli stolovi koji bi se bavili aktuelnim pitanjima 
iz domena radija i radio-difuzije sa akcentom na problemima i iskustvima javnog 
servisa - zakonska regulativa, restruktuiranje, etička pitanja i javni servis, nove 
tehnologije, unapređenje programske produkcije i saradnje, različite prezentacije 
rada evropskih radio-stanica iz sistema javnog servisa (BBC, Radio France...); 
izložbe; prezentacije; kulturno-umetnički programi - koncerti, predstave...
Osnovni ciljevi festivala bili bi: 
•	 	povezivanje nacionalnih radio stanica u funkciji javnog servisa koje deluju 

sa teritorije Balkana ili Jugoistočne Evrope;
•	 	jačanje međunarodnih veza i pozicija Radio Beograda kao stanice koja je 

nekada uživala lidersku poziciju u sferi radio-difuzije na prostoru Balkana, 
pa i Evrope;

•	 	afirmacija radija kao medija i posebno Radio Beograda kao promotera 
demokratskih i tranzicionih procesa kao i ideja evropskih integracija i 
rekonstrukcija institucija sistema; 

•	 	promocija ideje javnog servisa uz razmenu i unapređenje iskustava u pogledu 
transformacije državnih medija u javni servis;    
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•	 	uspostavljanje stalnih oblika prezentacije, razmene i zajedničke realizacije 
programa i projekata zemalja sa definisane teritorije naročito onih u odnosu 
na koje ne postoje jezičke barijere;

•	 	unapređenje i podizanje standarda u oblasti radijske produkcije;
•	 	transformacija radija iz statusa informativno-propagandnog u medij 

umetnosti, kulture, edukacije čime bi se afirmisala i njegova autentična 
estetika i

•	 	medijska saradnja i integracija kao pretpostavka širih društvenih 
integracija. 

Zaključak

Festivali radijskog stvaralaštva su manifestacije koje prema određenim 
kriterijumima prikupljaju, predstavljaju, promovišu i nagrađuju radijske 
stvaraoce i njihove kreativne - umetničke, informativne, reklamne, produkte. 
Među najznačajnijim evropskim i svetskim festivalima koji uz radijsko tretiraju  
i televizijsko stvaralaštvo, kao i nove medije, svakako treba izdvojiti: „Pri Italije” 
(Prix Italia), „Pri Evrope” (Prix Evropa) i Festival „Premi Ondas” (Premios 
Ondas). 

U istoriji jugoslovenskih i ex-jugoslovenskih festivala koji su imali za cilj da 
predstave uspehe i domete u oblasti radijskog i uopšte umetničkog, auditivnog 
stvaralaštva, prestižno mesto je zauzimao festival „Nedelja radija”, organizovan 
od 1972. do 1996. godine, kao i FEDOR - Festival dokumentarne radiofonije koji 
je organizovan od 1982-1986 i 1989- 1995. 

Među festivalima koji se danas organizuju na našim prostorima, i na kojima se 
isključivo ili parcijalno predstavljaju rezultati radijskog stvaralaštva, izdvajaju 
se: Festival udruženih radio i TV-stanica Srbije, Festival lokalnih oglašivača i 
propagandista Srbije - FLOPS, Takmičenje tonskih snimaka - TAKTONS, 
INTERFER - Internacionalni festival reportaže. U uslovima: izražene dominacije 
televizije, konvergencije medija i potrebe za revitalizacijom umetničke i opšte 
radijske produkcije, u Srbiji i Beogradu poželjno bi bilo osnivanje festivala koji 
bi afirmisao ulogu radija kao medija.  S obzirom da su programska raznovrsnost 
i autentična umetnička produkcija obavezne pretpostavke radio-stanica koje 
obavljaju funkciju javnog servisa, dakle stanica koje poseduju potencijale 
(kreativne, materijalne, tehničke), za ovu vrstu produkcije, ideja je da inicijator i 
organizator novog radijskog festivala bude upravo Radio Beograd kao stanica sa 
mandatom da obavlja ovaj društveno vrlo bitan zadatak. 
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Festival je u prvoj fazi trebalo da bude regionalnog karaktera (sa mogućnostima za 
proširenje na jugoistočnu Evropu i Evropu) i primarno bi predstavljao takmičenje 
programske produkcije radio stanica koje su se prestruktuirale iz tzv. državnog 
modela na model javnog servisa. Ovako zamišljen Festival bi bio idealno polazište 
i da se sretnu medijski profesionalci zaposleni i angažovani u institucijama koje 
su organizaciono, programski i tehnički slične Radio Beogradu, i koje su već 
duboko zašle u proces transformacije.    
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Mirjana Nikolić

FESTIVAL AS A MODE OF ART AND OVERALL  
RADIO PRODUCTION PRESENTATION

Summary

Festivals of Radio creativity are the manifestations which, based on the proper 
criteria, collect, present, promote and award radio creators and their creative 
–art, informative or advertising products.
Among the most significant European and world festivals which deal both 
with radio and TV creative  productions and new media, we should  certainly 
accentuate the following ones: Prix Italia (Italy), Prix  Europe (Germany) and 
Premios Ondas (Spain). Among the festivals  currently organized in our area 
and on which exclusively or partially ranges of radio creativity are presented, 
the following ones deserve to be singled out: Festival of joined local radio and 
TV stations of Serbia, Festival of local announcers and advertising agents of 
Serbia – FLOPS, The Competition of Tone recordings – TAKTONS and 
INTERFER 
– International festival of radio and TV reportage. 

In times of explicit predominance of television, convergence of media and 
necessity for revitalization of art and general radio production, organizing 
a festival in Serbia and Belgrade  becomes of vital importance. This festival 
should reassert the role of radio as a medium. Program variety, including the 
authentic art production, is an important condition for radio stations which 
have a function of a public service, and special potentials (creative, resources, 
technical) for this kind of production, therefore not committed to the local and 
regional commercial stations. The idea is that the initiator and organizer of the 
new festival should become Radio Belgrade, as a station with mandate to fulfill 
this social very important task.

Related to initial idea, festival should be in the first phase of regional character 
(with possibilities to be spread on Southeastern Europe and Europe) and it 
primarily would present and organize a competition of program production of 
radio stations which have been restructured from socalled state model to a 
model of a public service. A festival conceived in such a way would be some kind 
of an ideal „first step”, both for the meeting of media professional employees 
and those engaged in institutions which are, in organizational, program and 
technical sense, similar to Radio Belgrade, and have already started the process 
of transformation. 
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Ovaj tekst2 istražuje odnos pravih i zamišljenih prepreka za političku i kulturnu 
integraciju Evrope, te kako su prve naglašene drugim, uzimajući pri tom u obzir 
rasprave vođene u različitim zajednicama na periferiji EU, kao i činjenice vezane 
za  politiku „prelaska granice“, modele komunikacija u kulturi, i „kulturnu 
diplomatiju“ unutar evropskog prostora. Istraživaćemo relevantne političke 
dokumente i studije društvene i političke situacije, ali isto tako i rasprave u 
medijima i umetničku praksu, kako bismo analizirali i raspravljali o novoj 
evropskoj pokretljivosti (nomadizmu).

Ključne reči: 
kulturna politika, teritorijalno konceptualizovana kulturna 
politika, „nacionalnoetnički” konceptualizovana kulturna 
politika, kulturne promene, tržište kulture, javni interes

Uvod

Polazimo od premise da je Evropska unija  okružena teritorijama i zajednicama 
prema kojima se razvijaju različite strategije komunikacije i integracije. Ona 

1 Dr Sanjin Dragojević, prof. Fakulteta političkih znanosti u Zagrebu, gost profesor Univerziteta umetnosti u 
Beogradu od 2002. godine. Sa Milenom Dragićević Šešić, napisao je dve knjige i više zajedničkih tekstova.

2 Ovaj tekst nastao je u okviru istraživanja: Promene gradskih prostora: izazovi za novu kulturnu politiku 
(Changing City Spaces: challenges of the new cultural policy HPSE-CT-2002-00133), koji je podržao 
program za naučni razvoj Evropske unije (EU Fifth Framework), i u kome je Univerzitet umetnostiu 
Beogradu bio jedan od šest univerzitetskih partnera. Deo rezultata istraživanja, među kojima i ovaj tekst 
objavljen je u knjizi: Transcultural Europe, koju su uredile Ulrike Majnhof i Ana Trijandafilidu (Meinhof U. 
et Triandafyllidou A. eds (2006), London: Palgrave MacMillan). Knjigu će tokom 2007. godine objaviti u 
srpskom prevodu CLIO Beograd.

Milena Dragićević Šešić,  
Sanjin Dragojević1

ZAMIŠLJENE ILI PRAVE PODELE?
KULTURNE POLITIKE I NJIHOVE GRANICE
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ostavlja na stranu mnogobrojna konfliktna pitanja koja se reflektuju i u kulturnim 
politikama: Savet Evrope (program za evaluaciju kulturnih politika) nikada nije 
dobio Nacionalni izveštaj kulturne politike u Bosni i Hercegovini; Savet Evrope 
je odlagao prihvatanja nacionalnih izveštaja mnogih zemalja zbog „osetljivih” 
nacionalnih pitanja: slučaj Makedonije i Jermenije, itd. Posebno ćemo istraživati 
situaciju u onim političkim, ekonomskim i kulturnim enklavama koje se nalaze u 
jugoistočnoj Evropi kao i na istočnim (na primer, Moldavija, Jermenija, Gruzija) 
i severozapadnim (Kalinjingrad, Belorusija) marginama Evrope.
Cilj nam je da odredimo zbog čega zajednice koje su isključene i dalje ne prihvataju 
savremeni koncept teritorijalno ( državno) konceptualizovanih /motivisanih 
kulturnih politika (koje građanina i celokupnu teritoriju jedne zemlje stavljaju 
u središte pažnje), već su i dalje opsednute kulturnom politikom koja se zasniva 
na etničkoj zajednici  (izgrađenoj, imaginarnoj zajednici i njenom duhovnom 
prostoru). Zbog čega je građanin i dalje manje važan od  pripadnika iste etničke 
grupe, ma gde on ili ona živeli i zbog čega su zamišljene „nacionalne” teritorije 
(obično politički izgubljene teritorije nekada u istoriji) još uvek prisutnije u 
kulturnom diskursu od teritorije na kojoj se savremena država razvija i za koju je 
ona uistinu odgovorna.

Naša kritika i analiza istraživaće ne samo načine na koje se izgrađuje politika 
identiteta, kao i utopijska-distopijska slika Evrope (koja i dalje deli zajednice 
po pitanju evropeizacije kao procesa (post)modernizacije/deetnizacije/
transnacionalizacije/komunitarizacije/evropeizacije, već isto tako i načine na koje 
se one putem evropske politike uključivanja/isključivanja (koja se prvenstveno 
ogleda u različitim političkim stavovima u odnosu na različite regione, režime 
viza, „izbirljivost” u raznim programima Evropske unije, i tako dalje), guraju ka 
daljoj izolaciji u vođenju kulturne politike, i ka daljim unutrašnjim podelama.

Postavićemo pitanje, kroz zaključna razmatranja, zbog čega kulturna raznolikost 
još uvek nije suštinsko pitanje javnih politika u onim zemljama koje su od 
proširenja Evropske unije (EU) postale „novi susedi”, uprkos činjenici da je ovaj 
izraz jedna od ključnih alatki savremene kulturne politike i prakse Evropske 
unije kako to poglavlje 4, u knjizi Transkulturna Evropa, jasno pokazuje.

Evropa negde u nama i oko nas

Počev od 1. maja 2004, ritam evropskih integracija se ubrzao i izmenio 
tradicionalne veze unutar Unije. Evropska unija sada broji 25 članova (od kojih 
je osam iz bivšeg sovjetskog bloka); Rumunija i Bugarska ulaze 1. januara 2007. 
godine; dve druge zemlje se nalaze na listi čekanja Evropske unije (Turska, 
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i Hrvatska), a nekoliko zemalja «Zapadnog Balkana» može to da postane 
(Albanija, Makedonija, Srbija, Crna Gora, Bosna i Hercegovina), iako svakako 
ne u doglednoj budućnosti. Međutim, druge evropske zemlje kao da nemaju 
svoje mesto u novoj i više integrisanoj Evropi (zemlje kao što su Ukrajina, Rusija, 
Belorusija i Moldavija). (1) Ove nove podele stvorile su nove granice (jače od 
državnih) unutar teritorije koja je nekada bila poznata kao centralna i istočna 
Evropa, pa čak i u takvoj oblasti kao što je jugoistočna Evropa. Rekonfiguracija 
Evrope i njen uticaj na prethodna granična područja može se odmah uočiti u 
bivšoj Jugoslaviji. Nekada ujedinjena zemlja, sada je podeljena na tri različite zone 
koje imaju uočljivo različite odnose sa EU: Slovenija se priključila EU, Hrvatska se 
smatra za budućeg člana, dok ostatak bivše Jugoslavije (Srbija, Crna Gora, Bosna 
i Hercegovina, Makedonija) kao da je isključen i bez ikakvih izgleda skorog 
uključenja u EU. Iz toga proizlazi da Slovenci „normalno” putuju kroz prostor 
EU, dok Hrvatima nije potrebna viza za ulazak u EU. S druge strane, drugim 
grupama (Makedonci, Bosanci, Srbi i Crnogorci, stanovnici Kosova) neophodne 
su vize za koje je potrebno ispuniti mnogobrojne zahteve. U političkom smislu, 
ova treća grupa građana bivše Jugoslavije ne može da uživa neograničen pristup 
EU, niti čak da obezbedi pojedinačne turističke vize.

Prirodno je da su takve dramatične političke promene uticale na kulturu. Nova 
pravila i praksa kulturne saradnje uspostavile su nove šeme i drugačije teritorijalne 
povezanosti (stvoreni su novi „klasteri”). Sloboda koja je usledila nakon pada 
sovjetske dominacije u zemljama sovjetskog bloka od 1989. predstavljala je za 
mnoge od ovih istočnih i jugoistočnih evropskih zemalja prvu čvrstu potvrdu 
njihovog evropskog identiteta posle Drugog svetskog rata. Takve transformacije 
dovele su do „ekscesa” u kulturnim politikama. Prioritetni projekat nove kulturne 
politike u Litvaniji nakon osamostaljivanja bila je „Barokna Litvanija”. To je 
bila prva velika međunarodna izložba organizovana u Litvaniji kao deo velikog 
projekta: Evropske staze baroka realizovanog u okviru programa Kulturne staze 
Saveta Evrope. Ta izložba sigurno nije doprinela rešavanju niti jednog važnog 
pitanja, ali je simbolički ukazivala da je Litvanija deo Evrope, tj. da je „oduvek” 
bila deo Evrope. U tom smislu, uklanjanje ćiriličnog pisma sa javnih mesta (u 
svim baltičkim zemljama, iz istog simboličkog razloga: da se pokaže potpuno 
odbacivanje prethodnog „sovjetskog” istorijskog iskustva, te još jednom učvrsti 
evropska pozicija koja je stopostotno „latinična”) imalo je isti cilj. Pored toga, 
gradovi, ulice, pa čak i jezici bili su preimenovani, što je dovelo do daljeg 
urušavanja multikulturnih identiteta država i naroda. Etnički nacionalizam, 
koji je naglašavao teritorijalnu homogenizaciju oko pravih i zamišljenih granica, 
oživeo je kao odgovor na ovu eroziju.



Z
A

M
IŠ

LJ
EN

E 
IL

I P
RA

V
E 

PO
D

EL
E?

KU
LT

U
RN

E 
PO

LI
TI

KE
 I 

N
JI

H
O

V
E 

G
RA

N
IC

E

168

Nadležni organi EU su pokušavali, mada sa ograničenim uspehom, da promovišu 
makro-regionalni pristup umesto da se usmere na svaku pojedinačnu zemlju 
kako bi se borili  protiv razvoja etničkih nacionalizama. Početkom 1990-ih, u 
Evropi se već prepoznaju četiri specifične „kulturne” oblasti: centralna Evropa, 
baltičke zemlje, jugoistočna Evropa i istočna Evropa. Ovim je oblastima EU 
ponudila različite tipove pomoći u cilju njihove integracije, tj. uključivanja, kao 
i različitu saradnju i pomoć za razvoj i modernizaciju. Kao rezultat, te oblasti 
su razvile različite ritmove i šeme „evropeizacije”. Štaviše, rat u jugoistočnoj 
Evropi početkom devedesetih godina i mnogobrojni još uvek nerazrešeni sukobi 
stvorili su politiku „tretmana specifičnih za određenu zemlju” sve do Dejtonskog 
sporazuma 1996. Od 1996, međutim, međunarodna zajednica izvela je promenu 
u toj strategiji, podržavajući razvoj regionalnog pristupa i primoravajući te 
zemlje da se kreću ka uzajamnoj saradnji i komunikaciji (uz pomoć Pakta za 
stabilnost i drugih inicijativa). Uprkos takvoj politici, u jugoistočnoj Evropi došlo 
je do podregionalne podele i do uspostavljanja novih „granica” (Istočni i Zapadni 
Balkan).

Pometnja i stvaranje novih teritorijalnih granica dovode do stvaranja novih i 
izolovanijih kulturnih „enklava”, koje ne dopuštaju slobodan protok ideja i 
dobara. Bosna i Hercegovina je najbolji primer takvih podela, budući da je ta 
zemlja sastavljena od podeljenih zajednica, ali i druge evropske „enklave” mogu 
se videti  u Belorusiji i Moldaviji, i, u jednoj manjoj meri, u Srbiji s Kosovom i 
južnom Srbijom, kao i u Makedoniji. Oblast Kalinjingrada, kao jedna od novih 
evropskih enklava (ili „eksklava” kako su je ruski političari nazvali), morala je 
da razvije novu praksu sa novim partnerima kako bi prevazišla tu dvostruku 
izolaciju (udaljena od ruskog kopna, ali isto tako izolovana od svojih suseda u EU). 
Kalinjingrad je odličan primer za istraživanje ne samo različitih stavova po pitanju 
iste teritorije u međunarodnim odnosima, već i za uočavanje neprincipijelnosti i 
iracionalnih strahova koji i dalje dominiraju u diplomatskim odnosima. (2). Tako 
poljske vlasti predlažu jedino regionalni tip saradnje (sprečavajući time učešće 
centralnih vlasti Poljske jer ne žele da se, povodom saradnje sa Kalinjingradom, 
dogovaraju sa Moskvom); litvanske vlasti sagledavaju saradnju s Kalinjingradom 
kao isključivo bilateralno pitanje između dve suverene države, naime Rusije i 
Litvanije; nemačke vlasti shvataju nemačko kulturno nasleđe – koje je još uvek 
jako u toj oblasti – kao ključni element u budućoj saradnji; i, konačno, Rusija 
smatra da je Kalinjingrad deo ruske teritorije i naglašava njihovu zajedničku 
kulturu i jezik (mada se stanovništvo Kalinjingrada sastoji od 80 različitih 
etničkih grupa).

Pomenute enklave se razlikuju od ostalog dela Evrope gde su mobilnost, otvorenost 
i migracije ljudi stvorili jedan novi kosmopolitizam i raznovrsnost. Njih 
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karakterišu etnocentričnost i netrpeljivost i usredsređuju se na koncentrisanje 
svoje populacije (zajedno sa izbeglicama i marginalnim grupama) u središtima 
svojih teritorija. (3)  Politika EU u pogledu ovih enklava (kao što su embargo 
prema Srbiji, ograničena saradnja s Belorusijom, ograničenja u izdavanju viza 
za Ukrajinu i Moldaviju), doprinela je uspostavljanju  politike isključivanja mada 
takva politika nikada nije bila  zvanično izrečena, a kamoli zvanično potvrđena.

U nastojanju da unaprede stabilnost u tom „novom” kompleksnom regionu, 
vlasti EU fiksirale su granice za sve te zemlje, pa je takva stabilizacija olakšala 
evropeizaciju. (4) Bez takvih fiksiranih teritorija, poljsko-nemačka, mađarsko-
rumunska, mađarsko-slovačka, češko-nemačka i  italijansko-slovenačka granica 
bile bi u opasnosti. Jedino jasnom demarkacijom ovih granica bili su suzbijani 
mitovi i zamišljene nacionalne granice koje podgrevaju nacionalizam. Prirodno 
da su te mape i granice privukle pažnju istočno evropske i posebno jugoistočno 
evropske umetnosti i teorije. Već 1996, Beograd je bio domaćin jednog 
međunarodnog kongresa ’Granice – izazov interkulturalnosti’, uz pomoć Saveta 
Evrope i brojnih drugih stranih donatora. (5) Izložba ’Soba s mapama’ (Beograd, 
1995) i mnogobrojni drugi umetnički projekti održani su u toj oblasti i pokazali 
opsednutost umetnika re-kreiranjem granicama i novom državnom geografijom. 
(6) Čak i na kraju 1990-ih, mnogi umetnici su nastavljali da razvijaju takve 
projekte; na primer, umetnica Katarina Pejović, Srpkinja koja živi u Sloveniji, 
nastojala je da pređe u obliku performansa slovenačko/austrijsku (Šengen) 
granicu što je više puta moguće u samo jednom danu, dok je bosanska umetnica, 
Maja Bajević, isekla mapu bivše Jugoslavije pokušavajući da od tih delića mape 
dizajnira haljinu ’ručne izrade’, i da na taj način simbolično opovrgne postojanje 
starih i novih granica na njenoj teritoriji. Projekat ’Aktivistkinje prelaze granice’, 
u organizaciji časopisa i „pokreta” Transeuropéennes (Pariz), uključivao je žene 
iz svih balkanskih zemalja koje su u nastojanju da poreknu njihovu važnost, 
putovale preko novih zvaničnih (i obično vrlo restriktivnih) granica, ali isto tako 
i preko unutrašnjih ’granica’ - prepreka koje su stvorile mržnja i etničko čišćenje, 
nevidljivih na mapama, ali vrlo poznatih u stvarnosti svakodnevice.(7)

Kulturna politika kao alatka  razlikovanja

U većini novih evropskih demokratija takozvani proces evropeizacije, bar na 
deklarativnom nivou, počeo je da vrši uticaj na retoriku kulturnih politika. 
Ovaj proces karakterišu zahtevi da se uspostave takozvana ’tri pluralizma’ (1) 
pluralizam vlasništva – koji treba da postavi privatno i državno (javno) vlasništvo 
na jednake temelje; (2) pluralizam tržišta – preko koga će se određivati cene, koje 
reguliše tržište, svih proizvoda, dobara i usluga; (3) politički pluralizam (oličen 
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u demokratskom višepartijskom sistemu) – putem koga će biti uspostavljeni svi 
demokratski postupci, kontrola političke moći unutar društva i uticaj građana 
na sfere moći.

One zemlje i regije gde proces evropeizacije još uvek nije do kraja prihvaćen i 
dalje se drže jednog zamišljenog koncepta nacije usredsređenog oko „etničnosti”, 
ali koji nije vezan za neku konkretnu teritoriju i stvarne granice (na primer, 
Rusi kao nacija rasprostranjena po čitavom svetu, svesrpsko i svealbansko 
pregrupisavanje). U isto vreme, konstrukcije nacionalnog identiteta mogle su 
se zasnivati na mitovima i mitologijama koje su povezane posebno intenzivno 
sa „izgubljenim” teritorijama kao što je Kosovo za Srbe, delovi Makedonije 
za Bugare, deo Turske za Jermene, deo grčke Makedonije za Makedonce. (9) 
Slično tome, populistički pokreti i pokreti desnog krila postavljaju ovo pitanje 
„izgubljenih teritorija” čak i u zapadnoj Evropi, kao što je dunavska regija za 
Nemce; „grčki” gradovi na Crnom Moru i istočni deo Egejskog mora za Grke, 
(10) Istra za Italijane. Konačni rezultat je zanemarivanje istorijskih činjenica i 
savremene realnosti, kao i življenje više u oblaku kolektivnog sećanja i svesti  
nego povezivanje s današnjim okolnostima.

Ako možemo da definišemo metod stvaranja kulturne politike unutar EU 
kao teritorijalno konceptualizovanu kulturnu politiku, politiku koja brine 
o teritoriji cele zemlje (territory-driven cultural policies) i koja se zasniva na 
činjenicama i istraživanjima, situaciji i potrebama različitih populacija unutar 
granica jedne zemlje, (11) u istom vremenskom periodu (1990-ih godina) 
metod koji je  preovladavao u istočnom svetu bio je metod koji je brinuo ne o 
kulturnom životu na celoj teritoriji zemlje, već se zasnivao na  brizi o kulturnom 
identitetu dominantne etničke grupe: etnički konceptualizovana kulturna 
politika (constructed community-driven cultural policies) često u potpunosti 
zanemarujući, nekad i namerno, interese manjinskih grupa (naročito ako se 
radilo o nekadašnjoj hegemonoj grupi, poput Rusa koji su ostali da žive u novim 
državama nakon raspada Sovjetskog Saveza).

Prvi pristup naglašava teritoriju i državljanstvo («građanina»). To je jedan 
sveobuhvatan pristup, jer su u svim kulturnim modelima (društvenim, 
generacijskim, elitističkim, narodnim, tradicionalnim i tako dalje) u obzir uzete 
i kultura većinske grupe kao i kulture manjina, ne samo unutar instrumenata 
kulturne politike, već i kroz način definisanja i razvoja kulturnih aktivnosti. 
Moto bi bio: slavljenje kulturnih različitosti na našoj teritoriji! (12) Glavni 
problem kulturnih ustanova postaje: ’kako se povezati sa akterima i delovati na 
celoj teritoriji?’ To više nije bilo pitanje kako odgovoriti na potrebe najveće „naše” 
(nacionalne/etničke) zajednice. (13)



M
ile

na
 D

ra
gi

će
vi

ć 
Še

ši
ć,

 S
an

jin
 D

ra
go

je
vi

ć

171

Drugi pristup, obrnuto, naglašava „etničnost”, pripadnost naciji kao ključni 
element samo-identifikacije, pokušavajući da formuliše i konceptualizuje kulturnu 
politiku za zamišljenu (iskonstruisanu) etničku zajednicu. U vokabularu kulturne 
politike, reč „dijaspora” je naglašena kao i svi ključni nacionalni identifikatori; 
u većini slučajeva jezik, pismo, vera, tradicionalni umetnički oblici i tako dalje. 
Izveštaj Jermenija 2020 (koji se može naći na adresi: www.armenia2020.org) 
jasno predstavlja ovaj pristup. Taj Izveštaj navodi kao posebne karakteristike 
Jermenije njen „jedinstven jezik, jedinstveno pismo”, „mesto koje zauzima kultura 
u jermenskom identitetu”, „crkva naspram države kao čuvar kulture”, dok se 
„bi- i multikulturalizam” Jermena sagledavaju kao najnegativnije komponente 
današnje jermenske kulture. Jedan drugi tekst, Nacionalni izveštaj kulturne 
politike Jermenije, koji je pripremljen pod pokroviteljstvom Saveta Evrope i 
njegovog programa  evaluacije kulturnih politika, pokazao se kao neprihvatljiv za 
Savet Evrope. U stvari, nacionalna rasprava i prihvatanje Izveštaja, koji je trebalo 
da bude objavljen na vebsajtu u okviru Kompendijuma kulturne politike, bio je 
odgođen za dve godine posle dovršetka izveštaja nacionalnih i stranih eksperata 
2003. To znači da postoji obostrani nedostatak razumevanja  za ta dva koncepta 
kulturne politike: prvog koji je razvijen sa odgovornošću prema celini teritorije 
neke zemlje i drugog, koji oseća najveću, čak preteranu, odgovornost prema 
etničkoj zajednici dominantne skupine, njenoj budućnosti ili njenom opstanku 
kao etničke zajednice. Samim tim, dijalog između dva različita tipa tvoraca 
politike uspostavlja se samo uz najveće napore, ako se uopšte i uspostavi.

Kulturna politika, pri bavljenju ovim starim i novim evropskim podelama, 
mora da pronađe adekvatne koncepte i političke instrumente ne samo kako bi 
prevazišla moguće negativne i  razorne sporedne efekte svih tih „nasleđenih” 
teritorijalnih preklapanja (razne zajednice imaju osećanje ne samo pripadanja, 
već isto tako i posedovanja istog komada zemlje) kao i dublje razlike u pristupu 
oko značenja kulture.

Očigledno, prvi koncept kulturne politike koji uspostavlja programe i aktivnosti 
ravnomerno na celoj teritoriji i za sve građane jedne zemlje (territory-driven 
cultural policy) naglašava kvalitet života stanovnika i istovremeno daje svakome 
pravo pristupa kulturi kao i izvorima „kreativnosti”. S druge strane, kulturna 
politika koja naglašava kulturni identitet „nacije”, obično se usmerava na zaštitu 
baštine samo te, većinske nacije (ethnic community-driven cultural policy) 
podvlačeći „misiju kulture” kao ključnog elementa u razvoju politike identiteta 
– stvarajući prioritete i hijerarhije u raznim kulturnim aktivnostima populacije, 
isključujući manjine, ali uključujući sve pojedince „istog etničkog porekla” – ma 
gde oni živeli, i uključujući „brigu o nasleđu” na eks-nacionalnim teritorijama 
(bar u retorici programa kulturne politike).
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Kritički izabrani primer jeste situacija u Bosni i Hercegovini, u kojoj napori 
ekspertske grupe Saveta Evrope nisu mogli da pronađu prikladnog sagovornika. 
(14) Stotine, ako ne i hiljade malih interkulturalnih projekata koji neguju 
kulturnu raznovrsnost, dijalog i poštovanje mogu se videti u Bosni (kao rezultat 
inicijativa građanskog društva i stranih donatora), dok zemlja i dalje nema niti 
jednu interkulturnu državnu/javnu instituciju, pa čak ni projekat od bilo kakvog 
značaja za čitavu teritoriju države (uključujući sve etničke zajednice).

S druge strane virtuelnog Evrozida: ko će biti isključen iz „Evrope”?

Za početak, istraživanje koje je sprovela Evropska kulturna fondacija u proleće 
2003. godine (15) otkrilo je da umetnici i profesionalci u kulturi sa Balkana dele 
visok nivo skepticizma prema nedavnom proširenju EU. U jugoistočnoj Evropi, 
koja je mnogo puta koristila finansijska sredstva dobijena od međunarodnih 
organizacija, ovi profesionalci izrazili su strah da će pažnja EU od sada biti 
usmerena samo ka deset država koje treba da pristupe EU, a da će druge ostati 
po strani.

Zabrinutost se usredsređuje na anonimnu evropsku kulturnu birokratiju, koja 
(16) nameće zahteve, ali često zanemaruje specifične interese i potrebe umetnosti 
i kulturnih zajednica u istočnoj i jugoistočnoj Evropi.

Birokratija EU, koja razvija programe prema svojim sopstvenim sadašnjim 
prioritetima (podrška kulturnoj raznolikosti, „socijalna inkluzivnost”, veze 
između kulture i turizma, razvoj stvaralačke delatnosti, i tako dalje) često ne izlazi 
u susret drugačije uspostavljenim prioritetima i raznim specifičnim potrebama 
iskazanim u susednim državama. Zanemarujući interese diversifikovanih 
društvenih grupa, umetničkih polja pa čak i nacionalno/regionalno/lokalno-
zasnovanih prioriteta koje navodi kulturna politika ili koje izražava civilno 
društvo, takozvana „Nova politika susedstva Evropske unije”, ima veoma mali 
potencijal. Jedan od takvih neuspeha predstavlja izbor kulturnog turizma za 
prioritet programa PHARE u Makedoniji, jer je Makedonija zemlja kojoj su, 
posebno u tom periodu, nedostajale politička i ekonomska stabilnost i neophodna 
adekvatna infrastruktura za istinsko korišćenje kulturnih potencijala u funkciji 
turističkog razvoja.

Kulturne zajednice istočne i jugoistočne Evrope kao da nemaju dovoljnu moć 
da utiču na  međunarodne programe. One veruju da multilateralna kulturna 
saradnja EU sa trećim zemljama jednostavno podrazumeva da one moraju da se 
povinuju politici i praksi međunarodnih organizacija kao i fondacija, jer će samo 
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u tom slučaju dobiti značajniju pomoć. Dakle, fondacije i organizacije iz zemalja 
EU i same EU doživljavaju kao one koje diktiraju i praktično „nameću” programe 
za pomoć i rekonstrukciju (koje su razvili takozvani eksperti, retko kada istinski 
senzibilisani za potrebe regiona i svake pojedine zemlje posebno).

Osnovne razlike u stavovima između jugoistočnih i istočnoevropskih zajednica i 
EU mogu se videti kroz sledeće dihotomije: (17)

1)  tržište kulturnih dobara naspram javnog interesa u kulturi;
2)  život u raznolikosti naspram života u „jedinstvenosti”;
3)  društvo spektakla (produkcija slika – image-a) naspram tržišta jeftinih 

medija (trgovina slikama);
4)  kulturni i društveni kontinuitet naspram nepredvidivih društvenih muta-

cija;
5)  osećanje samopouzdanja naspram osećanja zavisnosti;
6)  sloboda i osećanje bezbednosti naspram nestabilnosti i osećanja 

nesigurnosti;
7)  proširenje međunarodne pokretljivosti (mobilnost, nomadizam...) naspram 

osećanja teritorijalne izolovanosti;
8)  kosmopolitizam naspram etnocentričnosti.

Ove razlike mogu se objasniti na sledeći način:

1.  U zapadnim zemljama, kultura često predstavlja deo tržišta. Od kulturnih 
organizacija se traži da stvore sopstveni prihod i da se prilagode spoljašnjim 
zahtevima. Ovaj trend je očigledan čak i u slučaju tradicionalnih kulturnih 
ustanova koje su integralni deo javnog sektora. Takve organizacije nastoje da 
održavaju prisustvo i interes publike kako bi stvorile odgovarajući prihod, i 
dobile priznanje kulturne politike istovremenim povećanjem dotacija. 

U istočnoj i jugoistočnoj Evropi, javni interes i odgovornost države za umetnost i 
kulturu su presudni. Međutim, čitav kulturni sistem koji skoro da se urušio posle 
pada socijalizma, i dalje je slab, te su mu potrebni naročita podrška i zaštita. U 
isto vreme, Država vidi kulturne institucije kao dokaz nacionalnog suvereniteta 
i reprezentacije, oznake, repere nacionalnog identiteta. Čak i u zemljama sa 
skromnim finansijskim potencijalom, vlade su izgradile nove i ogromne ali 
„klasično” dizajnirane kulturne ustanove kao što su koncertne sale i zgrade 
opera, verujući da su takve institucije ogledala političke nezavisnosti.
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2.  Mada su mnoge istočne i jugoistočne evropske zemlje heterogene i 
predstavljaju kulturne mozaike, vlade su naglašeno podržavale dominantnu 
kulturu (većinskog naroda) ne videći kulture manjinskih etničkih grupa 
kao deo kulturnog bogatstva zemlje. Umesto toga, one izoluju manjine 
dajući im „pravo” da same upravljaju sopstvenim kulturnim razvojem 
(«decentralizujući» fondove), što se uglavnom svodi na manifestacije etno-
folklorne različitosti i dovodi do getoiziranja manjinskih kultura naspram 
kulture većinskog naroda.

3.  Na zapadu, da bi se udovoljilo zahtevima tržišta, kulturni proizvodi 
moraju da odgovaraju savremenom ukusu, da donose poželjne slike i da 
ih izražavaju u spektakularnom ambijentu. U ovim društvima „spektakla”, 
fokus je na stvaranju slike i događaja, a sama zemlja se ceni zbog vrednosti 
svoga brenda i tržišta, poput Italije, koja se tesno identifikuje s događanjima 
u modi i dizajnu.

U istočnoj i jugoistočnoj Evropi, neregulisani audiovizuelni sektor nudio je 
mogućnosti za niskobudžetne produkcije iz SAD, Južne Amerike, Indije i doma-
ćih izvora. Mnogobrojne piratske radio i televizijske stanice ne prave sopstvene 
programe, već transmituju piratizovane filmove niskog kvaliteta, muzičke video 
klipove ili jeftine „sapunske opere” – (uglavnom latino-američke telenovele) – 
praćene reklamama. Domaći film i muzička industrija su na taj način obezvređeni 
i zaobiđeni, dok profesionalci u tim industrijama ostaju bez zaposlenja. S druge 
strane, satelitsko emitovanje, čak i kada uključuje komercijalne televizijske 
kanale, jedva da je ostavilo utisak, jer publika pokazuje malo interesovanja za 
njih ukoliko im programi nisu titlovani (sem u slučajevima političkih kriza ili 
ratova).

4.  Zapadni svet  iščekuje i pozdravlja stalne kulturne promene. Međutim, na 
Istoku, otpor prema promenama deo je tradicije u kulturnom sektoru, usled 
nepredvidive političke situacije u dvadesetom veku. Takav konzervativizam 
može ponekad da dovede do pozitivnog ishoda. Na primer u Hrvatskoj, 
ratovi 1990-ih pardoksalno su doveli do očuvanja tradicionalnog kulturnog 
sistema (izbegnuta nagla i nekontrolisana privatizacija u kulturi), dok su se 
ekonomski i društveni poredak transformisali.

Zapad, sa svojim brzim prihvatanjem društvenih promena (neo-liberalna država, 
tržišna ekonomija, višepartijska demokratija) može da izađe u susret značajnim 
transformacijama u kulturnom sektoru, dok na Istoku, koji je suočen sa 
haotičnim društvenim promenama, kulturni sektor očajnički pokušava da održi 
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svoj kontinuitet. Kulturni radnici bivaju prinuđeni da budu društveni aktivisti, 
koji traže da igraju ulogu i u politici.

5.  Kulturni sektor Zapada uživa ogromno samopouzdanje zbog svojih 
kompetitivnih prednosti. S druge strane, kulturni sistem na Istoku je veoma 
zavisan od javnih vlasti i u pogledu menadžmenta i finansijske podrške.

6.  Upravna i programska autonomija na Zapadu nudi bezbednost umetnicima 
i kulturnim radnicima. I obrnuto, društvena i politička nestabilnost Istoka 
pogoršava osećanje nesigurnosti u kulturnom sektoru, koji je već bio teško 
pogođen političkim promenama i  nemirima.

7.  EU je stvorena kako bi se povećale mogućnosti za međunarodnu pokretlji-
vost. Istočne države koje nisu članice često su sprečene da učestvuju u tim 
projektima i na taj način su isključene iz glavnih tokova kulturne saradnje 
i razmene. Istok sve više postaje izolovan, s novim i strožim zahtevima 
viznog sistema što doprinosi većem etnocentrizmu.

8.  Novi kosmopolitizam ujedinjene Evrope karakteriše Zapad, naročito u 
urbanom delu stanovništva (mada etnocentrizam i dalje postoji u narodu). 
S druge strane virtuelnog „Evrozida” (to jest, istočna i jugoistočna Evropa) 
etnocentrizam cveta, ukorenjen u osećanju da su individualne i kolektivne 
sudbine povezane sa promenama u nacionalnim političkim elitama. Manjine 
ostaju na  marginama društva i organizuju se isključivo na etničkoj osnovi. 
I većina i manjina međusobno se doživljavaju kao pretnja. Čak i u mirnim 
zonama ovi trendovi opstaju.

Promišljanje o budućnosti

Tvorci politike i organi javne vlasti koji sprovode tu politiku tako su suočeni s 
podeljenom Evropom – na jednoj strani EU, a na drugoj manje integrisane države 
istočne i jugoistočne Evrope. Zemlje koje se nalaze iza tog novog „Evrozida” u 
stvari nemaju razvojne mogućnosti van EU. Kulturni akteri u ovim regijama 
treba da se angažuju u istim diskusijama kakve su zacrtane u inicijativama 
i dokumentima Saveta Evrope. Istovremeno, oni moraju da se uključe u 
tokove svetskog tržišta, očuvavajući sopstvene kulturne i medijske proizvode 
i izbegavajući pretnje (konkurenciju) koju predstavljaju masovni proizvodi 
globalnih kulturnih industrija.
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EU ne bi trebalo da zanemari grupu zemalja koje se još uvek smatraju za 
neizgledne članove jer taj neki nestabilni „Drugi” može da bude potencijalna 
politička i kulturna pretnja samoj Evropi. Konflikti u raznim regionima sveta 
trenutno se prenose u Evropu, zbog velikog broja imigranata iz svih tih zemalja. 
Interkulturna komunikacija i posredovanje je važna odgovornost javnog sektora 
i posebno međunarodnih organizacija.

Ubrzavanje koraka evropskih integracija je najvažniji događaj u istoriji Evrope od 
Drugog svetskog rata. Prilika da se pridruže ovom procesu bila je korisna i za one 
zemlje koje su prve dobile tu šansu (19), kao i za ove relativno nedavno novopridošle. 
U isto vreme, Evropa ne bi trebalo da traži više standarde od novopridošlih 
nego od onih koji se očekuju od zemalja članica. (20) Najimpresivnije promene 
dogodile su se 1990-ih, kada su se u prethodnim čvrstim granicama otvorile 
mnoge kapije: razvojni programi i instrumenti, šeme mobilnosti, inicijative 
multilateralnog partnerstva i široke kuturne platforme. Nova Evropa ne treba da 
se zasniva na osnovu isključivanja; ona mora više da uzme u obzir sve različitosti 
i dihotomije, da bude pripravnija za još više kontroverznih rasprava, pa čak i za 
neobična rešenja u pogledu mnogih pitanja koja se odnose na kulturnu praksu i 
identitete.

Ovo bi moglo da vodi ka stvarnom uključivanju i slavljenju politike kulturne 
raznolikosti u onim enklavama koje su u ovom trenutku izolovane u sopstvenim 
kulturnim politikama zasnovanim na fantazmu specifičnosti svoje etničke 
zajednice (constructed community-driven cultural policies), čiji diskurs 
odslikava mišljenje u stereotipovima, ksenofobično, a istovremeno i nacionalno-
megalomansko. Ključno pitanje za budućnost Evrope treba da ostane otvaranje 
kapija, kojim će i nova poimanja kulture sveta i odgovornosti kulturnih politika 
ući u politički i javni život „novih suseda”, umesto stvaranja novih jakih granica 
kojima će se odstraniti i udaljiti taj novi sused.

Napomene

1.  Isključenje izvesnih evropskih zemalja iz ikakvog mogućeg članstva u 
EU razmatrali su Doris Pak i Gerhard Busek za vreme Druge dunavske 
konferencije za umetnost i kulturu u Beogradu (2003).

2.  Ovi različiti stavovi po pitanju Kalinjingrada razmatrani su na 
međunarodnom seminaru: „Vizije kulturne politike oblasti Kalinjingrada 
u tekućem geopolitičkom kontekstu” 11-13 februar 2005, Svetlogorsk (u 
organizaciji NVO Tranzit, European Cultural Foundation, Nordic Council 
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of Ministers, National Centre for Contemporary  Arts -  Kaliningrad 
branch).

3.  Iz različitih razloga, Jermenija predstavlja najbolji primer koncentracije 
populacije tokom čitavog XX veka. Danas, Jermeni predstavljaju 93% 
populacije na teritoriji današnje Jermenije, dok su 1828. oni na toj teritoriji 
predstavljali samo 30% populacije. Posle 1918, ovaj broj se popeo na 70% 
kada je proglašena republika, i jermensko stanovništvo nakon egzodusa 
pristiglo iz Turske. Posle promena 1990-ih godina, azersko, rusko, kao 
i drugo manjinsko stanovništvo napustilo je Jermeniju, tako da je u njoj 
ostalo još samo nekoliko kurdskih i asirskih sela.

4.  Radi daljeg razmatranja uloge EU u demarkaciji i definisanju granica u 
istočnoj Evropi, videti: European Community Guidelines on the Recognition 
of New States in Eastern Europe and in the Soviet Union, 16. decembar 
1991 www.ejil.org/journal/Vol14/No1/art8-01.html; European Community 
Conference on Yugoslavia, Arbitration Commission, Opinion no. 1; 29 
November 1991; 3EJIL-(1992) 182; European Community Conference on 
Yugoslavia, Arbitration Commission (later Badinter Commission), Opinion 
no. 2, 11 January 1992, 3 EJIL (1992) 183.

5.  Knjigu koja se zasniva na ovoj konferenciji, Granice – izazov inter kultu
ralnosti, objavio je 1997. godine Forum za etničke odnose, Beograd.

6.  U tekstu M. Dragićević Šešić, „Maps and Borders – the Response of the 
Artists to the Zeitgeist”, Culturelink, specijalno izdanje (Zagreb, 2001).

7.  Glasson Deschaumes, G. „Journal of the Caravan”,  u: ’Women Activists’ 
Crossborder Actions (Paris: Transeuropéennes, 2004).

8.  S. Dragojević, „Culture of Peace and Management of Cultural Diversity: 
Conceptual Clarifications”, Culturelink (Zagreb), No. 29 (1999). 

9.  Priča o makedonskoj zastavi značajna je u ovom pogledu. Izabirajući 
simbole s arheološkog nalazišta Vergina (koje se nalazi na teritoriji današnje 
Grčke – a definitivno ne pripada istoriji makedonsko-slovenske nacije 
koja je stigla u oblast Balkana u VII veku) – za svoje državno-nacionalne 
simbole, makedonska vlada u stvari je naglasila ovu politiku zasnovanu na 
imaginarnoj zajednici (constructed community-driven) do maksimuma.
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10.  Čak i najnoviji film Tea Angelopulosa, The Weeping Meadow (2004), koji 
predstavlja prvi deo trilogije koja počinje s nasilnim progonom Grka iz 
Odese, jeste živ primer tih procesa umetničke reartikulacije nacionalnog 
kolektivnog pamćenja.

11.  Jedini  izuzetak je Belgija koja je od 1970-ih godina prošla korak-po-korak 
kroz proces izgradnje federalne države sastavljene od teritorijalnih regija 
i jezičkih zajednica. Istorija kulturne politike od 1970-ih godina može 
se ispitivati samo analizom aktivnosti sve tri nezavisne jezičke zajednice 
(flamanske, francuske i nemačke zajednice) kao i savezne države; svake 
sa svojim nezavisnim institucijama, tradicijama i političkim uticajima 
(Compendium, 6-to izdanje).

12.  Teorija i tekstovi dokumenata francuske kulturne politike značajni su u 
ovom pogledu. Dok se sve do 1980-ih godina reč „teritorija” jedva mogla 
pronaći u literaturi o kulturnoj politici, od 2000-te godine, to postaje ključna 
reč kojom se opisuju koncepti i prioriteti; videti, na primer, tekstove Jean-
Pierre Saez-a.

13.  Citat sa simpozijuma „The Opening Up of Cultural Institutions to a New 
Public in Europe; Towards New Territorial Cultural Policies”, Banlieues 
d’Europe, Rheims, 21-22 November 2004.

14.  C. Landry, „Togetherness in Difference: Culture at the Crossroads,  Expert 
report: Cultural policy of Bosnia and Herzegovina”, Council of Europe, 
Strasbourg, 2002.

15.  V. Katunarić and C. Suteu et al. (eds) Crossing Perspectives: Enlargements of 
Minds,  European Cultural Foundation, Amsterdam, 2003.

16.  Programi kao što su: Kultura 2000, Tempus, Leonardo, napravljeni su da 
„odgovaraju svima”, no možda i nisu najpogodniji za sve novopridošle ili 
susedne zemlje; Budapest Observatory Reports Research pokazao je da u 
tim programima čak i najrazvijenije zemlje centralne Evrope nemaju velike 
šanse. ’Culture 2000 With Eastern Eyes: Cultural Cooperation Between 
Old, New and Future EU Members (a statistical analysis)’ (Budapest: The 
Budapest Observatory, 2004).

17.  Ove dihotomije su izvedene iz zajedničkih istraživanja autora ovog teksta, 
objavljenih u dve knjige: Intercultural Mediation on the Balkans (Sarajevo: 
OKO, 2004) i Art Management in Turbulent Circumstances (Amsterdam: 
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Boekmanstichting, 2005). Dva dodatna izvora bila su korišćena: F. Matarasso 
and C. Landry, Balancing Act: 21 Strategic Dilemmas in Cultural Policy 
(Strasbourg: Council of Europe, 1999); i C. Jenkins (ed.), Core Sociological 
Dichtomies (London: Sage Publications, 1998).

18.  Sve te dihotomije se jasno mogu videti ako se uporede holandska i srpska 
politika, društvena stremljenja i vrednosti. I dok u Holandiji kulturni 
sektor sagledava tržište kao značajan faktor kulturnog života i kulturne 
produkcije, u Srbiji se kultura još uvek definiše kao javno dobro i javna 
odgovornost. Holandija uči da živi s raznolikošću i od nje, dok u Srbiji svaka 
kultura razvija sopstveni sistem kulturnih institucija i samozastupanja. I 
sve ostale dihotomije se mogu primeniti na ta dva društva u velikoj meri, što 
bi se isto moglo izvesti poređenjem dva nacionalna izveštaja (holandskog i 
srpskog) objavljenih u Evropskom kompendijumu kulturnih politika (www.
culturalpolicies.net).

19.  Grčka, Španija i Portugalija pristupile su Evropskoj zajednici nakon perioda 
diktature, kao prethodno izolovane i ekonomski zapostavljene. One su 
prihvatile ne samo demokratski politički sistem, već i sve vrednosti i norme 
Evropske zajednice, što je doprinelo njihovom intenzivnom kulturnom i  
društveno-ekonomskom razvoju.

20.  Na primer: Konvenciju o jezicima manjina (Convention on Minority 
Languages) Francuska nije ratifikovala sve do 2002. godine, pa čak i onda 
samo delimično, isključujući iz Konvencije tri značajna člana, kako bi se 
sprečila obaveza uvođenja jezika manjina u osnovne škole u Francuskoj.  
(http://press.coe.int/cp/99/264a(99).htm i http://www.abo.fi/fak/hf/folklore/
projekt/migration/TheFrenchCase.pdf). 
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Milena Dragićević Šešić,  
Sanjin Dragojević1

 IMAGINED OR REAL DIVISIONS, CULTURAL  
POLICIES AND THEIR BOUNDERIES

Summary

This text explores the ways in which the real obstacles to political and cultural 
integration of Europe are being emphasized by the imaginary ones; it is focused 
on the real debates carried out in different communities at the periphery of the 
EU, but also on the empirical data relevant to the “border crossing”, cultural 
communication patterns, as well as “cultural diplomacy” policies within the 
European space. We take into account the relevant political documents and 
social research analyses, but also media discourse and art practices in order to 
investigate and debate new European mobility (nomadism).

Our starting point is the following: contemporary European Union is surrounded 
by territories and communities toward which are developed different strategies 
of communication and integration, leaving aside (neglecting) numerous 
conflictual issues relevant to cultural policies (no national report for the 
Council of Europe Program in Evaluation of Cultural Policies in Bosnia and 
Herzegovina, postponing of the acceptance of national reports in many countries 
due to “delicate” national issues: like Macedonia or Armenia). We will further 
explore the situation in those political, economic and cultural enclaves situated 
in Southeast Europe as well as on the Eastern (for example Moldavia, Armenia, 
Georgia) and Northwestern margins of Europe (Kaliningrad, Belarus).

Our aim is to determine why excluded communities are still not accepting the 
rationale of territory driven cultural policies, but continue to be obsessed with 
ethnic (constructed community) based cultural policies. Why is the citizen still 
less important in comparison to the compatriot wherever he may live, and why 
the imaginary “national” territories (usually politically lost territories) still more 
present in cultural discourse than it is the territory on which the contemporary 
state is developed and for whom is really responsible.
Our citical analysis does not intend to explore only the way they construct 
their own politic of identity as well as a utopian  distopian picture of Europe 
(still dividing their communities around the issue of Europeanization as 
a process of (post)modernization/deethnicitization/transnationalization/
communitarization/europenization ), but also the way how through European 
policies of inclusion/exclusion (embodied primarily in different policies toward 
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different regions, visa regimes, “eligibility” in different EU programs, etc.), they 
are pushed toward further isolation in cultural policy making and toward 
further internal divisions. 



crtež br.201

1 „Evo mene”, Mandić, Ražić, Tišma i Žugic, crtež br. 20 iz Power Point prezentacije, prikazan u muzeju „25 
maj”, u okviru Majske izložbe 2006, ULUPUDS-a. 



M
an

di
ć 

Ti
ja

na
, R

až
ić

 Z
or

ic
a

U
D

K
 1

59
.9

54
/.9

55
15

9.
92

3.
07

2

Ovaj članak se bavi mogućnostima psiholoških studija kreativnosti sa aspekta 
psihologije ličnosti i kliničke psihologije. Istraživanje je zasnovano na Adlerovoj 
individualnoj psiholoiji i transakcionoj analizi a bavi se jednim segmentom, 
Kfaktorom. Za ovaj članak odabrano je 2133 crteža, upitnika i intervjua. 
Uzorak je kategorisan u šest sub uzoraka, izdvojena su tri parametra i kreiran 
je teorijski model od šest vrsta pokreta. Praćenjem parametara po postojećim 
uzorcima kreirani su strategije psihotarpijske i edukativne intervencije.

Ključne reči:  
kreativni self, kfaktor, deset vrsta pokreta, tri parametra i 
psihoterapijska i edukativna primena vođenog pokreta.

Kreatologija

Za ovaj članak izdvajamo tek jedan segment u psihološkom izučavanju 
kreativnosti sa aspekata psihologije ličnosti i kliničke psihologije: K faktor1. Naša 
teorijska orijentacija je Adlerova individualna psihologija i Transakciona analiza. 
Osnovno pitanje koje ovde iznosimo  jeste - da li je moguća psihološka analiza 
kreativnosti? Ovo je prvi od serije članaka, zbog čega je uvod duži, kako bismo, u 
sledećim člancima, lakše prelazile na  specifične diskusije.

1 Kroz predavanja i psihoterapijski rad sa kreativnim osobama, počev od 1975, objavila sam nekoliko 
istraživanja: „Psihoterapija kreativnih ljudi (deset modela menjanja)”, prvi put objavljeno u knjizi: Mandić 
Tijana (1989, drugo izdanje):Menjati se a ostati isti, beleške psihoterapeuta, BATA, Beograd; 18 dimenzija 
kreativne ličnosti, objavljeno u radu: Mandić Tijana (1999): „Kreativnost kao sudbina: psihološki profil 
umetnika”, Zbornik radova Fakulteta dramskih umetnosti, broj 3, str. 311-345, Beograd , a sa koleginicom 
Zoricom Ražić (1994-1999): „Mediji i telesna shema u adolescenciji”, Soros letnji kampovi i debatni klubovi, 
Beograd, te najzad i ovaj rad: „Kreatologija: Evo mene”.  

Mandić Tijana, Ražić Zorica

KREATOLOGIJA:
„EVO MENE“
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KORAK 1. Prikupljanje materijala: Od godine 1975. do 2002, davane su baterije 
testova različitim uzorcima. U različitim okolnostima  rađene su psihoterapijske 
seanse i edukativni seminari, i tom prilikom davane različite kombinacije testova. 
Baterija testova sačinjena je od:  intervjua, crteža ljudske figure (modifikovani 
Karen Mahover test, praćen upitnikom i esejom „Moja priča”) nezavršenim 
rečenicama, TAT i Rorschahovim mrljama. Za ovaj rad su izabrani: 2133 crteža 
ljudske figure, eseji „Moja priča“, upitnici i intervjui vezani za crtež. Privatnu, 
individualnu logiku2,  kao deo analiziranja i razumevanja nečijeg identiteta 
smo pratile jednostavnim pitanjima, u okviru intervjua i eseja „Moje priče”. 
Sugerisano je strukturiranje priče u tri segmenta:  Ja sam....Svet je....Moj odnos 
prema takvom svetu je... Na primer, subjekt koji je nacrtao crtež br. 9  ispričao 
je : Ja sam Buda. Svetu je potrebno moje vođstvo, prema tome, ja sam taj koji ih 
prosvetljuje.

KORAK 2. Stvaranje 6 tipičnih uzoraka od strane nezavisnih posmatrača 
(eksperata iz svojih oblasti3). Tipični rani adolescent (od 6. do 8. razreda osnovne 
škole); tipični adolescent 1 (srednjoškolci); tipični adolescent 2 (srednjoškolci, 
manjina u totalitarnom režimu); tipični pacijent sa dijagnozom „shizofrenija”, 
tipični student FDU (glume, filmske i pozorišne režije i dramaturgije); tipični 
student menadžmenta u kulturi (Rektorat umetnosti u Beogradu). 

KORAK 3. Definisanje tri parametra (A. Izlaženje iz zadatih okvira; B. 
Personifikacija; C. Simbolički skok).

KORAK 4. Kreiranje teorijskog modela o  „deset vrsta pokreta”. Teorijski 
konstrukti koji se ne isključuju jesu:
 
1. ODSUSTVO POKRETA
2. OSVAJANJE POKRETA
3. TENZIJA
4. ZAMRZNUT POKRET
5. IZNUĐEN POKRET
6. MALADAPTIRAN POKRET
7. KREATIVNI POKRET
8. VIKARIJSKI POKRET
9. INTEGRISANI POKRET
10. SPIRITUALNI POKRET

2 Adler Alfred, Understanding Life, Hazelden, Center City, Minnesota, 1998, str. 12.
3 Svesne smo konstrukata, stereotipija i predrasuda koje se upliću u kreiranje uzorka „tipični shizofreni 

pacijenti” od strane psihijatra, „tipični dečji crteži“ od strane psihologa, itd.
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KORAK 5. Praćenje tri parametra po 6 tipičnih uzoraka. Analiza verbalnih i 
neverbalnih aspekata pokreta na crtežu i glagola u eseju, intervjuu i upitnicima. 
Za ovaj članak smo izdvojile samo neverbalne faktore našeg istraživanja.

KORAK 6. Primenljivost teorijskog modela i koncepta vođeni pokret u 
psihoterapiji i edukaciji. Smatramo da konstrukti o različitim vrstama 
kreativnog pokreta omogućavaju kreiranje psihoterapijskih, i individualnih i 
sistemskih pedagoških strategija za „vođenje pokreta”4 kroz postojeće probleme 
ka kreativnom ili integrisanom.

KORAK 7. Dalja istraživanja verbalnog i neverbalnog izučavanja K faktora.

Teorijsko-referentni okvir

Pojam „kreativnost” nije lako ni objasniti niti izučavati. Trenutno u psihologiji 
postoji barem 60 upotrebljivih definicija kreativnosti. Etimologija pojma 
„kreativnost” u različitim jezicima potiče od latinske reči creatus, što bi značilo 
„porasti”.

Zanimljivo je spomenuti da je većina definicija kreativnosti potekla od misticizma. 
S jedne strane, dalja objašnjenja kreativnosti kretala su se ka filozofskim 
spekulacijama, a s druge strane su završavala u naučnom redukcionizmu. Većina 
istraživača smatra da je multidisciplinarnost isto što i nužnost5; Ekonomista 
Schumpeter je 1910. godine insistirao na inovacijama, Rhodes je 1961. isticao 4P 
(pojedinac, proizvod, proces i pritisak), dok Bek Ištvan, piše o kreativnom društvu 
i kreativnoj organizaciji, u kojoj se periodično gubi i uspostavlja ravnoteža. 
Umetnik, umetnički proces i umetnički proizvod igraju veliku ulogu u oba 
društvena dela homeostatičkog procesa: stabilizujuća i destabilizijuća. Pokusaj 
shematizacije nas je doveo do 4P, 2 mozga, 2 regresije, 6 šešira, 10 inteligencija 
i  kreativne klase u jednom društvu6. Za pregled psiholoških istraživanja 
upućujemo čitaoce na knjige: Ognjenovićevu Psihološku teoriju umetnosti7 i 
Panićevu8 Psihološka istraživanja umetničkog stvaralaštva.

4 Analogno vođenoj fantaziji i vođenim halucinacjama, razvile smo koncept vođenog pokreta i primenjivale 
ga u dva različita konteksta: Aplikacija 1, za kreiranje psihoterapijskih strategija i aplikacija 2, za kreiranje 
edukativnih strategija (aplikacije su na www.tijanamandic.com)

5 Preporučuje se članak: „ PRA”, Beograd
6 Florida Richard,  The Rise of the Creative Class, Basic Books, Cambridge,  MA, 2004.
7 Ognjenović Predrag, Psihološka teorija umetnosti,  Institut za psihologiju, Beograd, 1997.
8 Panić Vladislav, Psihološka istraživanja umetničkog stvaralaštva, Naučna knjiga, Beograd, 1989,.
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Bez obzira na konfuziju, kompleksnost, višeznačajnost i multidimenzionalnu 
određenost fenomena kreativnosti, čini nam se da psihologija ličnosti u centar 
pažnje stavlja čoveka, dok su se prethodna objašnjenja oslanjala uglavnom na Boga 
ili prirodu. Devedesetih godina dvadesetog veka, Dr Robert J. Sternberg 9 (u to 
vreme predsednik Američkog udruženja psihologa) stvara pojam „kreatologija” 
koja bi imala za cilj da  naučno izučava fenomen kreativnosti. Sternberg i Lubard 
pišu: „Mi čvrsto verujemo da je važnost kreativnosti potcenjena kako od strane 
društva, tako i od pojedinih institucija kao sto su škole. Činjenice i razlozi za to 
su svuda rasprostranjeni”10

Pošto se radi o kompleksnoj, relativno neispitanoj oblasti, kruže razni mitovi 
o kreativnosti. Po nekima, kreativac mora biti bar malo, ako ne i totalno lud, 
diskutabilne inteligencije; po drugima on mora biti asketa, po trećima seksualni 
manijak, sklon drogama, siromaštvu i pak borac za slobodu. U ovih 30 godina 
bavljenja psihoterapijom, mnogi klijenti bili su čak zabrinuti da li će ostati kreativni 
ako se izleče. Frojd je mislio da su mehanizmi neuroze slični mehanizmima 
kreativnosti, eskapističke strategije u nemogućnosti suočavanja sa surovom 
realnošću. Mnogi umetnici su pak Frojda shvatili bukvalno, a primena Lakana 
je prošla još gore. Jedan od mitova je taj da nezadovoljen i nezadovoljan, besni, 
umetnik stvara, naravno neshvaćen od okoline. Takođe je važno spomenuti kako 
se mit o siromašnom umetniku najlakše menja, pa mu se tako dopušta mogućnost 
da bude bogat i pre smrti.

Imajući u vidu Golemanov11 veliki uspeh sa uvođenjem pojma „emotivna 
inteligencija” EQ (po ugledu na koeficijent inteligencije IQ), korišćenje pojmova 
„koeficijent ranjivosti” i „koeficijent rezilijentnosti”, neki autori su bezuspešno 
pokušavali da uvedu pojam kreativnog koeficijenta CQ. Uzrok tome je verovatno 
izuzetna teorijska konfuzija. Prilikom objašnjenja kreativnosti, nailazimo 
na pojmove: „božanska inspiracija”, „genetska predispozicija”, „kaliotropski 
nagon”, „slučajni splet okolnosti”  i „lična borba i pobeda”. Genetske, sociološke i  
personalističke teorije se često, ne samo suprotstavljaju, već i isključuju prilikom 
definisanja kreativnosti. Teorije koje ističu društvene faktore se grubo dele na  
humanističke i surovo socijalne12. Tako na primer Maslow (1970) i Rogers (1976) 
smatraju da su porodica puna ljubavi, topli roditelji i humano društvo nužni uslovi 
za procvat kreativnosti. Suprotno tome, Daragovski i Osche 1990, mišljenja su da 

9 Sternberg R. J. and Lubart T.I., Defying the crowd. Cultivating Creativity in a Culture of Conformity, New 
York, Free Press, 1995.

10 Sternberg and Lubard, ibid. , str. 19
11 Goleman Daiel, Emotional Intelligence, Hay A.C, New York, 1995.
12 “The Relation Between the Envioronment and Creativity”, str. 251-282. u: Sternberg, R. J., Kaufman, J. C., 

& Pretz, J. E, The creativity conundrum: A propulsion model of creative contributions, Philadelphia, PA, 
2002.
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kreativnost  više cveta u  rasturenim porodicama, zbog čega se često spominje 
rana smrt jednog od roditelja, ili porodična postavka tipa: hladna majka i odsutan 
otac; u krvavim međuljudskim odnosima i mračnim društvima. 

Na sve te teorijske konflikte dodajmo još i elitističko–populistički. Jung piše: 
„Priroda je aristokratska, a umetnik jedan ali vredan”13; pošto je takvu osobu 
smatrao kreatorom kulture, verovao je da se prvenstveno treba baviti ovakvim 
ljudima, i to je i činio. Suprotno njemu, Sternberg i Lubart pišu: „Mi verujemo da 
je kreativnost, kao i inteligencija, nešto što svi poseduju u nekom stepenu. Štaviše, 
kreativnost nije fiksirani atribut, kreativnost osobe nije urezana u kamenu pri 
rođenju, i kao svaki talent, svako može razviti kreativnost do nekog stepena“.14  
Da  bi pobio uverenje svojih studenata „kako nema  kreativnosti na ovoj planeti”, 
Sternberg je ispričao priču o vaspitačici iz Meksika15: Neko je ukrao knjigu, niko 
nije želeo da prizna krađu, učiteljica  je dala svakom đaku po štap i rekla da 
ga  sutra obavezno donesu; kad su je pitali — zašto, ona je ispričala  priču o 
tome  kako će lopovljev štap da poraste; sutradan je jedna devojčica došla sa pola 
štapa.

Bez obzira na teorijske razlike, u jednom se svi ipak slažu: Inteligencija više nije 
dovoljna, kreativnost je ključ za preživljavanje i za uspeh u novom svetu.  Većina 
psihologa se slaže da su 4 kriterijuma osnovni kriterijumi kreativnosti: novina, 
stvarati i stvoriti nešto novo, (to naravno može biti, i najčešće jeste, nova celina 
od starih delova); održivost kreiranog, ne samo u datom prostorno-vremenskom 
kontekstu, znači, ne samo da li je kreirano moguće (po ovom kriterijumu, 
kreativne sumanutosti i halucinacije ne dolaze u obzir), već i da li je kreirano 
potrebno, korisno i moralno (razmislimo samo o kreativnom terorizmu), kvalitet 
stvorenog (o kome će odlučivati eksperti iz specijalizovanih oblasti); i važnost 
stvorenog za društvo i civilizaciju (uporedimo mašinicu za optimalno ceđenje 
paste za zube i vakcinu protiv tuberkuloze). Termin „kreativnost” je ušao u modu 
i često se zloupotrebljava: od „kreativnih direktora”, kojima često nije jasna 
definicija njihovog posla, preko „kreativnog računovodstva”, do „kreativnog 
saslušavanja uhapšenih”. 

Hipoteza o kreativnom selfu

Jedinstveni paradoks psihologije ličnosti „ja kao subjekt i ja kao objekt”, kreira 
mnoge konceptualne i jezičke konfuzije. Različiti teoretičari ličnosti ne definišu 

13 Jung Carl Gustav, The Relationship Between the Ego and the Unconscious,  Collected Works 7:236.
14 Sternberg and Lubard, ibid , Preface vii
15 Sternberg and Lubard, ibid , str. 19
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precizno pojmove kao što su: „svesno ja/nesvesno ja”; „dobro ja/loše ja/ne ja”; 
„lažno ja/autentično ja”; „podeljeno ja/fuzionisano ja”; „grandiozno ja/realno ja-
idealno ja”, i tako u nedogled. Uprkos tome, obilato ih koriste. Mi ne pretendujemo 
ovim člankom da rešimo tu teorijsku i praktičnu zbrku. Prihvatamo hipotezu o 
postojanju dva integratora identiteta: ega i selfa16. Pokušavajući da od psihologije 
stvori „objektivnu nauku“ po uzorima svog vremena (naročito impresioniran 
Darvinom i Njutnom), primenjujući strukturalizam na ličnost, Frojd definiše 
ego kao objekt. Po Frojdu je ego deo psihičkog aparata koji pokušava da posreduje 
između unutrašnje i spoljašnje realnosti, određen principom realnosti koji nikada 
ne uspeva da pomiri i harmonizuje te dve realnosti. Po Frojdu je stukturalni 
integritet nemoguć, zbog suštinski nespojive prirode tri subsistema — ida, ega 
i superega, ali je funkcionalni integritet psihoterapijska mogućnost i cilj. Ego je 
viđen kao dominantno svestan (ako izuzmemo mehanizme odbrane koji su po 
definiciji nesvesni); ego teži ka homeostazi i harmoniji kroz konstantno testiranje 
i adaptaciju na spoljašnju realnost. Kritike su pljuštale sa svih  strana, neke od 
njih su dolazile od strane Alfreda Adlera. Još u Frojdovo vreme, Adler se u 
Individualnoj psihologiji opredelio za koncept fenomenološkog selfa, definisanog 
kao intrapsihički proces, ili kako to Adler prelepo kaže, „individualni životni 
pokret”. Po njegovom sinu i nasledniku, Kurtu Adleru (u njegovim osnovnim 
predavanjima)17, Alfred Adler je naizmenično koristio termine self, individua, 
individualni zakon kretanja i životni stil. Insistirajući na celini, pisao je da 
„možemo čuti melodiju selfa“, prisustvujući zatvaranju tog jedinstvenog geštalta. 
Po Adleru, život je pokret koji neprestano teži boljem, a koncept selfa je konstrukt 
fiksiran od strane posmatrača, u vremenu i prostoru, artikulisan idiosinkratskim 
jezikom u psihoterapijskom kontekstu, u svrhu menjanja ljudske patnje. Self je 
visoko personalizovano, subjektivno jezgro, koje traga za iskustvima kojima će 
osmisliti i opravdati kreirani životni stil. Suverenitet selfa garantuje konstantnost, 
koherentnost i kreativnost individue. Self je dom za jedinstvenost, harmoniju, 
celovitost i integraciju te unikatne subjektivnosti.  Self je taj jedinstveni pokret. 
Izuzetno pojednostavljeno za potrebe ovog članka, možemo reći da postoje dve 
vrste organizatora identiteta, i možemo ih ovako razlikovati: Ego je integrator 
gravitacionog identiteta, zadužen prvenstveno za testiranje realnosti, adaptacije na 
takve realnosti, postizanje najvećeg mogućeg stepena harmonije i omogućavanje 
kratkoročnih gratifikacija. Self je integrator levitacionog identiteta, zadužen 
za kreiranja novih realnosti, transformacije identiteta i postizanje dugoročnih 
gratifikacija, često spiritualne prirode.

16 Mandić Tijana, Menjati se a ostati isti. Beleske psihoterapeuta. BATA, Beograd, 1989 (drugo izdanje), str 
51-58.

17 Kurt Adler, Basic Lectures, The Adler Institute fo Psychoanalysis of New York.
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Hipoteza o projekciji

Hipoteza o projekciji podrazumeva da će individua strukturisati i napraviti 
smisaoni geštalt u nejasnoj i višeznačnoj  situaciji. Znači, pretpostavljamo da 
će individua, suočena sa neodređenim stimulusom, na konzistentan način, u 
saglasju sa svojom identitetom i njegovom internom logikom, da vidi, misli, želi, 
oseća i ponaša se dosledno. Interna individualna logika predstavlja izvesnu mrežu 
procesa, koji od vrednosnog sistema, preko kognitivnih funkcija, emocionalnih 
doživljaja i spoljašnjeg ponašanja, osmišljavaju identitet. Višestrukost, višeslojnost 
i međuzavisnost determinističkih faktora (bioloških, socijalnih i personalističkih) 
u nastanku identiteta otežava i komplikuje istraživanje projektivnih procesa. Za 
razliku od nekih, po nama redukcionističkih shvatanja, da takav geštalt zavisi 
samo od nesvesne motivacije i konflikata, mi smatramo da projektivne tehnike 
mogu da izraze ceo spektar intrapsihičkih i društvenih zbivanja. Razumemo 
da su rana tumačenja projekcije izučavala prvenstveno nesvesnu motivaciju 
i intrapsihičke konflikte, ali smatramo da se projektivno može pričati o svim 
društvenim zbivanjima, kao što su: rat, nemaština, izbeglištvo i svi oblici 
društvenih nepravdi i diskriminacija.

Ako se, na osnovu važnih unutrašnjih parametara sadržaj ili proces percepiraju 
i identifikuju kao nešto nepoželjno i negativno, eksternalizacija se nameće kao 
najbolje rešenje. Naime, prosta biološka logika bi bila „progutaj pozitivno, ispljuni 
negativno“. U nekim tačkama ličnog rasta i razvoja izbacivanje misli, emocije 
i motiva, koji su percepirani kao pogrešni, nepoželjni ili opasni, predstavlja 
kratkoročno rešenje. U tom slučaju, projekcija je odbrambeni mehanizam kojim 
ličnost pripisuje drugima ono što ona poseduje, ali ne ume ni da ih prihvati, ni 
da se izbori sa njima. Eksternalizujući nepoželjno, neprihvatljivo i nepoznato, 
dobijamo bar neko vreme: smanjene neizdržljive tenzije, izvesnu distancu i iluziju 
zaštite,  što nam u svakom slučaju olakšava unutrašnje konflikte. Tako varalica 
misli da su svi ljudi pokvareni, preljubnik ne veruje u vernost, a ljutita osoba 
svuda oko sebe vidi agresivce. Nesvesno identifikovanje problema se udružuje s 
nesvesnim rešavanjem problema: otarasiti se nepoželjnog, pripisati ga drugom, 
proganjati drugog, ne bi li se zlo uništilo. Izbacivanje uznemiravajućih i opasnih 
sadržaja može biti funkcionalno u određeno vreme, i u određenim unutrašnjim i 
spoljašnim kontekstima. Ali nikad ne može biti finalni manevar, i naravno, ima 
svoju cenu. Spomenimo samo da projekcija ponekad teško oštećuje granice ega, i 
otežava  dalju diferencijaciju i integraciju identiteta. Drugim rečima, ni prevarant, 
ni preljubnik, ni agresivac ne mogu da nađu unutrašnji mir nabeđujući druge 
za svoje probleme. Projekcija kao jedini, omiljeni ili hronični mehanizam nije 
dovoljna, niti  su stvari tako jednostavne.
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U psihoanalitičku literaturu Melanija Klajn, 1946, uvodi pojam projektivne 
identifikacije, koji, sem termina „nesvesno”, postaje jedan od ključnih pojmova 
psihoanalize. Klajnova piše: „Mnogi delovi mržnje, okrenuti ka egu, sada se 
okreću ka majci. To vodi ka određenoj formi identifikacije koja postaje prototip 
za agresivne objektalne odnose. Predlažem da ime za te procese bude ’projektivna 
identifikacija’.”18

Od tada se termin „projektivna identifikacija” koristi na puno načina. Segal19 piše 
da se u projektivnoj identifikaciji odcepljeni delovi ega i unutrašnjih objekata 
projektuju na spoljašnji objekt, koji tako postaje u vlasništvu, kontrolisan i 
identifikovan sa projektovanim delovima. Projektivna identifikacija ima mnoge 
ciljeve: može biti upućena ka izbegavanju separacije od idealnog objekta, ili može 
biti upućena ka kontroli lošeg objekta da bi se izbegla opasnost. Različiti delovi 
ega20 mogu biti projektovani sa različitim ciljevima: loši delovi ega mogu biti 
projektovani da bi ih se otarasili, da bi ih kontrolisali, napali ili uništili takav 
objekt; dobri delovi mogu biti projektovani da bi se izbegla separacija, da bi se 
očuvali od loših unutrašnjih događanja ili da bi se popravio spoljašnji objekt 
nekom vrstom primitivne reparacije”.21 Ne-ja se projektuje da bi se smanjio 
interni haos, sprečio slom identiteta i da bi se tragalo za smislom. Ti procesi 
imaju svoju cenu: oni mogu da stvore fantaziju o reinternalizaciji ranjenog 
objekta, uzrokujući strah i depresiju. Reinternalizujući sada neprijateljski i opasni 
objekat, stvaramo fantazije proganjanja. Ovaj proces može da dovede i do velike 
krize identiteta, dezorijentacije, halucinacija, sumanutosti, porasta ništavila u 
osobi samoj. Kao takva, projektivna identifikacija stvara mnoge kontratransferne 
fenomene u psihoterapijskom procesu, psihopatološke odnose između pacijenta 
i psihoterapeuta. Postepeno i uzajamno razumevanje mogućih višestrukih 
značenja projektivnih identifikacija između pacijenta i terapeuta, omogućava 
dubinski psihoterapijski rad. Psihoterapeut i pacijent se tako neprestano bore da 
stvore smisao u njihovom odnosu, mentalizujući ili verbalizujući u cilju uzajamne 
integracije. 

Projektivna identifikacija je oblik spoznaje sveta, adaptacije, komunikacije, 
odbrane, kreativne ekspresije i mogućnost za promenu ega. Za razliku od 
jednostavne projekcije, ego je još uvek u nesvesnoj, iracionalnoj fantaziji o 
sebi o drugom, kao i o vezi sa tim drugim. Grotsteinov22doprinos  je u analizi 

18 Klein Melanie, Notes on some schiyoid mechanisms. Int. J Pszchoanal, 1946, str.  99-110
19 Segal H, Introduction to the work of Melanie Klein, Basic Books, New York , 1974, str. 27, 28.
20 Predavanje Tijane Mandić, „Ten Models of Change“, 2006, poslednji put izlagano u Atini na kongresu 

E.A.C.
21 Segal H, ibid, str.  28
22 Grotstein J, Splitting and Projective Identification,  Northvale, 1985. 
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funkcije projektivne identifikacije u stanju fuzije sa drugim. Heimann23 je 
smatrao da kontratransfer nije samo deo analitičkog odnosa, već pacijentova 
kreacija, deo pacijentove ličnosti. Emocije koje se pobude u psihoterapeutu 
mogu da koriste pacijentu kao izvor uvida u njegove nesvesne konflikte, želje, 
fantazije i vrednosne parametre, a kada se interpretiraju i razrade postaju izvor 
ego snage. Nagle promene u ekspresiji ličnosti nastaju ne samo zbog cepanja 
i negacija, već i zbog projektivne identifikacije. Projektivna identifikacija je 
dakle mentalni mehanizam koji u drugom traži izvor dobrog, zlog i ništavila. 
Feldman24 piše da projektivne interpretacije vrše suptilne, ali snažne pritiske na 
psihoterapeuta kako bi se zadovoljila konstruktivna i destruktivna pacijentova 
nesvesna očekivanja. Feldman takođe smatra da nisu isprojektovani samo 
delovi pacijentove ličnosti, već i fantazije o očekivanom međuljudskom odnosu, 
relacijska poruka koja nosi metainformaciju o katastrofičnom ili idealizovanom 
odnosu. Pažljiva eksploracija i razumevanje pomažu i stvaraju moćno sredstvo 
za razradu konflikata, strahova i bolova vezanih za te iracionalne fantazije. Ako 
se uspešno izbegnu sve klopke projektivne identifikacije, otvara se mogućnost za 
transformativne interpretacije, a ako ne, osoba preživljava u nekoj simbiozi bez 
diferencijacije, separacije i distance.

To je jedan od razloga što psihoanalitičari insistiraju na ler analizi (analizi 
psihoterapeuta). Klasični psihanalitičari su verovali da je projekcija uvek 
odbrambena, da bi postepeno dozvolili i postojanje razvojne i kreativne 
projekcije.

Hipoteza o faktoru 

Fenomen percepcije pokreta je u psihologiji  odavno evidentiran i izučavan. 
Konstrukt o K-faktoru (nesrećno nazvan kinestetički odgovor), inspirisan 
Jungovom teorijom, definisao je Herman Rorschach25. Iako su se mrlje mastila 
koristile i pre njega, tihi i skromni Švajcarac je sa  Roršahovim mrljama stvorio 
ogromnu, kontroverznu i inspirativnu oblast. Sem neverovatne posthumne 
popularnosti, stvorila se i neverovatna konfuzija, jer su neškolovani ali nadobudni 
pseudopsihoanalitičari zloupotrebljavali ovaj test. Važno je znati da su Roršaha 
prvenstveno zanimale formalne determinante percepcije i naučno merenje 
ispitanikovih odgovora, a ne pseudopsihoanalitičke interpretacije. Osnovne 
determinate opažaja figure bile su: forma, boje, osenčenost i prozirnost i opažanje 
pokreta. Opažanje pokreta je bila najnejasnija, najneodređenija i atipična 

23 Heinman P, „On countertransference”, u: About Children and ChildrenNoLonger, Collected Papers 1942-
80, edited by Tonnesmann M. London, Routledge 1989, str. 73-79.

24 Feldman M, Projective identification the anayst’ s involvment. Int. J Psychoanal. 78, 1997, str. 227-241.
25 Rorschach Herman, Psychodiagnostics, Hans Huber, Berne, 1942.
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determinata Roršahovog protokola. Roršah pritom nije mislio na mehaničko 
kretanje, već na duboko subjektivno, mentalizovano (kognitivno, motivaciono 
i emocionalno) kvalitetno elaborirane doživljaje. Unutrašnji momenti su criteria 
specifica autentičnog K, a ne konkretni, bukvalni pokret. Upravo ta uživljenost 
ega, i multiple projektivne identifikacije predstavljaju K-determinantu, za 
razliku od pukog agiranja (acting out-a)26. Dakle, nužna su ego uključenja, 
angažovanost, i multipla identifikacija subjekta sa percepiranim. Kvalitetan, 
spontan  K-odgovor mora da ima dobru formu: Po njemu, kinestezija ne može 
biti samostalna odrednica bez forme. Pravi K je visoko subjektivno percipirana 
dobra forma. „Pokret-odgovor je forma-odgovor, koji se obrazovao pod uticajem 
kinestezije. To su oni odgovori na koje su odlučujući uticaj izvršile ranije stečene 
slike pamćenja o posmatranim, zamišljenim ili izvršenim pokretima.”27  Bohm 
je smatrao da osoba ne treba samo da opazi pokret, već i da ga proživi, kvalitetno 
mentalno elaborira28. Od tada počinju mnoga zanimljiva istraživanja.29

Tri osnovne determinate određuju K-odgovor: 1) sama priroda stimulusa, 
projektivni test koji predstavlja ekran za projekciju; 2) priroda ljudske percepcije 
(u to vreme se isticala važnost Geštalt teorije); 3). priroda ljudskog identiteta, 
naročito traganje za smislom u integraciji identiteta. 

Mislimo da je važno spomenuti da je još u ranim istraživanjima primećena 
hipoprodukcija /K/ kod dece; broj K-odgovora kod dece je izuzetno mali do 6 
godine, a zatim se postepeno povećava u ranoj adolescenciji. Kod dece se tumačenje 
povećanja K-odgovora interpretira internalizacijom manifestovanog fizičkog 
pokreta, naročito pokreta slobodne igre, jačanjem ega, uključenjem fantazija 
sa interpersonalnim značenjem. Sem internalizovane igre, nama je bilo bitno i 
praćenje razvoja telesne sheme u adolescenciji. Nepostojeći, loš i slab K-faktor 
može biti indikator mentalne retardacije, poremećaja ličnosti i psihopatologije, što 
nije predmet ovog istraživanja. Kvalitetan K- odgovor može biti  indikator snage 
ega, inteligencije i kreativnosti. Još u prvim istraživanjima uočena je povezanost 
između mašte, K-faktora i kreativnosti ličnosti. Kroz intervjue sa ispitanicima, 
otkrivani su mnogi dodatni zanimljivi fenomeni kao što je sklonost sanjarenju i 
„sindrom zapamćivanja snova”.30 Dobar K se povezuje sa mogućnošću odlaganja 

26 Pogledati mehanizme odbrane u: Mandić Tijana, Komunikologija. Psihologija komunikacija., CLIO, 
Beograd, 2003 (četvrto izdanje), str. 119.

27 Berger Josip, Projektivna psihologija – Rorshachov test ličnosti, Nolit, Beograd,1989, str. 193.
28 Bohm E, A textbook in Rorschach  test diagnostics, Grune and Stratton, New York, 1969; Exner J, The 

Rorshach systems, Grune and Stratton, New York, 1969. 
29 Na primer, da ispitivači koji su i sami skloni K-odgovorima registruju više K-odgovora kod svojih ispitanika 

nego oni koji to nisu ( Berger Josip, citirano delo, str 197).
30 Berger  Josif, „Sindrom zapamćivanja snova“, ibid, str. 217 Ovaj psiholoski sindrom karakteriše oskudno 

potiskivanje, mentalna fleksibilbnost, otvorenost, socijabilnost, efikasnost u korisćenju svojih sposobnosti 
i kapaciteta ličnosti u rešavanju problema, dobra kontrola ličnosti i ambicioznost.
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i zahteva postizanje najviših nivoa simboličke distance od konkretne realnosti. 
Kvalitet ostvarene distance, sposobnost konceptualizacije i integracije, razvijenost 
ideacionih procesa, i fleksibilnost kroz vreme i prostor  stvaraju novu simboličku 
ravan sa novim mogućnostima. Taj novi simbolički svet povećava empatičku 
osetljivost ali povećava i motornu nespretnost, introvertovanost i narcizam. 
Oslobađanje simboličke razvojne diferencijacije kognitivnih, motivacionih, 
emocionalnih i motoričkih procesa ima svoju cenu. Konfuzije, dezorijentacije i 
krize identiteta.

Možemo zaključiti da veza sa kreativnošću izgleda postoji, ali kakva?31 Diskusije 
oko K- konstrukta se umnožavaju i komplikuju. Šta znače neizmerno visok 
ili nizak K, šta se krije iza K lošeg kvaliteta, čega je indikator slab, latentni ili 
neautentični K? Šta činiti sa potisnutim K, reaktivnim K i malim k (pokreti 
objekata)? Mi ovom prilikom ne pretendujemo na konačne odgovore, već da 
motivišemo studente na dalja istraživanja ove teme.

Naše istraživanje

Kao i mnogi drugi istraživači, Anthony Storr32 smatra, da je veliki deo kreativnosti 
u napuštanju zavisnosti od realnih objekata, prekoračenje granica takozvane 
„objektivne realnosti“, kroz simboličko i apstraktno. Storr citira Ajnštajna, po 
kome je mišljenje slobodna igra sa pojmovima; „Ajnštajn je bio ubeđen da se 
većina mišljenja odvija bez upotrebe reči i da je, do velikog stepena, nesvesno.” 
Tako, između ostalog,  vizuelno mišljenje zanima i nas. Naš teorijski model je 
nastao na osnovu proučavanja preko 2133 crteža ljudske figure. Iako smo bile 
inspirisane Rorschahom, primenile smo modifikovanu Mahover tehniku33, a 
ispitanici su dobili vrlo jednostavnu instrukciju da nacrtaju sebe. Obuhvatile 
smo 6 grupa ispitanika: ranu adolescenciju, adolescente, adolescente pripadnike 
manjine u represivnom režimu, umetnike sa Fakulteta dramskih umetnosti 
(gluma, filmska i pozorišna režija, dramaturgija), menadžere u kulturi i psihotične 
pacijente koji su za vreme testiranja bili hospitalizovani.

31 Berger Josif, ibid, str. 218, Roe je, 1953, razlikovala ideacionu produktivnost u društvenim i u prirodnim 
naukama. Smatrala je da K  korelira više  sa umetničkim nego naučničkim stvaralaštvom.

32 Storr Anthony, Churchill’s Black Dog and Other Phenomena of the Human Mind, Fontana/ Collins, Oxford, 
1988, str. 162.

33 Karen Mahover je autor prvog DPA (Draw a Person Testa). Karen Machover and Charles C, Personality 
Projection in the Drawing of the Human Figure ( A Method of Personality Investigation) Charles Tomas, 
ILL, 1953. Važno je spomenuti i Naglieri Jack, koji je koristio i DYT (Draw Yourself Test). Naglieri, J. A. 
McNeish, T.J and Bardos, A. N, Draw a Person, Screening Procedure for Emotional Disturbance, Austin, TX, 
Pro-Ed, 1991. 
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Parametri koje smo pratile

A. IZLAŽENJE IZ ZADATIH OKVIRA

Subjekt je bio suočen sa praznim A4 listom papira, koji je imao dva pravougaonika 
(dva prozora, dva ograničenja, dva kaveza, ili kako god hoćete da ih nazovete) 
grafitnom olovkom i instrukcijom: „Nacrtajte sebe”. Zadatak se sastojao od toga 
da običnom olovkom nacrta sebe. Kad bi  prva reakcija bila: ’Jao, ne umem da 
crtam’, subjektu je jasno rečeno da se ne radi o testu iz likovnog, da se ne analizira 
estetski kvalitet crteža, niti se radi o testiranju inteligencije, ili psihopatologije. 
Na ovom testu, rečeno im je, nema pravog rešenja, postoji samo vaše rešenje. 
Prva posmatranja su se odnosila na jednostavno praćenje koliko je ispitanika 
prekoračilo prvi i drugi okvir. Posmatrali smo, trajanje crtanja figure i ponašanja 
subjekta za vreme crtanja.    

Najjednostavnija analiza pokazuje da je prvi ram prekoračilo:
0% od 368 ranih adolescenata;
31% od 658 adolescenata 1;
10% od 329 adolescenata 2;
78 % od 368 maladaptiranih;
59% od 368 studenata FDU;
36% od 62 menadžera u kulturi.         

B. PERSONIFIKACIJA —  IDIOSINKRATIČNOST EKSPRESIJE

Drugi parametar se odnosi na personifikaciju crteža. Izraz lica je dominantni 
faktor personifikacije.  Fenomen otpora se u psihologiji ličnosti već dugo izučava, 
a u ovom slučaju se najjednostavnije prepoznaje u obliku nacrtanog „čiča-Gliše“. 
Naravno, nisu ni sve čiča-Gliše iste, jer dodatna elaboracija izuzetno menja 
interpretaciju. Komplikovaniji otpori se izražavaju u vidu malog k (po Rorschahu) 
u vidu objekta i motiva iz prirode, sakrivanjem važnog problema, a nuđenjem 
neke trivijalije za tu ličnost („smrdljive haringe” u psihoterapijskom žargonu) 
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ili pak udovoljavanjem ispitivačevim očekivanjima zanemarivanjem sopstvenih 
potreba.

Nasuprot tome, ima crteža sa velikim stepenom uključenja ega i selfa. Što se tiče 
ekspresije, možemo primetiti da na nekim crtežima uopšte nema izraza (prazno 
lice), na nekim crtežima je ekspresija vrlo površna ili mimikrijska, dok je na 
nekim dubinska (pogledajte crtež sa naslovne strane ovog članka).  Personifikacija 
se takođe izučava kroz: pasivnost/aktivnost crteža, čitljivost/ nedostupnost 
nacrtanog, autentičnost/neautentičnost, subjektivnost/objektivnost izraza, 
kontinuitet/ diskontinuitet izraza, originalnost/ klišeiziranost i vremensku 
dimenziju (ja iz prošlosti, sadašnjosti i budućnosti). Pratimo, dakle, ne samo 
postojanje izraza, već i njegov opseg, kvalitet, snagu i fluentnost.34

C. SIMBOLIČKI SKOK

Za analizu simboličkog skoka,, koristile smo naš opšti komunikološki model35. 
Naglasile bismo da je za izučavanje ovog parametra bitna verbalna dimenzija  
(intervju, upitnici i test „moja priča“). Na nivou samodefinisanja, ispitanici 
najčešće kao odgovor daju svoje ime, prezime, pol godine i profesiju. Kroz vođeni 
dijalog se dobijaju detaljnije informacije („ja sam neko ko je oduvek bio buntovnik 
i plivao uzvodno”). Na sledećem nivou se traga za vrednosnim i emotivnim 
sudovima  (komentarisanje samodefinisanja) ( ljut sam što drugi imaju sve na 
tanjiru, a ja sam morao za sve krvavo da se borim).

Na sledećem nivou može da dođe do interpretacije povezanosti takvog sveta i 
takvog identiteta sa ispitanikovim ponašanjem (nije mi lako da ostanem svoj, 
svet voli mediokritete, od detinjstva su mi roditelji govorili da sam mimo sveta). 
Na sedećem nivou dolazi do borbe za kontrolu, da li se tako definisan identitet 
percipira i prihvata od strane drugih ljudi i da li drugi ljudi pristaju na ovakvu 
definiciju identiteta, sveta i odnosa sa drugima (ili ćete me prihvatiti takvim kakav 
jesam, ili nema ništa od saradnje). Na sledećem nivou dobijamo informaciju o 
moći tog referentnog okvira (uz poneku žrtvu, ja uvek isteram svoje), odnosno 
da ubedi druge da prihvate željeni odnos, koji odgovara njegovoj fantaziji. Na 
sledećem nivou, ako pristanemo na simbiozu, ulazimo u komplementarni ili 
simetrični odnos. Ako ne pristanemo na simbiozu, stvaramo kooperativni odnos 
sa sagovornikom. (ili igramo igru lopova i žandarma sa ovom osobom, ili se 
dogovaramo kao odgovorni ljudi). Na najvišem nivou se validira suština (vidim 
te, razumem te, često se ne slažem sa tobom).

34 Mandić Tijana, Komunikologija. Psihologija komunikacija, CLIO, Beograd, 2003 (četvrto izdanje), str 
65-76.

35 Model možete naći na web adresi:  www.tijanamandic.com



KR
EA

TO
LO

G
IJ

A
  „

EV
O

 M
EN

E“

198

Teorijski konstrukti 

Na osnovu ova tri parametra, smatramo da je moguće izučavati deset vrsta 
pokreta, navedenih na strani 2. Mi smo ograničile naše istraživanje na šest vrsta 
pokreta od tih deset (tenziju, zamrznut pokret, iznuđen pokret, maladaptiran 
pokret, kreativni pokret i vikarijski pokret).

Ad 1. ODSUSTVO POKRETA. Pod ovim pojmom podrazumevamo psihičku 
smrt ličnosti. Ako smo prihvatili hipotezu da je život pokret, različiti oblici 
stupora predstavljaju privremenu smrt identiteta (na primer depresivni i 
katatoni stupori), ozbiljne retardacije, simbolička opustošenost i  smrt ličnosti. 
Kvalitet, trajanje i posledice stupora mogu biti vrlo različite. Kao što smo iz 
biologije pozajmili pojam simbioze u psihologiji ličnosti, tako ovde koristimo 
pojam „anabioza”, kao privremeni ili povremen način  prestanka života, nastao 
kao prilagodljivost na izuzetno nepovoljne spoljne uslove. Psihološka anabioza 
je privremeno obustavljanje, ili svođene na minimum svih vitalnih psihičkih 
funkcija, do prestanka nepovoljnih životnih uslova.

Ad 2. OSVAJANJE POKRETA

Dete 1.                                                                   Dete 2.

Pod ovim pojmom podrazumevamo razvoj pokreta, kao i životnu radost zbog 
mogućnosti različitih oblika kretanja. Svi mi počinjemo tačkom i punoglavcem 
(dete br 1), ali ako sa šest godina ostanemo na takvom kvalitetu crteža (dete 2), 
znači da je došlo do zastoja u razvoju, ili da je razvoj krenuo u pogrešnom pravcu. 
Za psihologe izučavanje dečijih crteža predstavlja fascinantnu i inspirativnu 
oblast, ali nije predmet ovog istraživanja.
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Ad 3. NAPETOST-TENZIJA 

crtež 46.                                                                  crtež 47.

Pod ovim pojmom podrazumevamo predpokret, želju za pokretom, ali i 
frustraciju, strah od pokreta i konflikt. Ukoliko se bavimo analizom motivacije 
neke ličnosti, neizbežno ćemo naići na konflikte. U različitim subsistemima jedne 
ličnosti, mogućnosti za konflikte i intrapsihičke i interpersonalne su neiscrpne. 
Intrapsihički konflikt je sukob dva ili više motiva unutar jedne ličnosti i obično 
je praćen porastom tenzije, koja se zatim emotivno elaborira kao nezadovoljstvo, 
anksioznost, strah, tuga ili bes. Mehanizmi odbrane, u skladu sa oformljenim 
identitetom, opravdavaju konflikt kako bi osoba videla sebe kao racionalno 
biće. Tako obično koristimo neku strukturalnu teoriju da bi olakšali definiciju 
konflikta i mogućnosti njegovog rešenja. Na primer, u konfliktu ida i superega 
gledaćemo što više da uključimo ego kao medijatora (psihoanalitička logika), a u 
konfliktu Slobodnog i Adaptiranog Deteta, oslanjaćemo se i na Malog Profesora 
za odabir najbolje solucije (transakcionoanalitička logika). Većina naših crteža 
bila je izuzetno čitljiva sa tog aspekta. Naravno da je dodatni verbalni dijalog 
potvrđivao ili odbacivao naše hipoteze. Od konflikta između života i smrti, 
seksualnosti i morala (crtež 4), slobode i ropstva, adikcije i samostalnosti, 
persone i selfa, ostajanja ili odlaženja, odrastanja ili regresije, do konflikta između 
nežnosti i snage u muškom identitetu (crtež 3). Isto tako, moguće je identifikovati 
mnoštvo interpersonalnih i sistemskih konflikata. 
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Ad 4. ZAMRZNUT POKRET

crtež 88.                                                                  crtež 40.

Pod ovim pojmom podrazumevamo privremeno ili trajno osujećenje pokreta, 
ali sa težim posledicama od običnih konflikata. Po Gregory Batesonu, 
takve komunikacijske klopke (double bind komunikacije36) su izluđujuće, 
shizofrenogene. Verovatno je čitaocu poznata izreka: Ako uzmeš kajaćeš se, ako 
ne uzmeš,  kajaćeš se. Najjednostavnije definisana, komunikološka klopka se 
sastoji iz sledećih elemenata: To je komunikacija u koju je uključeno dvoje ili više 
ljudi, a jedan je u poziciji žrtve (fizički, sociološki, psihološki). Komunikološka 
klopka mora da se ponavlja u porodici, učionici, društvu ili državi. Početna 
verbalna poruka je obično socijalno prihvatljiva: recimo, detetu od 6 godina se 
poručuje da bude dobar đak, ali poruka nije verbalizovana tako jednostavno, već 
mu se poručuje da će, ako ne bude učio, završiti na ulici. Emotivni naboj poruke 
je u kazni (odbacivanju). 

Paralelno se neverbalno komunicira sekundarna naredba, koja se logički kosi sa 
prvom, a kazna za neposlušnost je teža („ako ne slušaš, onda crkni“).  Neverbalno 
emitovana, obično je iracionalna i na apstraktnijem simboličkom nivou od prve. 
Prevedeno u reči, majka poručuje detetu da je ona važnija od škole  Ako voliš 
mamu, pomozi mami, usreći je, zaštiti je, kupuj, kuvaj, spremaj, pravi mi društvo. 
Kad god dete počne da uči, ona ga na razne načine ometa.

U ovu vrstu komunikacije, uključena je i zabrana na mišljenje. Poslušnost je 
najveća vrlina, a obično se ovakva poruka verbalizuje na sledeći način: Svaka 
majka zna šta je najbolje za njeno dete i ona je detetov najbolji prijatelj. Dete ne 
treba da misli o tome. Na ovaj način se proces mišljenja u deteta blokira. Kada bi 
osoba koristila mišljenje i shvatila da je u klopci, kao i paradoksalnost same poruke, 
bilo bi joj mnogo lakše i manje izluđujuće. Ovakva vrsta poruka stvara konfuziju 
i dezorijentisanost. Dalja paradoksalnost poruke leži u činjenici što se od osobe 

36 Bateson Gregory, Steps to an Ecology of Mind – Toward a Theory of schizophrenia, Ballntine Books, New 
York, 1972,  str. 206-208.



M
an

di
ć 

Ti
ja

na
, R

až
ić

 Z
or

ic
a

201

zahteva primerena akcija, a osobi se ne dozvoljava da napusti komunikološki 
prostor. Majka iz prethodnog primera, poručuje detetu da će ona umreti ako ono 
iz bilo kog razloga napusti nju, odnosno kuću. Kada se jednom ova vrsta klopke u 
koju je upleten nečiji identitet uspostavi, nepotrebno je ponavljati sve elemente da 
bi osoba ostala u njoj, dovoljan je tek nagoveštaj da bi zarobljena osoba reagovala 
panikom, besom ili depresijom. Crtež broj 5 je primer unutrašnje komunikološke 
klopke (zadovolji me, budi dobra devojčica i ponašaj se spontano); a crtež br 40, 
primer devojke uhvaćene u spoljašnju komunikološku klopku (prokleta bila ako 
emigriraš, prokleta bila ako ostaneš u ratnoj zoni).

Ad 5. IZNUĐEN POKRET

crtež 38.                                                                  crtež 83.

Pod ovim pojmom podrazumevamo pokret koji nastaje pod nekom vrstom 
prisile, unutrašnje ili spoljašnje.Već smo napomenule da je psihoanaliza dugo 
zanemarivala identifikovanje socijalnih problema na projektivnim tehnikama. 
Smatramo da ovi faktori mogu biti vrlo vidljivi, kao i da imaju velikog uticaja 
na samopercepciju ispitanika. Da bismo objasnile tu vrstu pokreta, koristićemo 
pojam iz transakcione analize – Adaptirano Dete37.  Adaptirano Dete nastaje, 
najgrublje rečeno, nasilnom socijalizacijom, prihvatanjem opštih društvenih 
pravila. Svesne smo činjenice da je socijalizacija nužna, kako bi društvo 
funkcionisalo. Međutim, problem nastaje kada osoba postane previše adaptivna 
i nekritično ispunjava zahteve drugih, te adaptacija zatire identitet. Ova vrsta 
adaptacije obično onemogućava osobu da se kreativno razvija. Takva poslušnost 
nastaje pod uticajem drugih: porodice, okoline, šire društvene sredine ili medija. 
Poruke koje dobijamo mogu u sebi sadržati rasne, nacionalne, verske, ideološke, 
polne i druge stereotipe, a mi se na njih bez razmišljanja prilagođavamo.38 Za 
dalje objašnjenje iznuđenog pokreta, izdvojile bismo dva primera: adolescenti 
mladići, manjina u ratovima, i devojke adolescenti.  

37 Berne Eric, What Do You Say After You Say Hello?, A Corgy Boks, New York, 1974. 
38 Goulding R. and Goulding M,  Changing lives Throught Redecision Therapy. 
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Prvo, istraživanje adolescenata 2, pripadnika nacionalne manjine izvedeno je u 
periodu od 1994. do 1999, dakle, u ratno vreme u našoj zemlji, odnosno zemljama 
u okruženju. Adolescenti često sebe predstavljaju u nekom mačoističkom stilu, ali 
mi ovde primećujemo izuzetno visoku identifikaciju sa borcima u uniformama 
i simbolima nacionalne, verske i političke ideologije, dok je prisustvo simbola 
agresije u vidu noža, pištolja i puške vrlo visoko u odnosu na ostale adolescente. 
Čak i broj i način obrade prstiju, na crtežu 38, priča o agresiji.

Drugo, izučavanje telesne sheme kod devojaka u grupi adolescenata 1. Smatramo 
da je na ovom mestu bitno izneti zapažanja, koja su predmet drugog istraživanja: 
„Telesna shema u adolescenata  i poremećaji u ishrani”. Svedoci smo pojave da na 
našem prostoru ima sve više izuzetno mršavih mladih ljudi, pogotovo devojaka. 
Iako je opšteprihvaćeno mišljenje da anorexia nervosa nastaje pod uticajem više 
faktora, mi ćemo se za potrebe ovog rada baviti socio-kulturnim pritiscima, 
odnosno uticajem medijâ. Živimo u društvu koje potkrepljuje ideju da uspešni 
ljudi moraju biti mršavi. Svedoci smo da, čim otvorimo časopis ili uključimo 
televizor, dobijemo poruku da je krajnje nepoželjno imati koji kilogram viška. U 
periodu adolescencije, samoposmatranje i poređenje sa našim uzorima iz sveta 
filma, mode, muzike zauzimaju centralno mesto, a mediji igraju značajnu ulogu 
u kreiranju slike o sebi. Interesantni su rezultati različitih istraživanja koja su 
izvršena u Americi: Prosečan Amerikanac39 vidi u proseku 5000 reklamnih 
poruka dnevno (Alfrieter, Elzinga & Gordon 2003). Na osnovu upitnika, 
utvrđeno je da su mediji glavni izvor informisanja o ženskom zdravlju za mlađe 
adolescentkinje (Commonwealth Fund, 1997). Istraživanja pokazuju da 60% 
srednjoškolki čita bar jedan modni časopis nedeljno (Levine, 1997). Jedna studija 
mas-medija je pokazala da ženski časopisi imaju 10,5 puta više članaka i reklama 
koji promovišu različite vrste dijeta nego muški magazini (Gullien & Barr, 1994). 
Adolescenti gledaju televiziju u proseku 3-4 sata dnevno (Levine, 1997). Studija 
4294 reklama koju emituju različite televizijske stanice pokazala je da čak jedna 
četvrtina reklama šalje neku od „šta-je-privlačno poruka”. Prosečan adolescent  
vidi preko 5000 ovakvih poruka godišnje (Mayers, 1992).

Ovu vrstu pokreta najlakše je pratiti po parametru izlaska iz zadatog okvira. 
Primećujemo da je poslušnost u detinjstvu vrlo visoka - dakle, nema izlaženja 
iz okvira, a sa pojavom adolescencije dolazi do buntovnosti. Čak 31 posto ranih 
adolescenata izlazi iz okvira. Takođe su zanimljivi crteži ispitanika koji bi, u 
klasičnom smislu, predstavljali otpor (crteži čiča-Gliše i pojmova iz  prirode). 
Međutim, crteži su detaljno elaborirani, ispitanici bi na njih potrošili puno 
vremena da bi se to smatralo klasičnim otporom. Dakle, ispitanici nemaju pravo 

39  www.mentalhealth.com
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da nam kažu NE, već izlaze na kraj sa unutrašnjim otporom prema testu kao 
takvom i potrebe da nas poslušaju i valjano obave zadatak.

Ovde je takođe uočljiva slaba personifikacija, dok je simbolika klišeizirana.

6. MALADAPTIRANI POKRET

Pod ovim pojmom podrazumevamo pokret u psihopatološkom smeru. Mnogo se 
naučnika bavilo i izrazom i psihoterapijskim potencijalom crteža psihijatrijskih 
bolesnika. U tom smislu, preporučujemo knjigu Erić Ljubomira40, Psihoanaliza 
i psihopatologija likovnog izraza. Naš uzorak sačinjen je od dijagnostikovanih 
shizofrenih pacijenata. Kriterijumi dijagnoze shizofrenije su se tokom 
poslednjih godina često menjali. Ta činjenica nam ukazuje na kompleksnost 
tog fenomena i na teškoće psihoterapijskog procesa. Iako se za ovu kategoriju 
psihijatriskih pacijenata smatra da vrlo teško komuniciraju sa okolinom, sem 
ako nisu totalno medikamentozno utučeni ili katatoni, oni su visoko ekspresivni. 
Crtanje sumanutosti, halucinacija, dezorganizovanim govorom ispričana priča, 
propraćena bizarnom emotivnošću, otežava razumevanje, i zahteva mnogo 
vremena, strpljenja i veštine. Za ovu kategoriju ispitanika, karakteristično je vrlo 
visoko izlaženje iz okvira (78%), visoka personifikacija, često bizarna i ponekad 
morbidna. Simbolički skokovi su lošeg kvaliteta. Informacije se često kodiraju i 
validiraju proprioceptivno (informacije iz unutrašnjih organa), pa stoga pokret 
pređe u halucinaciju, najčešće nerazumljivu samom ispitaniku, a pogotovu 
okolini. Konflikt između unutrašnjeg i spoljašnjeg interpretiranja realnosti 
postaje nepodnošljiv. Možda je to deo nerazumevanja shizofrenih izjava kao što 
su: „Osećam kako mi golub kljuca kičmu, neki talasi se igraju po mom telu i 
stvaraju različite forme, a ja sam oblik svetla, znak u desnom gornjem uglu crteža. 
Ove tri forme su samo olakšica, vidovi mene, za vas da me shvatite” (crtež 76). 
Crteži su dosledni u magijskom mišljenju i internoj logici individue, ali eksterno 
i interno validiranje identiteta je u konfliktu. 

crtež 76.                                                                  crtež 42.

40 Erić Ljubomir, Psihoanaliza i psihopatologija likovnog izraza, Institut za mentalno zdravlje, Beograd, 
2000..
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Crtež 42 predstavlja tipičan shizofreni crtež. Uočljivo je „providno telo“ i 
pažljivo elaboriran mozak. Ispitanica je za vreme dok je crtala, pričala o svojim 
halucinacijama, koje su bile i auditivne i vizuelne, a minđuše koje je veoma volela 
bile su njeno sredstvo komunikacije. 

7.   KREATIVNI POKRET   

crtež 41.                                            crtež 14.                                            crtež 94.

Pod ovim pokretom podrazumevamo sâm proces stvaranja, kako u umetničkom, 
tako i u naučnom smislu. Želja nam je da otkrijemo razloge zašto neki pokret 
završava kao maladaptiran, a neki kao kreativan. Takođe, cilj nam je da ispitanike, 
koji su već maladaptirani, preko kreativnog pokreta, izvedemo ka integrisanom 
pokretu. Na ovom mestu želimo da naglasimo da se ti pokreti ne mogu posmatrati 
kao izolovane kategorije. Na primer, nailazimo na kreativni i maladaptiran 
pokret, kreativan i vikarijski pokret i sl.  Pored navedenog, želimo da otkrijemo 
kako se, i pored trauma, pokret može integrisati ili postati kreativan. Cilj nam je  
da sprečimo zamrzavanje pokreta, a pogotovo odlazak u maladaptiran pokret. 
Za razliku od koncepta regresije ega, mi koristimo koncept progresije selfa.

Ovu  grupu ispitanika karakteriše visoko izlaženje iz okvira (59%), osrednja 
personifikacija sa jakom aktivnošću, čitljivošću i snagom izraza. Najuočljivija 
karakteristika ovog uzorka je kvalitet simboličkog skoka. Kvalitet simboličkog 
skoka se percipira na nivou interpretacije i validacije, pri čemu se uspeva napraviti 
dobra i originalna celina. Želimo da naglasimo uočljive razlike između katedre 
za glumu, režiju i dramaturgiju, po parametrima personifikacije i simboličkog 
skoka.

8. VIKARIJSKI POKRET

Pod ovim podrazumevamo pokret kroz druge. Odavno se izučavaju vikarijsko 
učenje i vikarijska traumatizacija.41 Ako prihvatimo premisu da je čovek relacijsko 

41 Tijana Mandić, Vikarijska traumatizacija: Umetnost u funkciji tanatosa,  Zbornik radova Fakulteta dramskih 
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biće, da živi u relacijskoj realnosti, onda pretpostavljamo da je moguća vikarijska 
kreativnost. Inspiraciju za analizu ovakve vrste pokreta nailazimo u grupi 
ispitanika „menadžeri-u-kulturi”. Za njih je karakteristično prosečno izlaženje 
iz zadatih okvira (36%), vrlo visoka kontekstualna personifikacija (crtež 69); 
simbolički skokovi su vrlo kvalitetni, ali za razliku od ispitanika iz prethodne 
kategorije, percipiraju se na relacijskom nivou, odnosno neophodni su im drugi 
da bi napravili dobru i originalnu celinu.  

crtež 69.                                                                  crtež 61.

9. INTEGRISAN POKRET 

Po Frojdu, zdrava i zrela ličnost jeste sposobna da voli i radi. Adler na ovu 
definiciju dodaje i društvenu odgovornost i angažovanost, a Jung kreativnost. 
Autonomnu ličnost  karakterišu: visok stepen i kvalitet svesnosti, odnosno uvida 
u sebe, to da osoba bude u kontaktu sa onim što se događa, da razume kako se to 
dešava i zašto se stvari odigravaju na takav način, te da istorijski shvati kako su 
neki procesi - misaoni, emotivni, ponašajni - nastali, da je sposobna da se izrazi 
i komunicira te i takve uvide. U isto vreme, osoba mora biti svesna i događanja 
kod drugog, konteksta i šireg okruženja u kome živi. Od autonomne ličnosti se 
očekuju veliki stepen spontanosti i slobode u ponašanju, tj. prestanak robovanja 
prošlosti. Od zrele i autonomne ličnosti očekuje se sposobnost za otvorena i 
duboka povezivanja, kao i blisku razmenu sa drugim ljudima.

Ad 10. SPIRITUALNI POKRET

Jungova definicija selfa sadrži u sebi:  integraciju,  kreativnost i spiritualnost. 
Optimalni razvoj celokupnog ljudskog bića, tako, treba da rezultira izgradnjom 
identiteta. Celina i integracija su dakle dva ključna termina. Potraga za 
integracijom je suštinski spiritualna, ali se ne mora svoditi na jednu konkretnu 
religiju. Spiritualnost zahteva dinamsku promenu, transformaciju ega i volje 
ka drugom integrišućem faktoru, novom centru identiteta. „Taj novi centar bi 

umetnosti br. 5, Beograd, 2001 str. 341-370.
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mogli nazvati self.“42 Neke psihoanalitičke škole takvu dinamsku transformaciju 
nazivaju „smrt ega”. Pod tim pojmom se ne podrazumeva psihopatološki raspad 
ega. Self, čiji je simbol mandala koju koriste tibetanski budisti u ritualnim 
meditacijama, predstavlja arhetip jedinstva i celine. Jung je verovao da se taj 
arhetip manifestuje u mnogobrojnim varijacijama monoteizma. Self bi dakle bio 
„Bog u nama”. A individua, tražeći samorealizaciju i jedinstvo, postaje sredstvo 
kroz koje „Bog  traži svoj cilj”.43 Drugim rečima, proces individuacije, kreativni 
proces i spiritualni razvoj imaju mnogo toga zajedničkog, ali nisu isti proces.

Naša zapažanja i izazov za dalje istraživanje

Po uzorcima primećujemo sledeće:

RANA ADOLESCENCIJA

Odsustvo prekoračenja, izlaženja iz zadatih okvira (0% od 368 crteža), niska 
personifikacija (jaka identifikacija sa roditeljskim i učiteljskim figurama), sa 
jakim konkretnim ego uključenjem i odsustvo simboličkih skokova. Po našoj 
edukativnoj strategiji, optimalno bi bilo podržati ojačavanje ega, vrlo pažljivo, 
dozirano i kontrolisano  uvoditi fleksibilnost ka simboličkom pokretu, uz jasno 
naglašavanje granica između igre, mašte i sna.

ADOLESCENTI 1: Postojeća prekoračenja zadatih okvira (31% od 638 crteža), 
visoka personifikacija, visoka transparentnost i čitljivost konflikata,  siromašni  i 
klišeizirani simbolički skokovi. Po našoj edukativnoj strategiji, optimalno bi bilo  
potkrepljivati autentične delove ega, oslobađati ga od disfunkcionalnih socijalnih 
konstrukata i vrlo pažljivo pokrepljivati simboličke skokove selfa.

ADOLESCENTI 2: Manje izlaženja iz zadatih okvira od adolescenata 1 (10% 
od 329 crteža), visoka  statična, društveno nametnuta personifikacija, visoko 
klišeizirana simbolizacija (ratnička). Primenile bismo prethodno navedenu 
edukativnu strategiju, sa dodatnim oslobađanjem od jakog, transgeneracijski 
nametnutog konflikta. 

FDU STUDENTI:  Značajno izlaženje  iz zadatog okvira (59% od 368 crteža), 
visoka estetizacija, osrednja personifikacija i  kvalitetni simbolički skokovi. 
Edukativna strategija bi bila maksimalno oslobađanje simboličkih pokreta, uz 
strogu kontrolu ega.

42 Carl Gustav Jung, The Secret of  the Golden Flower, Princeton.  Collected Works, 1981, str. 13:67.
43 Mc Guire, Freud   Jung Letters, Letter 178 , str. 294.
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SHIZOFRENI PACIJENTI: Visoko izlaženje iz zadatog okvira (78% od 368 
crteža), osrednja personifikacija i minimalni, bizarni i rigidni simbolički skokovi. 
Terapijska strategija bi bila reorganizacija ega i diferencijacija kroz psihoterapiju, 
jasno uspostavljanje granica, naročito sa „kao da“ realnošću i igrom, vodeći 
simbolički portret ka integrisanom.

MENADŽERI U KULTURI: Prosečno izlaženje iz zadatih okvira (36% od 
62), kontekstualna personifikacija i kvalitetni simbolički pokreti. Edukativna 
strategija bi se sastojala u maksimalnom oslobađanju simboličkog pokreta, uz 
rad na samopoštovanju i sopstvenoj važnosti.
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Mandić Tijana, Ražić Zorica

CREATOLOGY

Summary

The main issue of the paper is the possibility of psychological analysis of creativity. 
Our focus is on the K factor. It is only one segment in the research of creativity 
from the standpoint of psychology of personality as well as clinical psychology. 
Our theoretical orientation is based on Adler’s Psychology of an Individual 
and Transactional Analysis. In the period 1975  2002 different samples were 
given combinations of tests  and the following was selected for this paper: 2133 
drawings of human figure, essays entitled «My Story»,  as well as questionnaires 
and interviews based on the drawings. The categorization of  the samples into 
6 typical groups, was followed by defining three parameters (A. Stepping out of 
the set boundaries; B. Personification; C. Symbolic leap) and the  ctreation of a 
theoretical model of “ten types of movement”. Monitoring the three parameters 
in six typical sample groups, enbled exploring  possibilities of application of the 
theoretical model and the concept of guided movement in psychotherapy and 
education.
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Savremeni svet je determiniran kao društvo čiji su vitalni koridori izbrazdani 
relacijama ponude i potražnje – svekolikom potrošnjom. Čini se da nijedna 
ljudska aktivnost nije ostala neokrznuta ovim opštim obeležjem sveta u 
kojem živimo. Da li to važi i za tradicionalne, lepe umetnosti kao sferu 
najrafiniranijih duhovnih aktivnosti? Ili je, možda,  samo reč o prividu, 
spoljašnjem   provizorijumu osude ekonomije iza kojeg se krije komercijalna i 
u svemu tržišno usmerena praksa? Da li se može govoriti o jednom specifičnom 
umetničkom sektoru, dijametralno različitom od industrijske kulture, koji je  
sui generis nekomercijalan? Autor je ukazao na brojne primere, posebno u 
okviru prakse likovnih umetnosti koje pripadaju najužem jezgru tradicionalnih 
umetnosti, da tradicionalne umetnosti nisu po definiciji nekomercijalne već da 
ih primarno uspostavljeni organizacioni kontekst, posebno u delu marketinških 
komunikacija i prodaje, predodređuje u pogledu njihove lukrativnosti.  

Ključne reči:  
umetnost, marketing, marketinške komunikacije, prodaja, 
aukcija, tržište,  kulturna dobra, moderna umetnost

Centralno pitanje koje se aktivira našim razmatranjima proističe iz okolnosti 
da se jedinim, definitivno uspostavljenim, integrativnim faktorima u okviru 
civilizacije kojoj pripadamo, mogu smatrati obrasci ponašanja u potrošnji, kao 
i sáma potrošnja kao vid socijalnog ispoljavanja. U takvom kontekstu, naša 
zapitanost okrenuta je ka ulozi umetnosti, posebno ka onim tradicionalnim 
umetničkim disciplinama za koje smo uvek verovali da se odlikuju univerzalnim, 
ničim omeđenim i prenosivim sadržajima i vrednostima. Šta se dogodilo sa  
onim „magijskim”, koje je koliko juče pripadalo svetu umetnosti, kako je došlo 
do njegovog prerastanja u „mušterijsko” i šta je  omogućilo da „kulturne” ili 

Dragan Nikodijević

LUKRATIVNI DOMAŠAJI TRADICIONALNE 
UMETNIČKE PRAKSE  ILI KAKO JE „MAGIJSKO” 

PRERASLO  U „MUŠTERIJSKO”
MOGUĆNOSTI MARKETINŠKIH KOMUNIKACIJA  

I PRODAJE U UMETNOSTI 
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„kreativne” industrije zauzmu centralno mesto u sistemu vrednosti savremenog 
sveta? Šta je to što - osim pojeftinjenog, industrijski multiplikovanog procesa 
u kojem nastaje - , umetničku produkciju uvodi u potrošačke obrasce i čini je 
lukrativnom?  

Ono što bismo ovde želeli da pokažemo jeste to da se tradicionalne umetnosti ne 
nalaze po definiciji izvan sveta potrošnje, već da i one mogu doseći solidan nivo 
takozvanog „pozitivnog poslovanja” sa osloncem na menadžerske procedure, 
posebno u delu marketinških komunikacija i metoda prodaje koji su uveliko 
potvrđeni u eminentno komercijalnim delatnostima. Naravno, različiti vidovi 
društvenog ohrabrenja i potpore su uvek dobrodošli u svetu umetnosti; međutim, 
iluzorno je od bilo koga u današnjem svetu očekivati da te kategorije razume kao 
puko  subvencionisanje. Tamo gde se to već nije dogodilo, tradicionalna umetnička 
praksa mora početi da funkcioniše u skladu sa dominantnim poslovnim 
obrascima. Istrajavanje na osudi ekonomije i dalje ograđivanje od materijalnog 
sveta samo će još više produbiti već postojeći jaz koji razdvaja svet tradicionalnih 
umetnosti od aktuelnih društvenih okolnosti, što svakako nije dobro, bez obzira 
na sve negativnosti koje prate sveopštu komercijalizaciju. Nema opravdanja da 
se lepe umetnosti u ekonomskom kontekstu doživljavaju kao društveni balast 
ili „deficitarno ploveći sunđer”. Izopštenost i samodovoljnost pružaju još manje 
prilika za delotvornost koja će izmeniti aktuelnu sliku.

Pokrenuli smo pitanja čija detaljna elaboracija iziskuje mnogo više prostora od 
ovog koji nam stoji na raspolaganju. Zato ćemo prečicama nastojati da skiciramo 
neke mogućnosti čije je ishodište teorijske prirode ali, isto tako, da ukažemo na 
primere koji takve mogućnosti potvrđuju  u praksi.

Najpre ćemo govoriti o elementima koji vode uspostavljanju simbioze između 
tradicionalnih umetničkih disciplina i marketinške prakse čime bismo, 
zapravo, uspostavili jednu opštu sliku o mogućnostima marketinškog delovanja 
u sferi umetnosti. Najveći deo prostora posvetićemo  prodaji, kao završnoj 
fazi marketinških komunikacija, budući da je ona najzapostavljenija u svetu 
umetnosti. Smislenost i delotvornost pomenute simbioze i presudnog značaja 
prodaje kao faze marketinškog postupka pokušaćemo da dokažemo u okviru 
najtradicionalnijeg umetničkog sektora – u oblasti likovnog stvaralaštva.
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O marketingu i umetnosti

Pr vo bit ni su sret mar ke tin ga1 i umet no sti ostva rio se iz van re la ci je mar ke ti ra nja sa-
mih umet nič kih pro iz vo da, za pra vo u jed nom ob li ku ko ji bi mo gli na zva ti „umet-
nost za mar ke ting”, ko ji je po stao zna ča jan podsek tor in du strij skog mar ke tin ga. 
Obič no se po čet kom ovih ak tiv no sti sma tra pe riod na kon Drugog svetskog ra ta, 
ka da je, u okvi ru in du strij skog me nadž men ta i marke tin ga, umet nost po če la da 
se in ten ziv no ko ri sti, „da sti mu li še in te re so va nja” po vo dom određenih in du strij-
skih pro iz vo da, is ti ču ći neš to od nji ho vih osnov nih ka rak te ri sti ka u pri vlač noj 
for mi. Na rav no, ima i mno go sta ri jih pri me ra: da bi se pod sta kla pro da ja ko lo ni-
jal nih ro ba kao što su ka kao, ka fa, čaj, i ti me ostva ri la za ra da, još u 17. i 18. ve ku 
re kla mi ra ne su ro be či ja je pro da ja do no si la do bar pro fit  –  „gra đan ska umet nost 
sla vi la je ka fu i čaj kan ta ta ma, šan so na ma i pe sma ma”.2

Umet nost je le pa, ona po tra di ci ji pri pa da do brom i bo ga tom ži vo tu i ta kvu nje nu 
reputaci ju tre ba lo je, kroz mar ke ting, pri dru ži ti in du strij skim pro iz vo di ma. U 
to me se već deceni ja ma uspe va. Le pa umet nost je uni ver zal ni brend ko ji ide kao 
pri do da ta vred nost uz najrazličiti je proiz vo de: „Este tič ka for ma uzi ma se u slu-
žbu kao uva že no de lo i ve ro do sto jan iz raz. Ta mo gde su s njom po ve za na od re đe-
na objek tiv na oče ki va nja, sprem nost usva ja nja kao stav recepcije, reklama mo že 
da je is ko ri sti za po ja vu re kla mi ra ne ro be... Sli kar stvo, gra fi ka, vajarstvo, sve se 
to krč mi, kao i mu zi ka ili po e zi ja... Svr ha ko ja od re đu je re pre zen to va nje – profit, 
skri ve na je is pod sja ja umet no sti... Ta ko se či ni da sve do bro, ple me ni to, le po, bez 
na si lja, uz vi še no go vo ri za ka pi tal. Ve li ki kon cer ni po ku ša va ju da onim, u naj ši-
rem smi slu este tič kim sred stvi ma, in sce ni ra ju druš tvu jed nu po jav nu sli ku ko ja 
će ih do ka za ti kao slu ge ži vot nih in te re sa sta nov niš tva.”3

Umet nost ima ka pa ci tet da od po sto je ćeg na pra vi neš to bo lje. Uvo đe njem umet-
no sti u mar ke tin šku ko mu ni ka ci ju, po kre nut je je dan neo bi čan i po sve mu pri vi
dan ci klus este ti za ci je. Umet nost, kao sa stav ni deo re klam nog sa dr ža ja do vo di 
do este ti za ci je ro be. U tre nut ku kupovine, ovaj ro bi pri do da ti kva li tet se pre no si 
da lje i u po tro šač kom druš tvu tu ma či kao vid este ti za ci je po tro ša ča. Ku po vi nom 

1 Mar ke ting, u naj opšti jem smi slu, je ste de lat nost ko ja u se be uklju ču je sve one ak tiv no sti či ji je cilj da tržište 
obave ste o pro iz vo du, pod stak nu ku po vi nu od stra ne po tro ša ča i, naj zad, da i sa mu pro da ju uči ne što efi-
ka sni jom. Mar ke ting je reč en gle skog po re kla sa zna če njem: iz ne ti na tr žiš te (eng. mar ket – tr žiš te). Ame-
rič ko mar ke tin ško udruženje (AMA – Ame ri can Mar ke ting As so ci a tion) od re đu je mar ke ting kao „pro ces 
pla ni ra nja i iz vr še nja aktivno sti formuli sa nja, odre đi va nja ce na, pro mo vi sa nja i di stri bu ci je ide ja, do ba ra i 
uslu ga, ko ji ima za cilj da omo gu ći raz me nu ko ja će za do vo lji ti že lje ka ko in di vi dua, ta ko i or ga ni za ci ja”. U 
Ve li koj Bri ta ni ji, In sti tut za marke ting (Char te red In sti tu te od Mar ke ting) de fi ni še mar ke ting kao „pro ces 
ru ko vo đe nja ko ji pod ra zu me va od go vor nost za iden ti fi ko va nje, pred vi đa nje i za do vo lja va nje zah te va po tro-
ša ča, pri če mu se ostva ru je pro fit”’.

2  Vol fgang Fric Ha ug, Kritika robne estetike, 1981, str. 14.
3 Isto, str. 125
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pro iz vo da po tro šač po sta je so ci jal no po že ljan u me ri u ko joj je ro ba uz po moć 
re kla me pret hod no uči nje na po želj nom. Uko li ko je umet nič ki sa dr žaj sa stav-
ni deo reklam ne po ru ke, ci klus este ti za ci je je ne sum nji vo po kre nut. Otu da se, 
ne bez raz lo ga, u studi ja ma po je di nih auto ra naj du blji smi sao re kla me, suš ti na 
este ti za ci je, tu ma či kao rob na estetika. Je dan pri mer sa vre me ne re klam ne prak-
se je ve o ma ilu stra ti van za ova kvo raz u me va nje mogu ćeg utica ja umet no sti na 
mar ke tin šku ak tiv nost. Na i me, re klam ni spo to vi na ja pan skoj televizi ji se doslov-
ce sa sto je od umet nič kih sa dr ža ja ko ji ma se sa mo pri do da je ime pro iz vo da bez 
navo đe nja nje go vih ka rak te ri sti ka. Cilj re kla me je da pre ko umet no sti pri do bi je 
sim pa ti je pre ma proizvođaču. Am bi ci je u do me nu este ti za ci je mar ke tin ških sa-
dr ža ja su vre me nom na ra sle do tle da se o ovoj de lat no sti da nas sve vi še go vo ri 
kao o umet nič kom mar ke tin gu. Pri su stvo umet nič kih sadrža ja u mar ke tin škoj 
pre zen ta ci ji ima svo je upo riš te ne sa mo u po tre bi do dat ne este ti za ci je pro iz vo-
da, već i u sa moj okol no sti da tr žiš te ap stra hu je svoj stva ro be, nje nu upotrebnu 
vred nost, sa mim tim i po jav nost, to jest ma te ri jal nu di men zi ju ro be, te je otu da 
umetnost veoma po god na da opo sre du je tu ap strak ci ju i po jav no sup sti tu i še sam 
rob ni pred met. 

Sva ka ko da ovo ne ob jaš nja va od nos marketinga i umetnosti u pot pu no sti. Ni 
estetizovanje, od no sno re klam ni pri vid i ob ma nji va nje, sa mi po se bi, ne bi bi li do-
volj ni za postiza nje efe ka ta uko li ko se ovi ma ne bi pri dru ži li i sa mo ob ma nji va nje 
i sa mo za va ra va nje kao bit ne od red ni ce po na ša nja u po troš nji. 
Pi ta nje este ti za ci je mar ke tin škog po stup ka uz po moć umet no sti, po na šem miš-
lje nju, sto ji u dru gom pla nu u od no su na još ne ka spe ci fič na svoj stva umet nič-
kih tvo re vi na. Na prvom me stu bi smo iz dvo ji li ta ko zva no ma gij sko svoj stvo 
umet no sti ko je, kao što zna mo, datira još iz pr vo bit ne, pra i sto rij ske funk ci je 
umet no sti. Iako se di sci pli na mar ke tin ga osla nja na ra ci o nal ne po stup ke, ovo 
svoj stvo umet no sti je ve o ma bli sko mar ke tin škim komunikacijama, jer se nji-
hov po stu pak i uči nak, neret ko, do ži vlja va ju kao de lo vi ne stvar nog, ma gij skog 
po stup ka. Uz pri su stvo umet nič kih sa dr ža ja, ovaj ma gij ski po stu pak se, raz u me 
se, do dat no osna žu je.

Po red estet skih i ma gij skih svoj sta va, umet nost mar ke tingu  pri do da je i emo ci je 
ko je spa da ju u je dan od naj sna žni jih manipulativnih in stru me na ta mar ke tin škog 
po stup ka u nje go vom na sto ja nju da uti če na po na ša nja u po troš nji. Šta vi še, sma-
tra se da ni jed na re kla ma ni je li še na emo ci ja ko je uti ču na naj ma nje tri na či na:

1. emo ci je sa me po se bi mo gu bi ti po ru ke;
2. emo ci je mo gu pre no si ti po ru ke;
3. emo ci je mo gu uti ca ti na sta vo ve.
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Još jed no od svoj sta va umet no sti ima ve li ki zna čaj za nje nu mar ke tin šku upo-
tre bu. To je uni ver zal ni ka rak ter umet no sti, ko ji je ne po sred ni re zul tat nje nog 
druš tve nog i isto rij skog raz vo ja –  „ono što se na pla nu umet no sti de ša va u jed noj 
sre di ni, a što se u ra ni jim pe ri o di ma raz vit ka čo ve čan stva raz vi ja lo, cve ta lo i iš če-
za va lo u njoj, da nas se do ga đa svu da, po sta je re le vant no za sve druš tve ne sre di ne 
u ko ji ma umet nost eg zi sti ra”.4 Fe no men uni ver za li za ci je je na ro či to oči gle dan u 
sfe ri vi zu el nih umet no sti. Svet zna ko va, sim bo la i sli ka vre me nom je na ra stao u 
je dan je din stven i pla ne tar no pri hva će ni je zik. 

Lju de i sa dr ža je ko ji pri pa da ju sve tu umet no sti obič no pra ti i fe no men po zna to sti 
od no sno zna čaj ne po pu lar no sti, što mo že bi ti od ve li ke ko ri sti u mar ke tin škoj 
pro mo ci ji. Ima, me đu tim, uisti nu ret kih, i obr nu tih slu ča je va u ko ji ma je po ve-
za nost umet ni ka sa afir mi sa nom rob nom mar kom do pri ne la nje go voj do dat noj 
po pu lar no sti.5

Ka ko je već re če no, ključ no me sto spo ja mar ke tin ga sa in du strij skim ro ba ma i 
za pra vo cilj na tač ka in du strij ske pro iz vod nje je ste pro fit. Da li pro fit eg zi sti ra 
kao cilj na po zi ci ja i u umet nič kom stva ra laš tvu? Či ni se da od go vor mo že bi ti 
dvo jak – i „da” i „ne”! Ova kav odgovor je uslo vljen okol noš ću da se i sa ma 
umet nič ka de lat nost u svo jim sa vre me nim pojav nim ob li ci ma dvo ja ko is po lja-
va: kao re zul tat tra di ci o nal nog umet nič kog po stup ka, ali i kao pro dukt pot pu-
no in du stri ja li zo va nih6 pro ce sa ma sov ne pro iz vod nje. Sam na čin nastajanja 
umet nič kog pro iz vo da opre de lju je i nje go vu re la ci ju u od no su na pro fit, a sa-
mim tim i da lju mar ke tin šku po zi ci ju. 

In du stri ja li zo va ni ob li ci ma sov ne pro duk ci je umet nič kih pro iz vo da ima ju pro-
fit nu orijen ta ci ju. Pri mar ni cilj te pro duk ci je je ko mer ci jal nog ka rak te ra. Sa ma 
pri ro da pro duk ci o nog po stup ka isto vre me no je i opre de li la i omo gu ći la us po sta-
vlja nje ta kvog ci lja. U tom smi slu se za ta kvu pro duk ci ju ve zu ju po stup ci ta ko zva-
nog ko mer ci jal nog mar ke tin ga, ko ji ma nje-vi še va že za sve ob li ke in du strij ske 
pro iz vod nje. Na ovu vr stu pro iz vo da se gle da kao na „vred ne ro be”. Za tu vr stu 
pro duk ci je bi po u zda no mo gla va ži ti sle de ća kon sta ta ci ja: „To da umet nost ne ma 
cilj usta no vlje no je iz gle da, pri lič no ne po u zda no, opo vr ga va njem onih te o ri ja ko-
je umet no sti pripisuju ne ka kav oči gled no ne suš ta stven cilj, po put iza zi va nja ose-
ća nja, ili pod sti ca nja intelekta, ili ohra bre nja na ne ku prak tič nu ak tiv nost, jer ti 

4 Mi lan Ran ko vić, Sociologija umetnosti, str. 144.
5 Pri mer te vr ste je džez mu zi čar Rej Čarls ko ji je ste kao svet sku po pu lar nost tek na kon što je sni mio spot za 

pep si co lu, iako je već za so bom imao 30 go di na umet nič kog  rada.
6 Ova vr sta pro duk ci je se u sa vre me noj ter mi no lo gi ji če sto od re đu je kao „stva ra lač ka” ili „kreativna” in du stri-

ja (di zajn, mo da, pop mu zi ka, vi deo, film, re kla me) či me se na gla ša va bli ska po ve za nost sa tra di ci o nal nom 
umet noš ću.
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ci lje vi su iz vo riš ta za ba ve, ma gi je, propagande itd.”7 Tra di ci o nal ni ob li ci umet nič-
kog stva ra laš tva od vi ja ju se po ta kvom po stup ku ko ji ne omo gu ća va us po sta vlja-
nje ko mer ci jal nog ci lja kao pri mar nog. Na radnointenzivni karakter umetničkog 
stvaralaštva upozorava Isak Adižes ukazujući na to da tradicionalno umetničko 
stvaralaštvo po pravilu zahteva veoma obiman i složen radni angažman sa 
neizvesnim ishodima. Složeni rad na kojem počiva umetničko stvaranje ne 
možemo učiniti bitno efikasnijim i produktivnijim uz pomoć organizaciono-
upravljačkih metoda. Ovo obeležje umetničke prakse u teoriji je poznato kao 
Baumelova bolest.

Otuda se u ovim vi do vi ma stva ra laš tva  pro fit ja vlja kao na knad ni i ne po u zda ni 
cilj či je je even tu al no ostva re nje uslo vlje no broj nim okol no sti ma. Na re zul ta te 
ovog stva ra laš tva se primar no gle da kao na „estet ske vred no sti”. Mar ke ting ko ji 
se ba vi ovom vr stom umet nič ke prakse jednim svojim delom nu žno mo ra ima ti 
ne ko mer ci jal ne, „korisničke”  pret po stav ke. Tim pre ka da su u pi ta nju re zul ta ti 
umet nič kog stva ra laš tva ko ji ne ma ju for mu trajne, konačne opredme će no sti već 
je reč o „ne po no vlji vom umet nič kom do ži vlja ju” (re ci mo, scen ska i muzička izvo-
đe nja). Pri me na prin ci pa in du strij skog mar ke tin ga u ovoj obla sti, gle da no i sa 
sta no viš ta umet no sti i sa sta no viš ta eko no mi je, u prak si pro iz vo di po ra ža va ju će 
re zul ta te. 

S ob zi rom na okol nost da umet nič ka pro duk ci ja u jed nom svom zna čaj nom de lu 
ima obe lež ja ko mer ci jal ne de lat no sti, prin ci pi, is ku stva i do stig nu ća kla sič nog 
ko mer ci jal nog marketin ga na me ću se kao re le vant na i za mar ke ting u umet no-
sti. Na dru goj stra ni, za nas je od po seb nog zna ča ja spo zna ja onih prin ci pa i 
zakonomer no sti ko je se mo gu pri me ni ti u ne ko mer ci jal nom seg men tu umet nič-
kog stva ra laš tva - ka ko u de lu pro pa gi ra nja, ta ko još vi še u de lu pod sti ca nja na 
učeš će od no sno ku po vi nu.

Po de le na ko mer ci jal ni i ne ko mer ci jal ni sek tor u umet no sti ni su, me đu tim, ta ko 
ja sne i oči gled ne ka ko bi se to mo glo za klju či ti iz pret hod nih na vo da. Oba sek-
to ra eg zi sti ra ju u me đu sob nom pro ži ma nju, uz stal no pri sut ne ten den ci je „pre-
li va nja” iz jed nog u dru gi sek tor. Pri me ra ima bez broj. Na jed noj stra ni ima mo 
umet nič ka de la ko ja iz pret hod nog auten tič nog stvaralačkog po stup ka bi va ju pre-
to če na u for mu pro du ka ta in du strij skog ka rak te ra - mu zič ko de lo ko je se umno-
ža va na CD-u i dr. dok je, na dru goj stra ni, vr lo iz ra že na ten den ci ja da pro iz vo di 
na sta li u ti pič no in du strij skom po stup ku na sto je i uspe va ju da pri svo je dig ni tet 
umet nič kih tvo re vi na. Kao na pri mer ra do vi En di Vor ho la, za koga se če sto ka že 
da je je dan od ret kih ko ji je bio u sta nju da po dig ne se rij sku pro iz vod nju na sta tus 

7 Ri čard Vol hajm, Umetnost i njeni predmeti, Clio, 2002, str. 39.
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je din stve ne umet no sti. Naravno, tu se svrstavaju i ready made ostvarenja kao i 
radovi brojnih autora koji pripadaju drugim umetnički pravcima.

Dakle, ključ na po de la ko ja fi gu ri ra u mar ke tin gu, ne za vi sno od so ci jal nog ili isto-
rij skog kon tek sta je po de la na:
•	 ko mer ci jal ni i 
•	 ne ko mer ci jal ni mar ke ting.

U svom naj ve ćem de lu, mar ke ting umet no sti pri pa da ti pu ne ko mer ci jal nog 
mar ke tin ga, što ga, razume se, ne oslobađa od odgovornosti za završnu akciju 
- prodaju.

Prodaja – završni čin marketinških komunikacija

Po jam „pro da ja” je to li ko pri su tan u sva ko dnev nom ži vo tu, pa i u svetu umetnosti, 
da je teš ko po ve ro va ti da oko nje go vog tu ma če nja mo gu po sto ja ti bi lo ka kve ne-
do u mi ce. Ipak, stvari ne stoje baš tako. Ukazaćemo na jedan primer očigledne 
neusaglašenosti. U domenu prodaje, upotrebljavaju se i ne ki uistinu ve o ma srod-
ni poj mo vi,  ali  nji ho vo zna če nje ni je u sva koj pri li ci naj ja sni je. To su, re ci mo, 
poj mo vi „po tro šač”, kao najrasprostranjeniji, i „ko ri snik”, pojam ko ji na tr žiš tu 
umet no sti po seb no če sto sre će mo. Upotrebljavaju  se kao si no ni mi, a za pra vo to 
ni su. Za to, već na sa mom po čet ku že li mo da skre ne mo pa žnju na po tre bu nji ho-
vog raz li ko va nja:  „Po tro ša či” su lju di ko ji ko ri ste na še uslu ge i pla ća ju za njih, 
dok su „ko ri sni ci” po je din ci na ko je uti če ili ko ji uti ču na pro iz vod ko ji nu di mo. 
Ko ri sni ci su če sto lju di ko ji ko ri ste pro iz vod, ali ga ne pla ća ju.”8 Pri me ra ko ji 
uka zu ju na ja snu raz dvo je nost ovih ka te go ri ja je bez broj: de ca ne ku pu ju igrač ke 
ili ula zni ce za po zo riš ne pred sta ve, ona su, dakle, ko ri sni ci. Nji ho vi ro di te lji su 
kup ci, od no sno po tro ša či. Na terenu pružanja usluga i nelukrativnih delatnosti,  
pojam korisnika se dodatno proširuje. Uprkos činjenici da živimo u svetu koji je 
determiniran potrošnjom9, takozvani korisnički domen je veoma rasprostranjen 
u svetu  umetnosti. Kategorija „korisnici” ukazuje  zapravo na suštinsku razliku 
koja postoji između nekomercijalnog i lukrativnog sektora u umetnosti. No, mi 
se na ovom mestu nećemo baviti socio-kulturološkim analizama koje su nužne 
za pojašnjavanje fenomena „korisnik” u umetnosti. Govorićemo o prodaji u 

8 Kris Rajs, Razumevanje potrošača, Pri vred ni pre gled, Beograd, 2001, str. 16.
9 Potrošnja je najrasprostranjeniji i dominantni vid socijalnog ponašanja. Nekada, tvrdi se do 50-ih godina 

prošlog veka,  društvom je dominirala  proizvodnja. Visok stupanj produktivnosti i efikasnosti poslednje faze 
industrijske civilizacije omogućio je takav obim proizvodnje koji će stvoriti uslove za gotovo neograničenu 
i masovnu potrošnju. Danas je mnogo više onih koji troše nego onih koji proizvode. Uostalom, i oni koji 
proizvode su potrošači. Kako reče jedan naš umetnik –  „svi živimo u jednom mušterijskom društvu” (Z. 
Džumhur).
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umetnosti kao aktivnosti u okviru koje se ostvaruje razmena roba i usluga za 
novac, u kojoj, na jednoj strani, kao aktivne učesnike imamo potrošače. 

Iako je potrošnja opšteprihvaćen vid socijalnog ponašanja, srećemo se sa veoma 
neobičnim reakcijama u odnosu na samu aktivnost prodaje. Prodaja se u 
najvećem delu doživljava kao nužnost! Naime, upr kos či nje ni ci da su u sa vre me-
nom, tržišno ustrojenom sve tu, me ta fo rič ki re če no, svi pro dav ci ne če ga (zna nja, 
uslu ga, po slov nih spo sob no sti, ro ba, rad ne snage...), na me će se uti sak da ve ći na 
lju di za pra vo ima ne ga ti van od nos pre ma pro da ji. Kako je neko dobro primetio, 
ni oni ko ji oči gled no ni su us pe li u po slu ili ži vo tu u ce li ni, ne že le da prizna ju da 
su se i sa mi ba vi li pro da jom, da su nu di li neš to što ni ko ni je že leo da „ku pi”, ili to 
či me su ras po la ga li ni su ume li do bro da „pro da ju”. 

Za ta ko zva ni umet nič ki svet je po seb no ka rak te ri stič na od boj nost pre ma sve-
mu materijal nom, pri če mu pro da ju sma tra ju naj go rim pu tem ko jim se do la zi 
u kon takt sa materijalnim sve tom. Ta po ja va je poznata  kao svo je vr stan estet ski 
sin drom ko ji pra ti umet nost kroz či ta vu nje nu isto ri ju. Me na dže ri ko ji se ba ve 
mar ke tin gom u umet no sti o ma te ri jal nim fakto ri ma i pro da ji, na rav no, ima ju 
ra di kal no dru ga či je sta vo ve. Još je „tvrđi” stav o značaju prodaje kod menadžera 
u komercijalnim delatnostima –  „Morate da prodate proizvod i da učinite sve 
što je u vašoj moći da potencijalnom kupcu pokažete pravu vrednost onoga što 
prodajete. ”10

Od tri ključ na pi ta nja na ko ja mar ke ting tre ba da obez be di od go vo re, dva  pri pa-
da ju dome nu mar ke tin ških ko mu ni ka ci ja (Ko je ku pac? Zaš to lju di ku pu ju?), dok 
se tre će pitanje odno si na pro daj ni sek tor mar ke tin ga:

• Ka ko, kad i gde ku pu ju?

Iza pri mar ne  fa ze mar ke tin ških ko mu ni ka ci ja, u ko joj je re klam nim i pro pa-
gand nim delo va njem spro ve de no in for mi sa nje, od no sno pri vu če na pa žnja, 
po tom ostva ren pod sti caj i, u ide al nom slu ča ju, po stig nu to uve ra va nje i pri do bi
ja nje, sle di ne po sred na pro da ja kao za vrš na faza mar ke tin ga. Uz ogla ša va nje, pro-
da ja je naj zna čaj ni ji in stru ment mar ke tin ga od no sno, ka ko to za pad ni te o re ti ča ri 
mar ke tin ga vo le da na gla se, glav ni in stru ment mar ke tin ških ko mu ni ka ci ja. Ona 
je in te gral ni deo ukup ne mar ke tin ške de lat no sti i sa pret hod nim fa za ma či ni ne-
raz dvoj nu ce li nu bez ko je bi ukup na ak tiv nost bi la obe smiš lje na, jer – „za da tak 
pro pa gan de je da uči ni da lju di že le da ku pe. Za da tak pro da je je da ih na ve de da 

10 Akio Morita, Made in Japan, Izdavačka zadruga MARCON, Bg, 1990, str. 65; (Akio Morita je jedan od 
osnivača i dugogodišnji predsednik giganta u oblasti elektronske industrije, japanske kompanije Sony)
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ku pe”.11 U te o ri ji me nadž men ta, ko me zapra vo mar ke ting u ce li ni kao pod-sek tor 
i pri pa da, po sto je mo de li ko ji odvo je no tre ti ra ju marketin šku i pro daj nu funk ci-
ju ali ih za pra vo ima ju u vi du kao me nadž ment funk ci je, či me se opet uka zu je 
na to da mar ke ting i pro da ja pri pa da ju jed noj ce li ni i funk ci ji.12 To se po tvr đu je 
i akroni mom AIDA13, ko ji je si no nim ce lo vi to sti mar ke tin ga i po ve za no sti svih 
ak tiv no sti unu tar jedin stve nog ci klu sa. Ako iz u zme mo post-pro daj ne ak tiv no sti, 
pro da jom se, da kle, okon ča va jedan ce lo vit mar ke tin ški ci klus. Bu du ći da je pro da-
ja ve o ma zna ča jan po sao, u nje nu organizaci ju se ve o ma ula že. Na tr žiš tu Ve li ke 
Bri ta ni je, troš ko vi pro da je či ne 3-4% od ukup nog pro me ta, od no sno 12 mi li jar di 
fun ti, što je za 3 mi li jar de fun ti vi še od iz no sa sred sta va ko ja se iz dva ja ju za ogla-
ša va nje. U sek to ru pro da je an ga žo va no je pre ko 300.000 pro fe si o nal nih predstav-
ni ka. Pro da ja, ka ko je već is tak nu to, presudna je za ko mer ci jal ni, ali nije, kako se 
uglavnom smatra, bez značaja i za ne ko mer ci jal ni sek tor u umet no sti. Uko li ko 
pro da ja u nekomer ci jal nom sek to ru i ne mo že da do seg ne re zul ta te ko ji bi obez-
be di li fi nan sij sku nezavisnost, ona sva ka ko mo že zna čaj no uti ca ti na sma nji va nje 
ude la ta ko zva nih „bo le snih troško va” i „prazni na u dohotku” u ukup nom fi nan-
sij skom bi lan su. Bu du ći da je po troš nja prerasla u do mi nant ni ob lik savreme nog 
druš tve nog po na ša nja, pi ta nje pro da je u umet no sti osim što či ni za vršni, akcio ni 
deo mar ke tin ga u umet no sti, pred sta vlja u sa vre me nom tu ma če nju društve ne 
po zi ci je umetno sti pi ta nje od go to vo pr vo ra zred nog zna ča ja. Pi ta nje po troš nje 
u kulturi ne sa mo da je posta lo va žno, već, či ni se, do bi ja i na uč ni dig ni tet, jer 
se sve češ će go vo ri o no voj di sci pli ni na zva noj sociologi ja kul tur ne po troš nje. Za 
raz li ku od ra ni jih raz do blja u kojima je umet nost u društvenom kon tek stu ima la 
jed nu dru ga či ju ulo gu, sa vre me no druš tvo je u umet no sti prepoznalo njen ozbi-
ljan eko nom ski ka pa ci tet ko ji na sto ji da eks plo a ti še i sta vi u funk ci ju, ovaj put i 
svo jih fi nan sij skih in te re sa. 

Usled ograničenja u obimu ovog teksta, na še raz ma tra nje ovog po sve mu su de ći 
ve o ma va žnog mar ke tin škog seg men ta, ob u hva ti će samo jedan manji broj tema. 
Najpre ćemo se do ta ći onih pi ta nja ko ja su za jed nič ka za de lat nost pro da je u svim 
umet nič kim sek to ri ma. To su fak to ri ko ji uti ču na pro da ju od no sno uslo vlja va ju 
po troš nju u umet no sti. Samo ćemo ovlaš  uka za ti na po tre bu ozbilj nih tr žiš nih 
is tra ži va nja na ko ja se mo ra osla nja ti sek tor pro da je, po seb no na pitanje seg men-

11 Kit Digl, Marketing umetnosti, str. 61.
12 Vidi: M. Dra gi će vić-Še šić, B. Stoj ko vić, KUL TU RA – me nadž ment, ani ma ci ja, mar ke ting, Clio, 2000; Sa 

sta no viš ta me nadž men ta, pri na vo đe nju me na džer skih za ni ma nja, u ovoj studiji se  is prav no  na vo di: „me-
na džer pro da je – ko ji or ga ni zu je di fu zi ju de la i po sred niš tvo (or ga ni zo va nje pred sta va i tur ne ja, kon ce ra ta, 
iz lo žbi, pro da je knji ga i plo ča...)”; „mar ke ting me na džer – upra vlja i pod sti če ani ma ci o ne de lat no sti (in for-
ma ci ja, pro pa gan da, ani ma ci ja u užem smi slu) kao i re cep ci ju de la (ko mu ni ka ci ja sa pu bli kom, ne po sred ni 
kon takt pu bli ke sa umet nič kim de lom)”, str. 8.

13 AIDA – attraction, information, desire, action – atrakcija, informacija, želja, akcija; ponekad A označava i 
attention (pažnja), ali to ne menja suštinu akronima. 
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ta ci je tr žiš ta. U na stav ku će mo pre ći na ope ra tiv ni ji ni vo ove te me u ko me će bi ti 
re či o  obe lež ji ma pro da je na tržiš tu de li ma li kov ne umet no sti. 

Fak to ri od uti ca ja na ku po vi nu (ko riš će nje) i pro da ju u umet no sti

U okviru svih sadržaja socijalne egzistencije, ljudi ispoljavaju određene 
karakteristične oblike ponašanja, životne stilove. U tom smislu se i određeni 
oblici ponašanja u potrošnji ispoljavaju kao svojevrsni stilovi. Eko nom ske te o ri je 
mo ti va ci je su ge rišu po sto ja nje če ti ri sti la po tro šač kog po na ša nja:14

•  eko no mi čan čo vek – ra ci o na lan, lo gi čan, ana li zi ra sve in for ma ci je da bi bio 
zadovoljan ku po vi nom;

•  pa si van čo vek – ira ci o na lan, im pul si van, la ko se pri kla nja mar ke tin škim 
promocijama;

•  oš tro u man čo vek – obra zo van, mu dar i re la tiv no ne ra do pri hva ta ri zik, da-
kle, o kupovi na ma raz miš lja u smi slu fi zi o loš kih, psi ho loš kih, so ci o loš kih, 
eko nom skih i vre men skih aspe ka ta;

•  emo ti van čo vek – ku pu je iz hi ra, ili da bi ostva rio tre nut no za do volj stvo u 
za vi sno sti od ras po lo že nja i emo ci ja.

Za raz u me va nje po troš nje u umet no sti tre ba uklju či ti i mno ge dru ge fak to re 
ko ji pro is ti ču iz speci fič nog ka rak te ra i pri ro de ove de lat no sti od no sno nje nih 
kraj njih pro iz vo da. Podsetićemo da je nekadašnje opšte poimanje marketinga, 
posebno u delu prodaje, bilo fokusirano na proizvod (dobar proizvod prodaje 
samog sebe) da bi se danas izmestilo i zauzelo orijentaciju u kojoj je kupac 
najbitniji (bitka za naklonost se uvek odvija u svesti kupca). Iz same orijentacije 
usmerene na potrebe kupaca, nastao je i poseban menadžerski koncept (u okviru 
kojeg je marketing jedna od bitnih funkcija) – Customer Relations management 
– CRM – upravljanje odnosima sa kupcima. Ovaj aktuelni obrazac, kao i druge 
okolnosti koje obeležavaju klasičnu prodaju, teško da bismo mogli preneti na 
teren umetnosti.

Pored karakteristika kupaca odnosno potrošača i korisnika, u nastavku ćemo 
ukazati na još ne ke od fak to ra ko ji su u opštem smi slu uslo vlja va ju ći ka da je u pi-
ta nju po troš nja u umetnosti, od ko jih su ne ki u ve ćoj me ri zna čaj ni za sam sek tor 
pro da je ne go za reklamno-propagand ni sek tor. Re do sled na vo đe nja ni je u ne po-
sred noj ve zi sa nji ho vim zna ča jem. Sva ki od fak to ra ko ji će mo po me nu ti u ne koj 
pri li ci mo že bi ti od lu ču ju ći.

14 Na ve de no pre ma: Kris Rajs, Razumevanje potrošača, str. 73.
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• Umet nič ko de lo  umet nič ki sa dr žaj

Sam umet nič ki pro iz vod, od no sno sa dr žaj, jeste su bjekt či ta ve pri če. Po lo gi ci 
stva ri, on bi mo rao bi ti naj u ti caj ni ji fak tor. Pro iz vod-sa dr žaj je po svo joj vr sti i 
od li ka ma opre de lju ju ći. On se, me đu tim, do ži vlja va u uslo vi ma kom pe ti ci je sa 
srod nom pro duk ci jom. Osim nje go vih nepo sred nih od li ka, i dru gi fak to ri će uti-
ca ti na nje gov ko nač ni sta tus u umet nič koj po troš nji, jer on, sva ka ko, ne de lu je 
sa mo stal no.

• Umet nič ka struč nost

Po je di na umet nič ka de la, a po go to vo nji ho va vred nost, mo gu po bu di ti in te re-
so va nje samo kod ne ko ga ko po se du je umet nič ku struč nost ko ja pod ra zu me va 
„kôd”, „za kon” unu tar ko ga je „ši fro va na” estet ska vred nost. Ova vr sta struč no-
sti se sti če spe ci fič nim obra zo va njem. Kao što nam je vrlo dobro znano, ni ovaj 
faktor nije uvek odlučujući u meri u kojoj bi se to moglo pretpostaviti.

• Ce na umet nič kog pro iz vo da, od no sno sa dr ža ja

Ce na je uvek naj ve ća pre pre ka i u ku po vi ni i u pro da ji. Ona tre ba da pred sta vlja 
nov ča ni iz raz vred no sti umet nič kog pro iz vo da-sa dr ža ja. Upra vo tu vred nost nig-
de ni je ta ko teš ko odrediti kao u umet no sti. Re klam no-pro pa gand na de lat nost 
ko ja pret ho di pro da ji, stva ra pozitivnu sli ku o vred no sti ko ja se iz la že pro da ji, 
na sto ji da sma nji ili uklo ni pre pre ku, ali će se pro da ja re a li zo va ti sa mo on da uko-
li ko je ta vred no sna sli ka za i sta an ti ci pi ra na od po ten ci jal nog kup ca u me ri ko ja 
mo že de fi ni tiv no da ot klo ni od re đe nu ce nu kao pre pre ku ku po vi ni.

• Umet nič ki ukus  na klo nost pre ma umet no sti
Ovo je pi ta nje spe ci fič nog sen zi bi li te ta ko ji ni je svi ma svoj stven. U sva kom slu ča-
ju ne u jed na koj me ri. Sma tra se da je ovo, po put stva ra lač kog da ra, vi še uro đe no 
ne go ste če no svojstvo.

• Opšte obra zo va nje

Broj na is tra ži va nja o pu bli ci i po se ti o ci ma umet nič kih do ga đa ja po tvr đu ju da je 
nji hov obra zov ni ni vo znat no vi ši od pro seč nog obra zo va nja ši re jav no sti.

• De mo graf ski pro fil – pol, sta ro sna dob

De či ji pro gra mi, pro gra mi za tre će do ba, pro gra mi ko ji su na me nje ni pre te žno 
že na ma... okol no sti su ko je uka zu ju na re le vant nost ovog fak to ra.
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• Pro fe si o nal ni sta tus i do ho dak

Em pi rij ska is tra ži va nja po ka zu ju da su oba ova fak to ra zna čaj na za po troš nju u 
umetnosti. Na i me, vi ši pro fe si o nal ni sta tus i ve ći do ho dak su na stra ni onih ko ji 
ima ju intenzivni je kon tak te sa umet noš ću.

• Ra sna i et nič ka pri pad nost

U sre di na ma ko je su ka rak te ri stič ne u po gle du ra snih i et nič kih raz li či to sti, ovaj 
fak tor je od ve li kog zna ča ja. Ta ko, na pri mer, is tra ži va nja u Ame ri ci po ka zu ju da 
je po troš nja ta ko zva nih „evrop skih kul tur nih pro iz vo da” od stra ne cr nih Ame ri ka-
na ca ma nja ne go od stra ne be la ca. Pri ovome su kon tro li sa ni i dru gi fak to ri kao što 
su pri hod, uda lje nost i drugo, pa se is po sta vi lo da su oni ima li ma nji uti caj od ra sne 
pri pad no sti.

• Slo bod no vre me

U osno vi ovom fak to ru ni su po treb na po seb na ob jaš nje nja. Me đu tim, tre ba skre-
nu ti pa žnju da sa mo po sto ja nje kvan tu ma slo bod nog vre me na ne zna či mno go u 
po gle du potrebe da ono bu de is pu nje no na na čin ko ji je po ve zan sa umet noš ću.

• Druš tve no po re klo

Do se lje ni ci, ma nji ne i si ro maš ni druš tve ni slo je vi ima li su ma nje pri li ka i mo guć-
no sti da se su sre ću sa umet nič kim sa dr ža ji ma. Nji ho ve po tre be i na vi ke u po gle-
du umet nič ke po troš nje su po pra vi lu skrom ni je.

• Ži vot ni stil

Uti ca j ži vot nih sti lo va na po troš nju je po sebi jedna velika i posebna tema.  Na-
po me ni mo samo da se sa vre me ni mar ke ting vi še ba vi in di vi du al nim aspek tom 
ovog pi ta nja, ta ko zva nom psi ho gra fi jom, ne go ma kro aspek tom ko ji po či va na 
de mo graf skim ana li za ma. Mar ke tin ška stra te gi ja i ne po sred na ak ci ja su uvek po-
u zda ni ji ako zna ju vi še o sta vo vi ma, in te re so va nji ma i po tre ba ma ras po lo ži ve i 
ne ras po lo ži ve pu bli ke.

• Pri li ka za uče nje

Su sret sa umet noš ću bi lo ko je vr ste je pri li ka da se na u či neš to no vo – po se ta 
mu ze ju, či ta nje knji ge, po zo riš na pred sta va... Obra zov na funk ci ja je neš to što se 
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po iner ci ji pri hva ta, po ne kad i bez pot pu ni jeg sa gle da va nja, šta ona za pra vo nu di 
kao mo guć no sti. Da li je ovaj aspekt mar ke tin ški uvek do volj no po ten ci ran?

• Iza zov no vog

U ljud skoj je pri ro di da na sto ji da se be uve de u no ve ži vot ne si tu a ci je i okol no-
sti. Umetnost, po svom suš tin ski ino va tiv nom i stva ra lač kom ka rak te ru, u ovom 
smislu nu di broj ne mo guć no sti.

• Druš tve na in ter ak ci ja

Pre zen ta ci ja umet no sti se naj češ će od vi ja pred ko lek ti vi te tom. To je čin ko ji je 
pra ćen druš tve nom in ter ak ci jom ko ja ne ko me mo že bi ti is klju či vi raz log učeš ća. 
Po ne kad je si že ne či jeg pri su stva umet nič kom do ga đa ju „da vi di i da bu de vi đen”.

• Ose ćaj udob no sti

At mos fe ra umet nič kog do ga đa ja tre ba da po nu di ose ćaj fi zič ke i psi ho loš ke udob-
no sti. Uko li ko po nu da to pod ra zu me va, ne ko me to mo že bi ti do vo ljan raz log za 
učeš će. Mar ke ting ovaj fak tor mo ra da ima u vi du i da se, kad god je u pri li ci, na 
nje ga po zi va.

• Pre po ru ka

U po je di nim sre di na ma, pre po ru ka se sma tra svo je vr snom in sti tu ci jom i ključ-
nim ala tom mar ke tin ga. Na pri mer, is tra ži va nja po ka zu ju da 40% po se ti la ca Gal
lery Ta te do la zi po preporuci. 

Pret hod no po bro ja ne fak to re, uz njih ve ro vat no i još ne ke dru ge ko ji su iz o sta vlje-
ni, tre ba ima ti u vi du kao uslo vlja va ju će ka da je u pi ta nju učeš će u umet nič koj 
po troš nji u naj opšti jem smi slu. Sva ki od ovih fak to ra se u jed nom tre nut ku mo že 
is po sta vi ti kao pre su dan za uspeh ili ne u speh mar ke tin ške ak ci je. Njih na pro sto 
tre ba raz u me ti kao svo je vr sni mar ke tin ški pod set nik ko ji tre ba da po slu ži kao 
pred lo žak za kon ti nu i ra na is tra ži va nja ko ja je va žno spro vo di ti i u du go roč nom, 
stra teš kom i u ope ra tiv nom, kon kret nom smi slu. Na i me, mar ke tin gu su, po seb-
no sekto ru pro da je, u ci lju efi ka snog de lo va nja, ne pre sta no po treb ni re le vant ni 
po da ci; oni ko ji omo gu ću ju pro jek ci je ali i oni ko ji slu že ne po sred nom i ope ra tiv-
nom ra du. Pro da ja stal no mo ra ima ti po u zda na sa zna nja o to me šta su sta vo vi, 
že lje, afi ni te ti, po tre be... pu bli ke. Jed no od istraži va nja ko je po dr ža va ta kve ci lje-
ve je ste seg men ta ci ja tr žiš ta.
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Lukrativne mogućnosti u sferi „lepih umetnosti” 

U domenu komercijalnih delatnosti, uključujući i sektor takozvane kulturne 
industrije,  pro da ja se na la zi vi so ko na le stvi ci hi je rar hi je me nadž ment skih i mar-
ke tin ških funk ci ja i ona se tre ti ra kao pod ruč je va žnih ak tiv no sti i ozbilj nih ula-
ga nja. Otu da i ko mer ci jal ne umet nič ke institu ci je, po put dru gih kom pa ni ja ko je 
se ba ve pro da jom ro ba i uslu ga, ne gu ju tr žiš no ponašanje, a nji ho vo mar ke tin ško 
de lo va nje pod ra zu me va i ak tiv no sti ko je spa da ju u do men una pre đe nja pro da je. 
Jer, za ne ma ri va nje sek to ra pro da je u umet no sti  pro iz vodi lo še efek te ko ji  do vode 
u pi ta nje ne sa mo smi sao i ce lis hod nost pret hod nih mar ke tin ških ak tiv no sti 
već i či ta vu umet nič ku pro duk ci ju na ko ju se pro da ja od no si. U komercijalnom 
sektoru umetnosti, pro da ja se  tre ti ra i spro vo di sa naj ve ćom bri gom i pa žnjom, 
jed na ko kao i sve dru ge ak tiv no sti u sek to ru mar ke tin ga. Ili ba rem sa pri bli žno 
ono li ko tru da ko li ko pra ti pro da ju osta lih ro ba na tr žiš tu. Ako se već po zi va mo 
na ovo po re đe nje, on da će mo se la ko pri se ti ti sa či me se sve sre će mo na do bro 
or ga ni zo va nim pro daj nim me sti ma raz li či tih ro ba: do bro lo ci ra ni i luk su zno ure-
đe ni pro daj ni pro sto ri, ar hi tek tu ra, sve tlost, bo je, zvuč ne ku li se, mi ri si, pro fe si-
o nal no i lju ba zno oso blje, komfor ne me to de pla ća nja... Sve je ure đe no u prav cu 
este ti za ci je pro daj nog me sta i sa mog po stup ka  pro da je, što ima za cilj da do dat-
no pod stak ne kup ca, da mu „do ži vljaj ku po vi ne” uči ni prijatnijim i da mu olak ša 
do no še nje ko nač ne od lu ke da neš to ku pi – „ta ko se pro daj no me sto od re đu je kao 
po zor ni ca, sa funk ci jom da pu bli ci po sre du je do ži vlja je ko ji sti mu li šu po ja ča no 
po tro šač ko po na ša nje. Otu da je ova po zor ni ca i naj bit ni ji ele me nat po ve ća nja 
pro da je”.15 Uz po moć sve ga što je u okvi ru mar ke tin ga pret hod no uči nje no, „pro-
da ja” je fa za u ko joj se ta od lu ka do no si. 

Prevladava uverenje da sfera  tra di ci o nal nih odnosno takozvanih lepih umetnosti 
nije u stanju  da sa mo stal no i ne za vi sno funk ci o ni še na tr žiš tu umet no sti.  Ova-
kav stav je naj ve ćim de lom po sle di ca sindroma osu de eko no mi je ko ji proističe 
iz same umet nosti, ali i jedne tradicionalističke društvene situacije koja je sa 
velikom istrajnošću podržava. Ima, međutim, više nego dovoljno primera u 
okviru prakse tržišta umetnosti koji pokazuju da tradicionalne umetnosti nisu 
nekomercijalne sui generis, već da im organizaciona praksa, pod čijim se okriljem 
odvijaju, najčešće daje takvo usmerenje. One, same po sebi, nisu nužno društveno 
žigosane kao, kako bi to rekao Adižes, „deficitarno ploveći sunđer”.

Pokušaćemo da ovu premisu potvrdimo na primeru likovne umetničke prakse, 
koja nesumnjivo pripada samom jezgru tradicionalnih umetnosti. U našoj 
sredini, ona se po definiciji razumeva kao nekomercijalna aktivnost u okviru 
koje prodaja i njeni rezultati predstavljaju  veliku neizvesnost i nepoznanicu. Mi 

15 Vol fgang Fric Ha ug, na ve de no de lo, str. 66.
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želimo da govorimo o praksi koja potvrđuje suprotno. O praksi koja ukazuje da je 
i u sferi najtradicionalnijih i najnekomercijanijih umetničkih disciplina moguće 
organizovanim delovanjem postići gotovo zapanjujuće komercijalne efekte. Reč 
je, dakle, o lukrativnim mogućnostima na tržištu likovnih umetnosti.

Uspešna pro da ja u nekomercijalnom sektoru  
- iskustva tr žiš ta li kov nih umet no sti

Iako je to tr žiš te u eko nom skom smi slu skrom no i ne u po re di vo sa tr žiš tem pro-
iz vo da „kul tur ne in du stri je”, pri po me nu tr žiš ta tradicionalnih umetnosti  ne iz-
o stav no se naj pre po mi sli na tr žiš te li kov nim de li ma. To se sva ka ko ne do ga đa 
bez raz lo ga, već je u naj ne po sred ni joj ve zi sa od re đe nim obe lež ji ma ove vr ste 
umet nič kog iz ra ža va nja. Naj pre, li kov na umet nost i tr žiš te likov nim de li ma su 
naj sta ri ji u sve tu umet no sti; iz ra žaj ni je zik li kov ne umet no sti je uni ver za lan u 
sva kom po gle du - vre men skom, pro stor nom, na ci o nal nom...; stva ra lač ka, od no-
sno kre a tiv na dimen zi ja umet no sti naj i zra zi ti ja je od red ni ca li kov nih umet no sti; 
for ma pre zen ta ci je je ta kva da mo že ima ti ne bro je ne funk ci je u druš tve nom ži vo-
tu - od de ko ra tiv ne do obra zov no-vas pit ne; tržiš na po sto ja nost i traj nost, šta vi še, 
do bi ja nje na vred no sti sa pro to kom vre me na, od li ka je likov nih de la; po svom 
obi mu, li kov na umet nost je naj za stu plje ni ji sa dr žaj čo ve ko ve kul tur ne baš ti ne, 
ali isto ta ko i ve o ma pri sut na kao nje gov mo de ran stva ra lač ki iz raz.

Jed nom reč ju, li kov na umet nost je pra ti lja sve ko li ke isto ri je ljud ske ci vi li za ci je, 
je dan od naj ta na ni jih iz ra za nje nog na sta ja nja, tra ja nja i, ve ro vat no, nje ne bu duć-
no sti. Bez ob zi ra na či tav kor pus no vih umet nič kih di sci pli na, li kov na umet nost 
u kon ti nu i te tu uspe va da odr ži svo je poseb no me sto. Ta kva in te gri sa nost li kov ne 
umet no sti u ljud sku isto ri ju i sa vre me nost mo žda upra vo i pru ža naj bo lje mo guć-
no sti da se na pri me ru funk ci o ni sa nja ovog tr žiš ta raz u me ju složene okol no sti 
ukup nog tr žiš ta umet no sti.

Kao dva osnov na seg men ta sa vre me nog tr žiš ta li kov nih umet no sti, mo že mo raz-
li ko va ti:
-  tr žiš te de li ma ko ja pri pa da ju kul tur nom na sle đu od no sno baš ti ni (ka te go ri-

zo va na umetnost), i
-  tr žiš te de li ma ko ja pri pa da ju mo der nom stva ra laš tvu

• Pro da ja na tr žiš tu kul tur ne baš ti ne
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Ko ja umet nič ka de la pri pa da ju kul tur noj baš ti ni? Sa sta no viš ta opštih tr žiš nih 
kriterijuma, prak sa uka zu je da kul tur noj baš ti ni pri pa da ju sva de la li kov ne 
umet no sti do pe ri o da im pre si o ni zma (hedonistička varijacija16). Svaka država, 
međutim, ponaosob u okviru sopstvenog zakonodavstva definiše status i 
sadržaj kulturne baštine. U domaćoj zakonodavnoj praksi, dela koja pripadaju 
nacionalnoj kulturnoj baštini definišu se kao kulturno dobro17. Dela koja imaju 
status kulturnog dobra odnosno pripadaju kulturnoj baštini  pro da ju se is klju či-
vo auk ci jom18 kao vi dom tr go vi ne kojim se obezbeđuju preko potrebna javnost i 
pouzdanost. Na ovom tr žiš tu su po nu da i tra žnja u ta ko ne po sred nom do di ru da 
tr go vi na ovim de li ma go to vo li či na ber zan sku.

Umet nič ko de lo ko je pri pa da baš ti ni pred sta vlja ra ri tet, je din stve nu i ne po no vlji-
vu umetnič ku vred nost ko ja je ne spor na u po gle du su da isto ri je i eks pert ski utvr-
đe ne auten tič no sti, iz če ga pro is ti če svo je vr stan tr žiš ni mo no pol ono ga ko to de lo 
po se du je. Tr žiš na po nu da ta kvog de la ne ma ne po sred nu kon ku ren ci ju u smi slu 
mo guć no sti dru ga či je po nu de. Sa tog sta no viš ta, uti sak je da ne po sto ji ni ka kva 
tr žiš na ne iz ve snost. Kon ku ren ci ja se, me đu tim, for mi ra u de lu po tra žnje, kod ku-
pa ca – „ce na će za vi si ti od ko nač nog nad me ta nja dva kup ca, od nji ho ve že lje da 
po se du ju to de lo, kao i od nji ho ve ku pov ne mo ći. S ob zi rom na sve ovo, ce na je u 
ve li koj meri ne pred vi di va.”19

Tr žiš te ta kvih de la je ve o ma su že no i či ni ga ve o ma ma li broj de la ogrom ne po je-
di nač ne vred no sti. Učeš će na ovom tr žiš tu i po na ša nje su ra zno li ki. Ključ ni pro-
blem ovog tr žiš ta se ogleda u to me što tre ba po mi ri ti dve va žne, ali me đu sob no 
su prot sta vlje ne, ten den ci je: pr va je po treba oču va nja i zaš ti te kul tur ne baš ti ne, 
ko ju sva ka ozbilj na dr ža va ima u svom pro gra mu naci o nal ne kul tur ne po li ti ke; 
dru ga je, pak, neo p hod nost slo bod nih tr žiš nih od no sa i u ovoj oblasti.

Fran cu ska je, na pri mer, sva de la ko ja či ne deo nje ne na ci o nal ne baš ti ne po vu kla 
sa tržišta a osim to ga i prav no one mo gu ći la nji ho vo otu đi va nje. Na dru goj stra ni, 

16 He do ni stič ka va ri ja ci ja podrazumeva sledeće: pr vi i ne pro men lji vi, po sto ja ni deo ce ne, ne za vi sno od dru-
gih odlika umet nič kog de la, od re đu je se is klju či vo pre ma sta ro sti de la; uslov no se pri hva ta kao da su sve 
sli ke jed ne epo he „pod jed na kog kva li te ta”; dru gi deo ce ne je pro men ljiv i ima u vi du osta le kom po nen te 
umet nič kog de la, ko je su od uti ca ja na pro me nu ce ne u vre me nu s ob zi rom na sve okol no sti ko je pra te tr žiš-
te. 

17 Šta spada u kulturno dobro definisano je Zakonom o kulturnim dobrima - „kulturna dobra, u zavisnosti  od 
fizičkih, umetničkih, kulturnih i istorijskih svojstava jesu: spomenici kulture, prostorne kulturno-istorijske 
celine, arheološka nalazišta i znamenita mesta - nepokretna kulturna dobra; umetničko-istorijska dela, 
arhivska građa, filmska građa i stara i retka knjiga – pokretna kulturna dobra.” Dakle, naš Zakon razlikuje 
nepokretna i pokretna kulturna dobra, ali, isto tako, u zavisnosti od njihovog značaja, razvrstava ih na: 
kulturna dobra, kulturna dobra od velikog značaja i kulturna dobra od izuzetnog značaja.

18 Auk ci ja je jav na pro da ja nad me ta njem, li ci ta ci jom; ro ba se pro da je naj po volj ni jem po nu đa ču.
19 Re mon da Mu len, Umjetnost i tržište, Clio, 2001, str. 10.
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u ne kim državama, uz od re đe nu pro ce du ru, po sto ji mo guć nost tr go vi ne i de li ma 
ko ja su u vla sniš tvu naci o nal nih mu ze ja.

Za spro vo đe nje po li ti ke oču va nja kul tur ne baš ti ne ni su do volj na de kla ra tiv na 
opre de lje nja pa ni precizna za kon ska regulativa20. Neo p hod na su i zna čaj na fi nan-
sij ska sred stva da bi se vred na de la za dr ža la u na ci o nal nim ga le ri ja ma i mu ze ji-
ma. Još potrebnija je, međutim, istinska svest o civilizacijskom kontinuitetu, o  
suštinskoj povezanosti prošlog vremena sa današnjicom i vremenom budućim. 
Muzeologija i napori za očuvanje kulturne baštine udahnjuju život delima 
prošlih epoha, čine mogućom i smislenom našu komunikaciju sa našim precima 
i  našim potomcima. Po zi ti van je špan ski pri mer sa li kov nim de li ma či ji je autor 
Fran ci sko Go ja. Na ci o nal ni mu zej Špa ni je, „Pra do”, je vre me nom us peo da u svo-
ju ko lek ci ju uvr sti i vra ti na tle Špa ni je sva de la ovog auto ra. Ne ga ti vnih pri mera, 
nažalost, ima mo mogo više, posebno u do ma ćoj prak si, upr kos po zi tiv nim opre-
de lje nji ma i do broj za kon skoj re gu la ti vi ko ja se ti če tret ma na kul tur ne baš ti ne. 
Mno ga de la po zna tih umet ni ka, ko ja ima ju sta tus kul tur nog do bra od na ci o nal-
nog in te re sa, za vr ša va ju u pri vat nim ko lek ci ja ma ili ko lek ci ja ma pri vred nih or-
ga ni za ci ja i po slov nih ba na ka za to što mu ze ji ne ma ju sred sta va za nji hov ot kup. 
Naj sve ži ji pri me ri su oni ko ji se od no se na sli ke Pe đe Mi lo sa vlje vi ća (Be o grad) i 
Jo va na Bje li ća (Uli ca) ko je su ne dav no na auk ci ji pro da te jed noj ban ci za su mu od 
1,8 od no sno 1,2 mi li o na di na ra (22 000 eura i 15 000 eura) iako su pre auk ci je po-
nu đe ne Na rod nom mu ze ju Sr bi je. Ina če, u vla sniš tvu ve li kih po slov nih ba na ka 
se na la zi vi še hi lja da umet nič kih de la me đu ko ji ma mno ga ima ju sta tus de la ko ja 
pri pa da ju kul tur noj baš ti ni.

Ka ko smo re kli, tr žiš te je ve o ma ma lo u smi slu obi ma po nu de ove vr ste umet nič-
kih de la, ali je za pra vo ve li ko i svet sko u po gle du po tra žnje i in te re so va nja ko je 
vla da. Ta ko đe, iz u zet no je su žen i broj auk cij skih ku ća ko je su u pri li ci da se ba ve 
pro da jom ovih de la. Bu du ći da mu ze ji uvek ima ju fi nan sij ske po teš ko će, kup ci su 
naj češ će bo ga ti po je din ci (u svoj stvu tr go va ca ili kolek ci o na ra), ban ke i kor po ra-
ci je. Ce ne su mi li on ske – iz ra že no u do la ri ma.21

20 Uz već pomenuti Zakon o kulturnim dobrima, odnos države Srbije prema sopstvenoj kulturnoj baštini je 
opredeljen je i Zakonom o delatnostima od opšteg interesa u oblasti kulture (Službeni glasnik RS, br. 49, iz 
1992.), u kojem se u stavu 1. navodi da je opšti interes u smislu tog Zakona: Zaštita, korišćenje i prezentacija 
kulturnih dobara upisanih u Listu svetske kulturne baštine i kulturnih dobara od izuzetnog i od velikog 
značaja. Detaljnija regulativa je izložena u već citiranom Zakonu o kulturnim dobrima (Službeni glasnik 
RS, br. 71, iz 1994.)

21 Van Go go vo plat no, Iri si, pro da to je 1987. go di ne na auk ci ji u Nju jor ku (Sotby) za su mu od 53,9 mi li o na 
do la ra. Ku ri o zi tet je da ova pro da ja ni je spro ve de na do kra ja jer je ku pac, austra lij ski bi zni smen, za pao u 
fi nan sij ske teškoće i od u stao od ku po vi ne. Na po nov noj auk ci ji 1990. go di ne, sli ka je pro da ta mu ze ju „Ge ti” 
po ce ni ko ja ni je obzna nje na. Slika Pabla Pikasa, Mala Mo, prodata je 2005. za 95 miliona dolara. Najveća 
ikad postignuta prodajna cena, međutim, vezuje se za delo manje poznatog slikara. Delo austrijskog slikara 
Gustava Klimta, Adela BlohBauer I, iz 1907. godine prodato je 2006. godine američkom milijarderu, Este 
Lauderu, za 135 miliona dolara. Navodno, osnovni motiv ove kupovine  bio je da se slika ponovo vrati u 
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De la ko ja pri pa da ju kul tur nom na sle đu, po pra vi lu su ka te go ri zo va na umet nič ka 
de la. Da bi do bi la ta kav sta tus mno ga ve o ma sta ra li kov na de la su pod vr ga va na 
vr lo slo že nim eks pert skim ana li za ma – dendrohronologija, IC i x-zraci, hemijske 
analize, metoda C-14, najnovija digitalna metoda „matematičkog potpisa”... Re-
zul ta ti različitih eks per ti za če sto su iza zi va li zna čaj nu pomet nju na tr žiš tu umet-
no sti. Eks per ti ze sa ma nje ili vi še uspe ha raz re ša va ju pro blem pripisivanja de la 
jed nog umet ni ka dru gom umet ni ku. Ka ko se teh no loš ki pro ce si ko ji se ko ri ste u 
eks per ti za ma ne pre sta no usa vr ša va ju, mo guć no sti no ve ka te go ri za ci je leb de nad 
mno gim delima.

• Pro da ja na tr žiš tu mo der ne li kov ne umet no sti

Ovo tr žiš te či ne de la po čev od im pre si o ni zma do da naš njih da na, či ja se tr go vi-
na od vi ja na raz li či te na či ne me đu ko ji ma je naj za stu plje ni ja ta ko zva na pri vat na 
tr go vi na. Ta kav vid trgovi ne je i raz log da se oko nje nog obi ma i sa dr ža ja ne ma ju 
sa svim ja sni pa ra me tri. Iz ve sno je, me đu tim, da je ovo tr žiš te ne u po re di vo ši re i 
bo ga ti je po nu dom od tr žiš ta de li ma kul tur nog nasle đa. Ovaj sek tor u prak si pod-
ra zu me va još jed no do dat no tr žiš no unu traš nje seg men ti ra nje u okvi ru ko jeg se 
raz li ku ju ka te go ri ja tra di ci o nal ne i ka te go ri ja sa vre me ne li kov ne umet no sti.
Ka ko funk ci o ni še ovo tr žiš te?  „U sva kom je tre nut ku, na umet nič kom po lju na 
ko jem ne po sto ji nor ma tiv na este ti ka, mo gu će na či ni ti vi še iz bo ra, a re gu la ci ja 
se ostva ru je sukobljavanjem ve li kih kul tur nih i ekonom skih ak te ra, ko ji ime nu-
ju prav ce, uvo de ći ih u te o ri ju, a ujed no kon tro li šu i po nu du.”22 Li deri na tr žiš tu 
li kov nim de li ma, naj češ će ve li ke ga le ri je i aukcij ske ku će, su ti ko ji svo jim delo-
va njem uspe va ju da ob li ku ju po tra žnju i us po sta ve određeni trend, main stre am, 
u od no su na po je di ne umet ni ke ili umet nič ke prav ce. Na vo đe nje na pri hva ta nje 
ono ga što je nji hov tr žiš ni in te res ostva ru ju, u na če lu, na dva na či na. Pr vi se 
od no si na pri do bi ja nje umet nič kog establišmen ta ko ji či ne ve li ki ko lek ci o na ri, 
mu zej ski ku sto si i renomi ra ni kri ti ča ri. Dru gi na čin je spro vo đe nje ta ko zva ne 
hipomar ke tin ške kam pa nje23 i promo tiv ne stra te gi je ko jom se, na intere santan i 
po že ljan, na čin mo de li ra od nos jav no sti od no sno po ten ci jal nog tr žiš ta u od no su 
na iza bra ni trend. Pa ra lel no sa us po sta vlja njem po želj nog tren da, tr žiš ni li de ri 
po naj po volj ni jim ce na ma ot ku plju ju umet nič ka de la za ko ja zna ju da će koli ko 
sutra, u skla du sa no vim tr žiš nim okol no sti ma ko je su us po sta vi li, nji ho va ce na 
višestruko na ra sti. Am bi ci je tr žiš nih li de ra ko ji svoj uti caj pla si ra ju pre ko iz lo žbi, 
mu ze ja, kolek ci ja i drugih ma ni fe sta ci ja mo gu da se pro ši re i po stig nu efek te na 

jevrejsko vlasništvo. 
22 Re mon da Mu len, isto de lo, str. 21.
23 Hypo – re klam na hi per bo la: re kla ma ko ju ka rak te ri še pre te ri va nje u po gle du ono ga što tre ba re ći o ono me 

što je pred met re kla me.
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ši ro kom me đu na rod nom tr žiš tu. Ne bez raz lo ga ovu gru pa ci ju ga le ri sta, kolek ci o-
na ra ili tr go va ca-pred u zet ni ka na zi va ju umet nič kim špe ku lan ti ma.24 
Ova tr go vi na se ne od vi ja ta ko jav no i tran spa rent no kao tr go vi na de li ma kul-
tur ne baštine. Ta ko đe, ovo tr žiš te je ne si gur no, ri zič no i kr ca to naj ra zli či ti jim 
ne iz ve sno sti ma i oscilaci ja ma, na ro či to u po gle du tra žnje. U isto ri ji tr žiš ta li kov-
nim de li ma su ina če za be le že ni ne ko li ki pe ri o di eks plo ziv ne tra žnje, ta ko zva na 
„pik to ma ni ja” – Rim u I ve ku, Fi ren ca u XV, Ho lan di ja u XVII, Pa riz u XVI II 
ve ku... U sa vre me nom raz do blju je ka rak te ri stič na po ma ma koja je za hva ti la Ja-
pan u ku po vi ni im pre si o ni stič kih i mo der nih de la u pe ri o du 1987–1990. U tom 
in ter va lu, Ja pan je za be le žio uvoz sli ka u vred no sti od dva de set mi li jar di i sto dva-
de set mi li o na fran cu skih fra na ka. Sma tra se da su ove in ve sti ci je bi le u funk ci ji 
da lje tr go vi ne i uta je po re za. Po zna ta je, ina če, okol nost da se tr žiš te umet nič kih 
de la lo ci ra ta mo gde je naj po volj ni ja po re ska po li ti ka – „na tr žiš tu se umet nič ko 
de lo pre meš ta pre ma onim me sti ma u ko ji ma je po tra žnja naj ve ća a po re zi naj
ma nji”’.25 Na rav no da je ova ko uve ća na tra žnja uti ca la i na po rast ce na: pre ma 
Sot heby’s Art In dexu, u pe ri o du in ten ziv ne tra žnje ja pan skih ku pa ca in deks ce na 
se sa 100 po ve ćao na 1.525. Iza ovog pe ri o da na stu pio je dra sti čan pad tr go vi ne 
li kov nim de li ma. Svi ve li ki auk ci o na ri za be le ži li su pad tran sak ci ja na kon 1990. 
go di ne – Sot heby za 59%, Crissty za 49%, Druo je imao pad po slo va nja od 43%. 
Tr žiš te se iz no va kon so li do va lo na kon 1997, u najve ćoj me ri za hva lju ju ći po ra stu 
tra žnje u Ame ri ci. 

Sa mo ame rič ko tr žiš te po obi mu fi nan sij skih tran sak ci ja či ni po lo vi nu ukup nog 
svet skog tr žiš ta umetničkim delima – 49%. Na tr žiš te Ve li ke Bri ta ni je, ot pa da 
pre ko če tvr ti ne svet skog tržiš ta – 28%. Fran cu skoj pri pa da 7% svet skog tr žiš ta. 
Pre ma sta ti sti ka ma Art Sa les In dexa26 to kom 1999. go di ne tr go vi na li kov nim 
de li ma (sa mo sli ke i cr te ži) do sti gla je vred nost od 15,28 mi li jar di do la ra. Što se 
ti če ze ma lja Evrop ske uni je, naj ve ći deo tr žiš ta pri pa da Ve li koj Bri ta ni ji – 61%, po-
tom Fran cu skoj – 12% i Ne mač koj – 7%. Vo de ći cen tri svet ske tr go vi ne li kov nim 
de li ma su pre ma hi je rar hi ji Nju jork, Lon don i Pa riz. Broj de la ko ja to kom go di ne 
pro me ne vla sni ka je u zna čaj nom po ra stu to kom sa vre me nog raz do blja. U pe ri-
o du od 1800. go di ne do 1970. go di ne, go diš nje je pro da va no 5–6000 sli ka. Od 
1970, pro da ja je na ra sla na 50.000 sli ka go diš nje. Naj ve ći deo tr žiš ta po kri va ju 
dva mul ti na ci o nal ne auk cij ske ku će – Sot heby i Crissty. Pr va je pod kon tro lom 
ame rič kog, a dru ga fran cu skog ka pi ta la. Nji hov udeo je pri lič no urav no te žen 
i gotovo bi se moglo reći - monopolistički. Sva ka od ovih auk cij skih ku ća ima 
svo ja pred stav niš tva u vi še od če tr de set ze ma lja ši rom sve ta. Pe de se tih go di na 
proš log ve ka fran cu ska auk cij ska ku ća Druo imala je primat na ovom tržištu. 

24 Me đu po zna ti ji ma je Čarls Sa či, vla snik mar ke tin ške agen ci je, ko ji se, pored ostalog, pre ko svo je or ga ni za ci-
je Young Bri tish Ar tist ba vi  „lan si ra njem” mla dih umet ni ka.

25 Re mon da Mu len, navedeno delo, str. 56.
26 Ov de su ob u hva će ni po da ci do sta vlje ni od 98 pro daj nih ku ća iz ce log sve ta.
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Ostva ri va la je pri ho de kao Sot heby i Crissty za jed no. Najnoviji podaci govore 
da među aukcijskim kućama sada treću poziciju suvereno drži pariska kuća 
Artcuriel  koja postoji još od 1844.godine. 

Za ovo tr žiš te se mo že re ći da je u pra vom smi slu te re či svet sko i da je odvo je no 
od bi lo ko je na ci o nal ne te ri to ri je. Ove ku će ima ju ve o ma raz vi je nu i usa vr še nu 
me to do lo gi ju tr go vi ne umet nič kim de li ma ko ja pred vi đa:
•	 avan se na pro daj ni pro iz vod,
•	 fik si ra nje re zer vne ce ne,
•	 po zaj mi ce kup cu,
•	 mi ni mal ne ga ran ci je, 
•	 flek si bil nost ce ne.

Ne ba ve se, me đu tim, pro ce nom vred no sti li kov nih de la i nji ho vom pro da jom 
sa mo velike auk cij ske ku će, ta ko da svi ko ji su na bi lo ko ji na čin uklju če ni u 
ove po slo ve ima ju sopstve nu me to do lo gi ju, po sred stvom ko je do la ze do ak tu el-
ne tr žiš ne ce ne kon kret nog li kov nog de la. Je dan naš re no mi ra ni zna lac li kov ne 
umet no sti, či je se miš lje nje naj češ će sma tra ko nač nim na domaćem tr žiš tu li kov-
ne umet no sti, ce nu od re đu je na sle de ći na čin: mlad, aka dem ski obrazovan i još 
ne a fir mi san umet nik, za svo ju sli ku ima pra vo na autor sku na kna du u iz no su 
polo vi ne pla te docen ta na Fa kul te tu li kov nih umet no sti, plus troš ko vi ma te ri ja-
la. Umet nik ko ji je član ULUS-a, sa jed nom ili dve sa mo stal ne iz lo žbe, mo že za 
svo ju sli ku oče ki va ti na kna du u visi ni jed ne pla te do cen ta FLU. Po sle ne ko li ko 
iz lo žbi i za pa že nih kri ti ka, autor ima pra vo na dva po me nu ta iznosa. Na kon 15 
go di na sta ža i na pra vlje ne bi o gra fi je, ta su ma do sti že tri dohotka i vre me nom na-
ra sta do pet iz no sa pla ta. Za sve pre ko ove su me va ži pra vi lo – „ko li ko ko ho će da 
pla ti”. Na ve de ni iz no si se une ko li ko me nja ju u za vi sno sti od for ma ta li kov nog de-
la. U po re đe nju sa de li ma kul tur nog na sle đa, de la mo der ne umet no sti po pra vi lu 
ne do sti žu enormno vi so ke tr žiš ne vred no sti. Tre ba, me đu tim, zna ti da i na ovom 
tr žiš tu ima za pa nju ju će vi so kih ce na ko je su, sva ka ko, do brim de lom pro dukt 
mar ke tin škog de lo va nja tr žiš nih li de ra. Ta ko, na pri mer, na auk ci ji u nju jorš kom 
Sot bi ju se ri gra fi ja na plat nu En di ja Vor ho la, Oran ge Marlyn, do sti gla je 1998. go-
di ne ce nu od 17.327.500 do la ra. 

Po se ban seg ment sa vre me nog tr go va nja li kov nim de li ma či ni pro da ja pre ko in ter
ne ta, auk ci je on li ne od no sno elek tron ska tr go vi na, li ve auc ti ons. Ovo je po stao 
je dan sa svim no vi te ren kon ku ren ci je na tr žiš tu umet nič kih de la. Za oče ki va ti 
je da su naj ve će auk cij ske ku će i na ovom te re nu za u ze le vo de će po zi ci je. Sot bi 
je for mi rao Sot heby’s In ter net As so ci a tes ko ja pod ra zu me va part ner ski od nos sa 
4600 tr go va ca-ga le ri sta ši rom sve ta ko ji pro da ju umet nič ka de la pre ko Sot heby’s.
com saj ta. Ovaj vid tr go vi ne se ne pre sta no ši ri ali sva ka ko da se na ovaj na čin, 
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ba rem za sa da, ne pro da ju naj vred ni ja umet nič ka de la. „Ima ju ći u vi du tre nut no 
sta nje tran sak ci ja, re klo bi se da se sve ve ći broj pro da ja pre ko in ter ne ta od no si 
na pred me te iz sre di ne ili sa dna le stvi ce, ili pak na one pred me te ko je je la ko 
iden ti fi ko va ti.”27 Naj po zna ti je adre se za on li ne tr go vi nu umet nič kim de li ma su: 
Sot heby’s.com, Ebay.com, Art net.com, Oxi on.com, Col lec tor.com... Ve li ka ban ka 
po da ta ka i ce nov nik umet nič kih de la ko ja se nu de na pro da ju, na la zi se na saj tu 
Ar tpri ce .com.  

Kod de la mo der ne umet no sti, auten tič nost i ori gi nal nost ni su sre diš ne ka te go ri je 
nji ho ve vred no sti za razliku od de la ko ja pri pa da ju kul tur nom na sle đu. Pri me na 
od re đe nih teh ni ka u li kov noj umet no sti, kao što je re ci mo gra vi ra, omo gu ći la 
je pro iz vo đe nje neo gra ni če nog bro ja isto vet nih ko pi ja jed nog de la. Ori gi nal je 
prak tič no sa mo je dan - gra vi ra na plo ča. Me đu tim, i tu po sto je od re đe ni prak tič-
ni stan dar di i kon ven ci je ko je su pri hva će ne da se od re đe ni broj ko pi ja nu me ri še 
i pot pi še od stra ne umet ni ka i kao ta kve sve se sma tra ju ori gi na li ma. Sam ori gi-
nal, gra vi ra na plo ča, se uniš ta va.

Na sli čan na čin se ovo pi ta nje ja vlja i kod skulp tu re kao jed ne od di sci pli na li-
kov nih umet nost. Osim skulp tu ra či ji po stu pak pod ra zu me va uni kat nu iz ra du, 
po sto je i one ko je se iz ra đu ju po stup kom iz li va nja pre ma ka lu pu-ori gi na lu iz ra đe-
nom u gip su. Broj od li va ka mo že bi ti go to vo neo gra ni čen. Tra di ci ja i kon ven ci ja 
je, a to po sta je i sa stav ni deo autor skog pra va, da se, kao i kod gra vi re, pr va če ti ri 
od liv ka-oti ska sma tra ju „autor ski”, a ukup no 12 pri me ra ka uži va sta tus ori gi na la 
– „raz lo zi za ta kvu li mi ta ci ju de lom su teh nič ke, a de lom eko nom ske pri ro de. Sve 
što je iz van tog prav no od re đe nog kon tin gen ta, sma tra se fal si fi ka tom, i to kroz dva 
osnov na ob li ka: iz ra da no vih pri me ra ka i iz ra da no vih ka lu pa. I je dan i dru gi ob
lik se, pre ma za ko nu, sma tra ju re pro duk ci ja ma. ”’28

Po pravilu, na kraju svih razmišljanja o tržištu umetnosti i cenama umetničkih 
dela ostajemo pred pitanjem sa kojim takva razmišljanja i započinju: o kakvim 
vrednostima je tu reč i koji su parametri presudni za ocenjivanje tih vrednosti. 
Tajna je, čini se, nedokučiva. U tom smislu bi se složili sa mišljenjem jednog 
domaćeg likovnog kritičara koji kaže: „Zar Van Gog nije uspeo da proda za života 
ništa, a sada nude milione dolara za jedno jedino platno. Da li je njegovo odsečeno 
uvo ikako uticalo na cenu Suncokreta, Irisa, Žitnih polja? ”

27 Re mon da Mu len, navedeno delo, str. 47.
28 Isto, str. 71.
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• Ilegalno tržište umetnosti – art trafficking  

Bilo koji oblik nelegalnog ponašanja na tržištu umetnosti unosi dodatne probleme 
u domen vrednovanja umetničkih dela. Nažalost, nelegalno tržište zaprema 
značajan deo ukupnog tržišta umetnosti. Tvrdi se da je takozvani art trafficking 
jedan od najtipičnijih oblika ilegalne trgovine – odmah posle droge i oružja.

Umetnička dela su predmet čestih krađa. Samo u Srbiji su tokom 2004. godine 
policiji prijavljene 44 krađe umetničkih dela. Poslednje velika krađa dogodila se u 
Muzeju grada Novog Sada,  8. januara 2006.godine. Ukradena su četiri dela velike 
vrednosti: Rembrantov Portret oca, Rubensov Seneka, Glava Hrista, nepoznatog 
flamanskog autora iz 17. veka i Pejzaž sa pecarošem, Frančeska Mola. 

Liste nestalih i ukradenih umetničkih dela stalno se zanavljaju i proširuju. 
Najnovija lista potrage koju je objavio FBI (početak 2006.godine) krcata je delima 
od ogromne vrednosti. Među najvrednija spadaju:
•	 	7-10.000 umetničkih predmeta pokradenih na početku rata u Iraku 2003. 

godine;
•	 	12 slika ukradenih 1990. iz Muzeja Izabel Stjuart Gardner u Bostonu;
•	 	dva Renoarova i jedno Rembrantovo delo ukradena iz švedskog Nacionalnog 

muzeja 2000. godine;
•	 	Munkov Krik29 i Madona (Bogorodica) nestali 2004. godine iz Munkovog 

muzeja u Oslu;
•	 	Karavađova dela Božić sa svetim Lorencom i Sveti Franjo ukradena u Palermu 

1969. godine;
•	 	dva dela Van Goga nestala iz Muzeja Van Goga u Amsterdamu 2002. 

godine;
•	 	Sezanova slika Pogled na Over na reci Oazi ukradena iz Ašmolijan muzeja u 

Oksfordu;
•	 	Da Vinčijeva Madona sa preslicom, ukradena iz dvorca Dumlanring 2003. 

godine.

Osim umetničkih slika, iz muzeja, privatnih zbirki ili arheoloških nalazišta 
nestaju i brojni umetnički predmeti. Zemlje u kojima je zabeleženo najviše 
slučajeva nestajanja, tačnije rečeno krađa, umetničkih predmeta su Francuska, 
Italija, Rusija i Nemačka, dok su kao najveće tržnice nestalih predmeta poznati 
London (gde su omiljena dela islamske umetnosti i ikone), Nemačka (gde se 
najčešće prodaju starinski satovi), Holandija (gde se prodaju srebro i porcelan)… 

29 Ova Munkova slika je gotovo dve godine bila  najskuplje ukradeno umetničko delo u svetu za kojim se 
tragalo. Srećom, avgusta 2006., obe slike su pronađene i vraćene u matični muzej koji je angažovan na 
otklanjaju nastalih oštećenja.
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Stručnjaci Interpola, koji se bave suzbijanjem ilegalne trgovine umetničkim 
predmetima, smatraju da se na suzbijanje  ove nelegalne delatnosti može uticati 
uz primenu sledećih mera:
•	 	formiranjem preciznih baza podataka sa fotografijama i tačnim opisima 

predmeta;
•	 podizanjem svesti o značaju kulturnog nasleđa;
•	 stvaranjem specijalizovanih jedinica za ovaj vid kriminala;
•	 razmenom podatakâ među policijama raznih država;
•	 specijalnim obeležavanjem (identifikacijom) predmeta;
•	 zaštitom objekata u kojima se umetnička dela čuvaju, i
•	 brzim obaveštavanjem policije o nestanku predmeta.

Na kraju, podsetimo na opštepoznatu okolnost legalizovane pljačke kulturne 
baštine u kolonijalnom razdoblju. Ishod toga je činjenica da se najvrednija dela 
kulture mnogih naroda  nalaze u velikim muzejima zapadnih zemalja – dela 
vavilonske, antičke, egipatske… kulture . 

Nažalost, i danas u svetu imamo brojna žarišta ratnih sukoba koja se koriste kao 
prilika za pljačku a potom i nelegalnu trgovinu umetničkim delima. Poslednju 
deceniju, u središtu pažnje je primer kmerske kulture odnosno kompleksa 
hramova „Angkor” u Kambodži iz kojeg, u okruženju ratnih sukoba, na 
svetsku tržnicu dospevaju relikvije stare preko hiljadu godina. Gest američke 
filijale aukcijske kuće Sotbi da pre nekoliko godina Kambodži bez nadoknade 
vrati  glavu boga Šive koju je imala u svojoj kolekciji, a koja pripada  kompleksu 
„Angkor” za trenutak je uneo nešto svetla u dosta mračnu situaciju na tržištu 
umetnosti. Sve je to, međutim, vrlo brzo palo u senku ugrožavanja neprocenjivih 
umetničkih vrednosti sumerske i vavilonske kulture tokom američke agresije na 
Irak. U savremene primere necivilizacijskog tretmana kulturne baštine jednog 
naroda, bez sumnje ulaze i primeri devastacije kulturne baštine srpskog naroda 
na teritoriji Kosova i Metohije.
Uprkos ogromnom tehnološkom i civilizacijskom napretku, svet je, čini se, 
još uvek daleko od nivoa svesti koja bi obezbedila istinsko poštovanje čak i 
onih umetničkih tvorevina koje predstavljaju najveća dostignuća celokupnog 
čovečanstva i pripadaju svetskoj kulturnoj baštini.
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Dragan Nikodijević

LUCRATIVE REACH OF ART PRACTICE, OR, HOW THE  
“MAGICAL” EVOLVED INTO “CONSUMERING” - THE POSSIBILITIES OF 

MARKETING COMMUNICATION AND SELLING IN ARTS -

Summary 

Modern world has been determined as a society whose vital corridors are 
crammed with the relations of offers and demands – in one word – with 
consumerism. It is obvious that none of human activities can be excepted 
from such a universal designation. The question we ask in this paper is  can 
the traditional, fine arts, as a sphere of most subtle spiritual activities, elude 
such tendencies? Or is it, perhaps, only an apparition, false picture created by 
commercial and marketoriented practice („aesthetic syndrome“ in arts)? Can we 
speak about one specific art sector, diametrically opposed to and different from 
industrial culture, which is sui generis noncommercial? The author presents 
numerous examples, especially when socalled „fine arts“ are concerned, which 
prove that the traditional arts are not, by their definition, noncommercial, but 
that they are, by existing in a primarily organizational context, especially in a 
marketing communication sector,  predestinated to have a lucrative function 
as well.
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Međunarodne okvire za razvoj kreativnih industrija čine brojni, međupovezani 
dokumenti, među kojima su najvažniji Esenska deklaracija2, UNESKOva 
Univerzalna deklaracija o kulturnoj raznovrsnosti, UNESKOva Konvencija 
o zaštiti i promociji raznovrsnosti kulturnih izraza3, Rezolucija Evropskog 
parlamenta o kulturnim industrijama4 i Mišljenje Evropskog komiteta za 
ekonomska i društvena pitanja o evropskim kreativnim industrijama. Pored 
ovih dokumenata, razvojne okvire stvaraju i svetske i evropske organizacije 
poput Saveta Evrope, Evropske investicione banke, Svetske organizacije za 
intelektualnu svojinu (WIPO), Konferencije Ujedinjenih nacija o trgovini i 
razvoju (UNCTD)5 i druge.

Ključne reči:  
kreativne industrije, kulturne industrije, kulturna 
raznovrsnost, zemlje u tranziciji, razvoj, UNESKO 

Definisanje kulturnih i kreativnih industrija

Rasprave o kreativnim industrijama idu u korak sa novim istraživanjima koja 
ispituju promene u odnosima između kulture i ekonomije, obrazovanja i urbane 

1 Tekst je deo knjige S. Jovičić i H. Mikić, Kreativne industrije u Srbiji, koju je objavio British Council, 
Beograd, u aprilu 2006. godine

2 Videti više: „Esenska deklaracija”, u: Dimitrije Vujadinović, ur. Razvojni aspekti kulturnih industrija, 
Balkankult, Beograd, 2002, str. 123-127.

3 Convention on the protection and promotion of the diversity of cultural expressions, 2005, http://www.unesco.
org

4 European Parliament Resolution on Cultural Industries, European Parliament, 2003, http://www.encatc.
org/downloads/Report_Cultural_Industries.pdf     

5 United Nations Conference on Trade and Development (UNCTD), United Nations, São Paulo, June, 2004, 
http://www.unctad.org/en/docs/tdl382_en.pdf

Svetlana Jovičić

MEĐUNARODNI OKVIRI ZA RAZVOJ  
KREATIVNIH INDUSTRIJA

PREPORUKE ZA ZEMLJE U TRANZICIJI1



M
EĐ

U
N

A
RO

D
N

I O
K

V
IR

I Z
A

 R
A

Z
V

O
J 

 K
RE

AT
IV

N
IH

 IN
D

U
ST

RI
JA

240

regeneracije. U poslednjih nekoliko godina, ti odnosi se radikalno menjaju, pa 
se od jedinstvene definicije kreativnih industrija očekuje da bude integrativna i 
sve ih obuhvati. Iako se sva pomenuta istraživanja bave praktično istim temama 
– definisanjem sektora kreativnih industrija, ekonomskim doprinosom u 
generisanju osnovnih makroekonomskih agregata, ili granskom distribucijom 
zaposlenosti – još uvek ne postoji standardna metodologija, niti analitičko 
sredstvo za definisanje pojma i istraživanje ovog polja. 

Odmah, dakle, treba reći da ne postoji jedinstvena definicija pojma, a da termin 
„kreativne industrije” prate i mnogobrojne alternative. Na primer, američki 
analitičari sve više koriste termine „industrije autorskih prava” (copyright 
industries ili copyright based industries) i „industrije zabave” (entertainment 
industries), a u evropskim političkim i akademskim krugovima najčešće se 
koriste termini „kreativne industrije” (creative industries) i „kulturne industrije” 
(cultural industries).6 Pored toga, mogli bismo da govorimo i o „industrijama 
slobodnog vremena” (leisure industries) (u koje spadaju sport i turizam), 
„medijskim industrijama” ili „industrijama sadržaja” (content industries). Među 
onima koji promovišu razvoj kreativnih industrija, postoji opšte slaganje oko 
toga da su „kulturne industrije” preteča koncepta koji ovde zagovaramo, zbog 
čega ću pokušati da uporedim ova dva pojma.

U cilju istraživanja ključnih odnosa između kulture, trgovine i globalizacije, 
UNESKO je sačinio dokument pod nazivom Culture, Trade and Globalization 
(Kultura, trgovina i globalizacija)7, u kome kroz 25 pitanja i odgovora nudi osnovu 
za razumevanje multilateralnih trgovinskih sporazuma i njihov uticaj na razvoj 
nacionalnih kulturnih industrija. UNESKO koristi termin „kulturne industrije” i 
definiše ih na sledeći način: „Postoji opšte slaganje oko toga da se termin „kulturne 
industrije” odnosi na one industrije koje stvaraju, proizvode i komercijalizuju 
nematerijalne sadržaje kulturne prirode. Ti sadržaji, u vidu proizvoda ili usluga, 
obično su zaštićeni pravima intelektualne svojine. U zavisnosti od konteksta, 
ekonomskog ili tehnološkog, kulturne industrije nazivamo i „kreativnim 
industrijama”, „industrijama budućnosti” ili „industrijama sadržaja”. Pojam 
kulturnih industrija odnosi se na štampanje, izdavačku delatnost i multimediju, 
audio-vizuelne delatnosti, muzičke i kinematografske produkcije, kao i na zanate 
i dizajn. U nekim zemljama, pojam kulturnih industrija uključuje i arhitekturu, 
vizuelne i scenske umetnosti, sport, proizvodnju muzičkih instrumenata, 
reklamu i kulturni turizam.”8

6 U nekim zemljama u upotrebi je termin culture industries ili „industrije kulture” koji je, možda, 
najprimereniji duhu srpskog jezika.

7 Culture, Trade and Globalization, http://www.unesco.org/culture/industries/trade/index.shtml
8 http: //www.unesco.org/culture/industries/trade/html_eng/question1.shtml#1.
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U septembru 2005. godine, Evropska kulturna fondacija je objavila kratku studiju 
– The „Creative sector” – An Engine For Diversity, Growth and Jobs in Europe9, koju 
je izradio nemački stručnjak, Andreas Vizand (Andreas Wiesand). U ovoj studiji 
predložena je definicija evropskog kreativnog sektora, koja uključuje umetnosti, 
medije, kulturno-istorijsko nasleđe i sve srodne profesionalne aktivnosti javnih ili 
privatnih organizacija, uključujući i granične oblasti kao što su dizajn, arhitektura 
ili proizvodnja muzičkih instrumenata. Vizand kaže da se najrasprostranjenija 
definicija „kulturnih industrija”10 odnosi na sva privatna preduzeća i samostalne 
preduzetnike koji deluju u različitim oblastima kulture kao što su tržišta knjiga, 
umetničkih dela i muzike, ili filmska i audiovizuelna produkcija i distribucija. 
Pojam se može proširiti i na srodne proizvode i usluge (npr. na kulturni turizam). 
U mnogim slučajevima, zvanične statistike i politike ne uzimaju u obzir ovaj 
sektor, zbog toga što su i dalje usredsređene na industrijsku proizvodnju koja 
pripada društvima iz prošlosti ili nekim drugim političkim tradicijama. Iako ne 
uključuje javne institucije kulture, Vizandova definicija je značajna zbog toga što 
ukazuje na to da postoji komplementarni odnos i međuzavisnost (ili simbioza) 
između javnog i privatnog kulturnog sektora. 

Ministarstvo prosvete Finske je 1997. godine objavilo izveštaj Cultural Industry 
Committee: Final Report11. Prema izveštaju, kulturne industrije Finske čine 
arhitektonski i industrijski dizajn i umetnost, prostori za izlaganje i prikazivanje, 
kao što su na primer: pozorišta, biblioteke, muzeji i arhivi, izdavaštvo, dnevna 
štampa i periodika, usluge reklame, fotografske usluge, radio i televizijske 
aktivnosti, produkcija i distribucija igranih filmova i videa, scensko-muzičke 
aktivnosti, zabavni parkovi, video igre i rekreativne usluge. To što finska definicija 
kulturnih industrija uključuje i zabavne parkove nije ništa neobično. Španska 
definicija je čak i šira jer uključuje i sport, igre na sreću i kulturno nasleđe. U 
slučaju Nemačke, prvi izveštaj o kulturnim industrijama The Dynamics of the 
Culture Industries: North RhineWestphalia in Comparison (Dinamika kulturnih 
industrija: Severna RajnaVestfalija) - urađen je već 1992. godine, a deset godina 
kasnije, objavljen je čak četvrti izveštaj Culture Industries within the Web of 
Business Sectors (Kulturne industrije u mreži poslovnog sektora). Prema ovom 
poslednjem izveštaju, jezgro nemačkih kulturnih industrija čini pet tržišta - 
tržište umetnosti i dizajna; tržište knjiga i štampe; filmsko tržište; audio-vizuelno 
tržište; i radijsko-televizijsko tržište.

Gospodin Kamil Idris je aktuelni predsednik Svetske organizacije za intelektualnu 
svojinu, te stoga kulturne industrije, logično, definiše iz perspektive autorskih i 

9 Andreas Wiesand, Michael Söndermann, The “Creative sector” – An Engine For Diversity, Growth and Jobs 
in Europe, European Cultural Foundation, Amsterdam, 2005.

10 U Nemačkoj ih nazivaju Kulturwirtschaft  („kulturna privreda”)
11 Cultural Industry Committee: Final Report, Ministry of Education, Finland, 1999.
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srodnih prava, a naziva ih i industrijama autorskih prava (copyright industries).12 
Idris kaže da se kulturnim industrijama nazivaju one aktivnosti i industrije, 
čiji su primarni proizvodi i usluge zaštićeni autorskim i srodnim pravima. 
Prema Idrisu, „kulturne industrije podeljene su na sledeće kategorije: muzika, 
audiovizuelna ostvarenja, umetnost, arhitektura, književnost, informacione 
tehnologije, interaktivna zabava i obrazovanje. Ovakvo grupisanje delatnosti i 
dela odgovara različitim kategorijama autorskih i srodnih prava kojima se ona 
štite...”13

Dejvid Hezmondhal (David Hesmondhalgh) je jedan od retkih britanskih autora 
koji se takođe bavi kulturnim industrijama. U knjizi Cultural Industries,14 on 
ih definiše kao one aktivnosti čiji je primarni cilj komunikacija sa publikom, 
i stvaranje sadržaja (značenja). Dalje, Hezmondhal kulturne industrije deli na 
osnovne i periferne, a navodi i nekoliko graničnih slučajeva. Osnovne kulturne 
industrije su one koje se bave industrijskom proizvodnjom i distribucijom 
sadržajâ (proizvoda i usluga), i to su: 1) oglašavanje (advertising) i marketing; 
2) radiodifuzija (broadcasting); 3) filmska industrija; 4) muzička industrija; 5) 
štampa i izdavačka delatnost; i 6) video i kompjuterske igre. „Periferne” kulturne 
industrije, kako kaže Hezmondhal, kao i osnovne, u osnovi su okupirane 
proizvodnjom sadržaja (značenja), ali prilikom reprodukcije sadržaja (proizvoda), 
koriste polu-industrijske ili ne-industrijske metode. Na primer, pozorište je tek 
nedavno počelo da primenjuje nešto što bismo mogli nazvati industrijskim 
oblikom proizvodnje i reprodukcije (licencirani scenski spektakli)15, a u procesima 
stvaranja, izlaganja ili prodaje umetničkih dela (slika, instalacija, skulptura), koji 
svake godine generišu ogromne profite, ne postoji faza reprodukcije.

Uzimajući u obzir postojeće definicije kompleksnog fenomena kulturnih 
industrija, Hezmondhal ukazuje i na niz veoma značajnih graničnih slučajeva 
poput sportske industrije, industrije elektronskih uređaja, softverske industrije 
i modne industrije. Sportski spektakli po mnogo čemu liče na koncerte ili 
spektakle u kulturnim industrijama. U oba slučaja ljudi žele da se zabave uz 
prisustvo talentovanih izvođača, ali ključna razlika je u tome što je sport u 
osnovi takmičarske prirode, a kreativnost nije. Dalje, kulturne sadržaje primamo 
putem elektronskih uređaja (hifi, televizori, video rikorderi, itd.). Iako je važno 
da ovi uređaji imaju atraktivan dizajn, njihova proizvodnja u osnovi zavisi od 
rada inženjera. Konačno, softverska industrija ima mnogo toga zajedničkog 
sa kulturnim industrijama, međutim, funkcionalni aspekti softvera potpuno 

12 Kamil Idris, Intelektualna svojina  moćno sredstvo ekonomskog rasta, Balkankult, Beograd, 2004, str. 158.
13 Ibid, citat str. 159.
14 David Hesmondhalgh, The Cultural Industries, SAGE Publications, London, 2002, str. 12-13.
15 Npr. mjuzikl Majkla Beneta, A Chorus Line u Pozorištu na Terazijama, u režiji Mihaila Vukobratovića 

(Beograd, sezona 2005/06).
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nadilaze značaj estetske dimenzije odnosno dizajna; a moda je fascinantan hibrid, 
jer su funkcionalnost i značenje njenih proizvoda gotovo uravnoteženi. 

Milena Dragićević Šešić i Branimir Stojković u knjizi Kultura: menadžment, 
animacija, marketing16 objašnjavaju da „industrije kulture” predstavljaju 
industrijski, serijski način organizovanja proizvodnje kulturnih dobara i usluga. 
Oni dalje ove industrije klasifikuju u pet grupa, i to na osnovu podele prema vrsti 
proizvoda, načinu proizvodnje i potrošnje:

•	 	serijski umnožena umetnička dela: knjige, ploče i audio kasete, video kasete, 
filmovi, ali i grafike i reprodukcije... Ova dela mogu se kupiti kao predmeti 
– roba (ploča, kaseta) ili u vidu doživljaja – „iluzije”, kupovinom ulaznice za 
filmsku projekciju;

•	 	emitovana umetnička dela, ili kulturni programi: emisije radio i TV stanica 
i studija;

•	 	muzički instrumenti: kao sredstva na kojima se stvara, komponuje muzika, 
ali i na kojima se ona izvodi – interpretira pred publikom;

•	 	uređaji za snimanje (stvaranje) i reprodukciju umetničkih dela: kamere, 
tonski uređaji, filmski projektori, radio i TV aparati, gramofoni, 
kasetofoni;

 A) uređaji za amatersku, svakodnevnu upotrebu;
 B) profesionalni uređaji; 
•	 	potrošni materijal (boje, lakovi, razvijači, filmska i tonska traka...) 

neophodan u procesu umetničkog stvaranja ili prilikom proizvodnje serijski 
umnožavanih dela.

Termin „kreativne industrije” prvi put se pojavio 1994. godine, u strateškom 
dokumentu australijske vlade Creative Nation17, ali sam koncept je široko 
prihvaćen tek krajem iste decenije, i to  zahvaljujući britanskim političarima. Prva 
definicija kreativnih industrija pojavila se 1998. godine, u dokumentu britanske 
vlade Creative Industries Mapping Document18, a nju su kasnije usvojili istraživači 
i političari širom sveta: 

„Kreativne industrije su one aktivnosti koje potiču od individualne kreativnosti, 
veštine i talenta a koje imaju potencijal za stvaranje bogatstva i radnih mesta kroz 

16 Milena Dragićević Šešić, Branimir Stojković, Kultura: menadžment, animacija, marketing, CLIO, Beograd, 
2003, str. 233-234.

17 Creative Nation, The Department of Communications, Information Technology and the Arts, Canberra, 
1994, http://www.nla.gov.au/creative. nation/contents.html

18 Creative Industries Mapping Document, Department for Culture, Media and Sport, London, 1998.  
http://www.culture.gov.uk/global/publications/archive_1998/Creative_Industries_Mapping_Document_
1998.htm
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generisanje i eksploataciju intelektualne svojine.” Ova definicija ima tri važna 
elementa:

 1.  osnovni resursi su ljudi – intelekt, veštine i mašta;
 2.  ekonomska vrednost dolazi iz inspiracije individue i, za uzvrat, 

reputacije koju individua dobija zbog svog kreativnog talenta;
 3.  koncept prava intelektualne svojine je centralni, pošto omogućava da 

se realizuje ekonomska vrednost stvaralačkih aktivnosti.

Važno je reći da su industrije koje su uključene u definiciju različito prihvatale 
ovaj termin (kreativne industrije), i to u zavisnosti od njihovih ciljeva. Termin 
su prihvatili oni koji žele pažnju i brigu vlade, naročito vladine dotacije i 
subvencije (npr. community arts inicijative), ali su ga odbacile one industrije koje 
su dobro razvijene i ne žele da im se vlada meša u poslove (npr. izdavači i filmski 
distributeri). 

Da bismo razumeli iskustvo Velike Britanije, važno je da znamo da je ono 
prvenstveno usredsređeno na kreativnost i intelektualnu svojinu. Za „kreativnu 
ekonomiju” Britanije, individualno preduzetništvo i privatne investicije su 
važne onoliko koliko su javne investicije važne za umetnost i obrazovanje. Javne 
investicije su ključne za negovanje kreativnih talenata i stvaranje prostora za 
eksperimente (inovaciju). Stoga je značaj državnih investicija najvažniji faktor za 
stvaranje konkurentne i održive kreativne ekonomije. 

Savet Evrope je nedavno pokrenuo projekat Stvaranje kulturnog kapitala (Creating 
Cultural Capital)19. Cilj ovog projekta je da promoviše kulturnu raznovrsnost 
i kreativnost na evropskom i globalnom planu, i to putem podrške razvoju 
kreativnih industrija. U ovom projektu, Savet Evrope koristi britansku definiciju 
kreativnih industrija.

Ričard Kejvs (Richard Caves), jedan od retkih i uticajnih ekonomista koji 
proučava kulturu, takođe je pokušao da definiše kreativne industrije, i to u 
smislu da one proizvode dobra i usluge koje često povezujemo sa kulturnom i 
umetničkom vrednošću, ili jednostavno sa zabavom. Prema Kejvsu, kreativne 
industrije uključuju izdavačku delatnost (knjige i časopise), vizuelne umetnosti 
(slikarstvo i skulpturu), scenske umetnosti (pozorište, operu, koncerte, ples), 
muzičku produkciju, filmsku i televizijsku produkciju, pa čak i modu, igračke i 
igre.20

19 Videti više o projektu http://www.coe.int/T/E/Cultural_Co-operation/Culture/Action/CCC/ 
20 Videti više u: Richard Caves, Creative Industries, Harvard University Press, Cambridge, 2000.
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U cilju dalje rasprave o navedenim terminima i definicijama, reći ćemo šta je 
„industrija” i koje je savremeno značenje tog termina. 

U mnogim ekonomskim rečnicima može se videti da je „industrija”, u kontekstu 
konkurentnog tržišta, definisana kao veliki broj preduzeća koja se međusobno 
nadmeću u proizvodnji homogenog proizvoda (roba ili usluga koje imaju 
kombinaciju karakteristika koje kupac doživljava kao identične).21 U Velikoj 
Britaniji, koja je najviše promovisala koncept „kreativnih industrija”, termin 
„industrija” se koristi prilično često. Ta česta upotreba je dovela do promene 
smisla. Termin se više ne odnosi strogo na fabričku proizvodnju, već se 
primenjuje na bilo koju grupu aktivnosti čiji su rezultati ili ishodi manje-više 
slični. Tako  postoji „industrija seksa” (sex industry), „industrija nege” (care 
industry), „industrija slobodnog vremena” (leisure industry), itd. Takođe, često 
se dešava da političari i novinari ovaj termin upotrebljavaju u ironičnom smislu, 
naročito onda kada govore o aktivnostima koje su bile zabranjivane a sada su 
legalizovane (npr. „industrija prosjačenja” [the begging industry], „industrija 
žalbi” [the complaints industry], itd.).22

Uzimajući u obzir ovakvo značenje i upotrebu termina „industrija”, možemo 
otkloniti jednu uobičajenu predrasudu – da „kreativne industrije” podrazumevaju 
industrijsku proizvodnju i masovnu potrošnju. To, barem u slučaju Velike 
Britanije, nije nužno. Termin „kreativne industrije” ne treba da nas asocira na 
velika fabrička postrojenja i pokretnu traku u industrijskoj proizvodnji, već 
na  brojne i raznovrsne aktere i delatnosti čiji su ciljevi slični. Tako su medijske 
korporacije, jednako koliko i zanatlije (koje recimo koriste tradicionalne tehnike 
tkanja ili oslikavanja svile), deo britanskih kreativnih industrija jer su njihovi 
ciljevi i proizvodi slični (znanje i kreativnost su proizvodni inputi, a proizvodi 
su kreativni izrazi različitih ideja i zaštićeni su pravima intelektualne svojine). 
Međutim, postavlja se pitanje kakvo značenje ovaj pojam ima u drugim 
zemljama, i da li ga je moguće preuzeti i bukvalno prevesti? Kakve asocijacije 
imate kada čujete reči „kreativno” ili „industrija”? Da li biste sa sigurnošću mogli 
da odgovorite na pitanje - šta su kreativne industrije?

Većina stručnjaka se slaže oko toga da su kulturne industrije deo kreativnih 
industrija, ali da se o njima u Britaniji više ne govori (smatraju se zastarelim 
konceptom), jer je termin „kreativne industrije” dominantan i poželjan kao 
moderan i otvoren ka drugim društvenim oblastima (privredi, obrazovanju, 
itd.). Nailazimo i na argument da su razvoj i primena novih tehnologija doveli 

21 Prema: Dejvid Pirs, Mekmilanov rečnik moderne ekonomije, Dereta, Beograd, 2003, str, 158. 
22 Justin O’Connor, The Definition of „Cultural Industries”, http://myweb.ncku.edu.tw/~p2692110/cul_survey.

files/article/O’connor%20J..pdf
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do stvaranja novih kulturnih oblika i žanrova, koji se nisu mogli smestiti u uske 
okvire „kulture” i kulturnih industrija; i da je zbog toga bilo neophodno uvođenje 
novog koncepta kreativnih industrija. 

Treba imati u vidu i politički ili ideološki period u kome su se kreativne industrije 
pojavile. Mnogi autori (npr. Kaninghem/ Cunningham i Gibson/ Gibson) tvrde 
da je koncept „kreativnih industrija” u suštini politički konstrukt Blerove „Nove 
laburističke vlade” koji je inaugurisan 1997. godine dolaskom Krisa Smita (Chris 
Smith) na čelo Odeljenja za kulturu, medije i sport (Department for Culture, 
Media and Sport – u mnogim zemljama pandan ovom odeljenju su ministarstva 
kulture). Ovde, poput britanskih političara i novinara, možemo biti ironični i 
reći da postoji „industrija političkih izbora”, da je na njenom tržištu konkurencija 
oštra i jaka i da, ukoliko želite lidersku poziciju, morate imati originalan, lepo 
upakovan i kvalitetan proizvod sa povoljnom cenom. U tom smislu, laburisti su 
razvojni koncept „kreativnih industrija” ponudili kao proizvod na tržištu. Ne 
možemo nikako tvrditi je ovaj proizvod laburiste učinio liderima na tržištu, ali 
pošto su oni to svakako postali, promoteri „kreativnih industrija” dospeli su u, 
moglo bi se reći, nezgodnu situaciju. Naime, ukoliko želite da zadržite poverenje 
„potrošača-glasača”, morate ispuniti obećanje – pored atraktivne reklame, 
agresivnog oglašavanja i lepog pakovanja, morate imati i kvalitetan proizvod. 
Politički konstrukt sada morate dekonstruisati, odnosno operacionalizovati i 
dokazati da je istinski inovativan i održiv. Dekonstrukcija i stvaranje politike 
razvoja kreativnih industrija u Velikoj Britaniji išli su u pravcu formiranja 
specijalnih tela (npr. Creative Industries Task Force) čiji je zadatak bio da 
apstraktni politički koncept učine realnim i ostvarivim – trebalo je dokazati da je 
sektor kulture profitabilan, da u značajnoj meri doprinosi ekonomskom razvoju 
zemlje i da, stoga, zaslužuje bolju poziciju na listi vladinih prioriteta. 

Operacionalizacija definicije

Videli smo kako su Britanci definisali kreativne industrije. S druge strane, u istoj 
zemlji, „kulturne industrije” su definisane kao one koje se bave industrijskom 
proizvodnjom i distribucijom nematerijalnih sadržaja kulturne prirode.23 Dakle, 
kulturne industrije, za razliku od kreativnih, Britanci strogo određuju kroz 
standardizovane proizvodne procese i proizvode namenjene masovnoj potrošnji. 
Na primeru iste zemlje, definicija kulturnih industrija je dosta precizna i dosledno 
se može operacionalizovati; dok je definicija kreativnih industrija apstraktna a 
njena operacionalizacija kritična. Svi koji su se time bavili (operacionalizacijom 

23 David Hesmondhalgh, The Cultural Industries, SAGE Publications, London, 2002, str. 12.
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definicija) radi daljeg istraživanja i kulturnih i kreativnih industrija, koristili su 
sektorski pristup. 
Kulturne industrije, logično, čini šest grana: 1) oglašavanje i marketing; 2) 
radiodifuzija (broadcasting); 3) filmska industrija; 4) muzička industrija; 5) 
štampa i elektronsko izdavaštvo i 6) video i kompjuterske igre.

Međutim, kreativne industrije, tako široko definisane kao „sve aktivnosti 
koje se zasnivaju na stvaranju i eksploataciji intelektualne svojine”, čini samo 
trinaest delatnosti: 1) reklama, 2) arhitektonske i inženjerske aktivnosti, 3) 
umetničko i tržište antikviteta, 4) umetnički zanati, 5) dizajn, 6) moda (dizajn 
odeće, proizvodnja malih serija, izlaganje i prodaja modne odeće, izvoz i modni 
konsalting), 7) filmska i video industrija (reprodukcija video zapisa, fotografske 
usluge za potrebe filmske delatnosti, kinematografska i video produkcija, 
kinematografska i video distribucija i prikazivanje filmova), 8) interaktivni softver 
zabavnog karaktera, 9) muzička industrija (izdavanje i reprodukcija zvučnih 
zapisa), 10) scenske umetnosti, 11) izdavaštvo, 12) izrada softvera i kompjuterske 
usluge i 13) radio i televizijske aktivnosti.

Pogrešno je tvrditi da su ovim sektorima obuhvaćeni svi kreativni izrazi koji 
se mogu ekonomski eksploatisati; i postavlja se pitanje zašto na toj listi nema 
mnogih drugih aktivnosti, npr. naučnih? Da li to znači da nauka nije kreativna? 
Kritičari kreativnih industrija predlažu da se ova lista proširi. Jedan od njih 
konstatuje sa ironijom da je, sudeći prema ovoj listi, oglašavanje (advertising), na 
primer, kreativno ali da marketing to nije.

Kao i mnogi, pitamo se kako su i zbog čega su ove industrije svedene na ovih 
trinaest delatnosti? Kojim principom selekcije su se vodili članovi taskforce-a 
pri britanskoj vladi? Nemamo tačne i pouzdane odgovore na ova pitanja, ali ako 
analiziramo rezultate njihovog rada, možemo da pretpostavimo koju logiku su 
primenili. Pošto je već postojala politička volja da se kreativne industrije, kao 
novi koncept, uvedu u kulturnu politiku, zadatak taskforce-a bio je da izradi 
studiju izvodljivosti – trebalo je dokazati da kreativne delatnosti imaju značajne, 
pre svega ekonomske, potencijale i da je sektor kulture ravnopravan partner u 
ekonomskom razvoju zemlje. 

Proces izrade studije o ekonomskom značaju kreativnih delatnosti nazvan je 
mapiranjem kreativnih industrija, a sama studija je nosila naziv The Creative 
Idustries Mapping Document. Ovaj pionirski poduhvat pratio je niz metodoloških 
problema koji su važni ne samo zbog toga što nam, ukoliko ih razumemo, nude 
odgovore na pitanja u vezi sa definicijom (zašto tih trinaest delatnosti), već i zbog 
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toga što su se sa njima suočavali svi istraživači u mnogim zemljama koje su pratile 
primer Britanije, uključujući i nas u Srbiji. 

Navešćemo samo neke koje smatramo najznačajnijima: brojne, heterogene i 
neuporedive delatnosti treba približiti i sjediniti u jedan sektor – sektor kreativnih 
industrija (npr. pozorišnu delatnost i dizajn video igara); treba dokazati da 
kreativne delatnosti u značajnoj meri doprinose razvoju nacionalne ekonomije; 
kao i svuda u svetu (osim možda u SAD), postoji hroničan nedostatak pouzdanih 
statističkih podataka u gotovo svim oblastima kulture i umetničkog stvaralaštva 
(zbog specifične prirode sektora i zbog toga što se, tradicionalno, doprinos 
kulture nije merio statistički već kulturološki, odnosno kvalitativno ili nikako); 
treba izbeći već postojeće koncepte poput „kulturnih industrija”, biti inovativan, 
i prevazići nedostatak iskustava drugih zemalja.

Ukoliko uzmemo u obzir ove probleme, a zatim analiziramo rezultate mapiranja 
(sadržaj studije), možemo da zaključimo da su britanski istraživači u kreativne 
industrije svrstali samo one delatnosti za koje su imali dovoljno pouzdanih 
statističkih podataka i koje su ujedno mogle potvrditi hipotezu o pozitivnim 
ekonomskim trendovima.

Britanska nacionalna studija je uglavnom bila dobro prihvaćena. Usledila je 
jasna politika razvoja kreativnih industrija, koja je naročito uspešno prilagođena 
i primenjena u britanskim regionima i gradovima (jer je koncentracija industrija 
najveća u gradovima). Kreativne industrije su prepoznate kao nacionalni i lokalni 
razvojni koncept, ne samo u Britaniji, već i širom Evrope i sveta; s tim što sada, uz 
sam koncept, Britanci mogu da ponude i stručnost u ovoj oblasti. 

Na osnovu svega navedenog, možemo da zaključimo da je pojam kreativnih 
industrija u svojoj osnovi i orijentaciji pragmatičan, jer ne potiče iz akademskog 
diskursa, već pre iz ekonomske i kulturne politike. Objavljene studije mapiranja 
kreativnih industrija su pre deskriptivne nego analitičke i uglavnom se završavaju 
listama „šta jesu - šta nisu” kreativne industrije. Po pitanju razvoja kreativnih 
industrija, teorija je u zaostatku od nekoliko godina. Tek u poslednje vreme, 
nekolicina autora počela je da se bavi teorijskom osnovom ovih industrija. 
Većina njih tvrdi da se ovaj koncept ne može naučno definisati, jer u mnogim 
slučajevima predstavlja samo skup oblasti koji nemaju istu analitičku osnovu niti 
se sistematski mogu analizirati. 

Mnogobrojna i raznovrsna iskustava nam govore da kreativne industrije 
predstavljaju efektan razvojni koncept, ali da je taj razvoj uslovljen i usmeren 
definicijom kreativnih industrija koja varira u zavisnosti od konteksta i potreba. 
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Iako se prvenstveno radi o razvojnom konceptu gradova i regiona, neophodno 
je da postoji i nacionalna definicija kreativnih industrija kao okvir za kreiranje 
javne politike i dalji razvoj. 

Međunarodni okviri za razvoj kreativnih industrija 

Međunarodne okvire za razvoj kreativnih industrija čine mnogobrojni, 
međupovezani dokumenti, među kojima su najvažniji Esenska deklaracija24, 
UNESKO-va Univerzalna deklaracija o kulturnoj raznovrsnosti, UNESKO-
va Konvencija o zaštiti i promociji raznovrsnosti kulturnih izraza25, Rezolucija 
Evropskog parlamenta o kulturnim industrijama26 i Mišljenje Evropskog komiteta 
za ekonomska i društvena pitanja o evropskim kreativnim industrijama. Pored 
ovih dokumenata, razvojne okvire stvaraju i svetske i evropske organizacije poput 
Saveta Evrope, Evropske investicione banke, Svetske organizacije za intelektualnu 
svojinu (WIPO), Konferencije Ujedinjenih nacija o trgovini i razvoju (UNCTD)27 
i druge.

Esenska deklaracija: 10 aksioma evropskih kulturnih industrija je rezultat 
međunarodnog kongresa Evropske kulturne industrije – upoređivanje razvojnih 
koncepata, održanog u maju 1999. godine u Esenu28, i ona ističe značaj kulturnih 
industrija u lokalnom i regionalnom razvoju evropskih zemalja. Prema 
deklaraciji, termin „kulturne industrije” odnosi se na sva nezavisna pravna lica 
(privatni sektor) koja deluju na polju kulture, umetnosti i medija; ali ga je moguće 
redefinisati i prilagoditi potrebama lokalnog razvoja. Zanimljivo je da prvi 
aksiom definiše kulturne industrije kao poseban ekonomski sektor: „Podtržišta 
unutar kulturnih industrija predstavljaju bogat mozaik koji se često prepliće sa 
sektorom ekonomije; na polju kulturnih industrija evropski gradovi i regioni 
predstavljaju različite i individualne profile. Međutim, statistički sistemi kategorija 
(delatnosti), koje se konvencionalno primenjuju, ne uspevaju da obuhvate svu 
širinu i raznolikost struktura od kojih su satkane kulturne industrije. Zbog toga 
moramo početi da kulturne industrije shvatamo kao zasebni entitet u okviru 

24 Videti više: „Esenska deklaracija”, u: Dimitrije Vujadinović, ur. Razvojni aspekti kulturnih industrija, 
Balkankult, Beograd, 2002, str. 123-127.

25 Convention on the protection and promotion of the diversity of cultural expressions, 2005, http://www.unesco.
org

26 European Parliament Resolution on Cultural Industries, European Parliament, 2003, http://www.encatc.org/
downloads/Report_Cultural_Industries.pdf

27 United Nations Conference on Trade and Development (UNCTD), United Nations, São Paulo, June, 2004, 
http://www.unctad.org/en/docs/tdl382_en.pdf

28 Realizaciju ovog kongresa pomogla su ministarstva ekonomije, tehnologije i saobraćaja, kao i ministarstva 
za rad, socijalna pitanja, urbani razvoj, kulturu i sport pokrajine Severna Rajna-Vestfalija, u saradnji 
sa Saveznim ministarstvom za inostrane poslove, a sam kongres su organizovali STADTart, ERICarts i 
Univerzitet u Dortmundu.
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ekonomskih i kulturnih politika i politika urbanog razvoja. Tek onda kada se 
ovakva praksa ustali, biće moguće odavanje punog priznanja značaju kulturnih 
industrija za razvoj ekonomije i društva u celini, kao i značaju koji one imaju u 
okviru politika tržišta rada, urbanog razvoja i infrastrukture”.29 
Godinu dana nakon međunarodnog kongresa u Esenu, u Varšavi je održan 
Simpozijum o razvoju kulturnih industrija (UNESCO Symposium on Culture 
Industries Development). Ponovo je zaključeno da su podrška i zaštita umetničke 
kreativnosti važni za kulturne industrije u Evropi i naglašena je potreba za 
stvaranjem održivih tržišta kulturnih dobara. Proizvođačima kulturnih 
dobara (umetnicima i producentima) potrebno je pružiti podršku u oblastima 
marketinga i distribucije, a takva održiva tržišta ne treba da zadovoljavaju 
globalne standarde, već potrebe i želje lokalne populacije. Iskazane su i potrebe 
za razvojem regionalne saradnje, stvaranjem strukture za uzajamnu podršku 
zemalja-suseda, finansiranjem istraživanja i razmenom inoformacija o kulturnim 
i medijskim politikama i industrijama.

Kao što varšavski simpozijum pokazuje, istraživanje i promocija razvoja 
kulturnih industrija nisu važne samo za Holivud, Brodvej ili za „Bertelsmane” 
(Bertelsmann) ovog sveta. Naprotiv, interesi i aktivnosti UNESKO-a u ovoj 
oblasti prvenstveno su usmereni na države i programe koji su situirani na južnoj 
hemisferi, a za razvoj kreativnih industrija najvažnije su Univerzalna deklaracija 
o kulturnoj raznovrsnosti i Konvencija o zaštiti i promociji raznovrsnosti kulturnih 
izraza. Putem ovih dokumenata UNESKO na indirektan način nacionalnim 
vladama daje preporuke u pogledu tretmana kreativnih industrija (ili kulturnih 
industrija, kako stoji u dokumentima). 

U svetlu savremenih ekonomskih i tehnoloških promena, koje otvaraju brojne 
mogućnosti za stvaralaštvo i inovaciju, vlade treba da omoguće raznovrsnost u 
snabdevanju kulturnim dobrima, kako bi se uvažavala prava autora i umetnika, 
i specifičnosti kulturnih proizvoda koji ne smeju biti tretirani kao druge obične 
robe.30

UNESKO dugoročno prati i analizira međunarodne tokove i razmenu kulturnih 
dobara.31 Zbog činjenice da su ti tokovi i dalje neuravnoteženi (neravnopravni), 
UNESKO preporučuje uspostavljanje solidarnih odnosa, kako bi svim zemljama, 
naročito zemljama u razvoju i zemljama u tranziciji, bilo omogućeno da razviju 

29 Dimitrije Vujadinović, urednik, Razvojni aspekti kulturnih industrija, Balkankult, Beograd, 2002, str. 123-
127.

30 Article 8 – „Cultural Goods and Services: Commodities of a Unique Kind”, Universal Declaration on 
Cultural Diversity, UNESCO, 2001, http://www.unesco.org

31 Videti studiju: International Flows of Selected Cultural Goods and Services, 19942003; UNESCO Institute 
for Statistics, Montreal, 2005, http://www.unesco.org
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svoje kulturne industrije koje bi bile održive i konkurentne na nacionalnom i 
međunarodnom planu.32 Tržišne sile, same po sebi, ne mogu garantovati očuvanje 
i promociju kulturne raznovrsnosti, koja je ključ održivog ljudskog razvoja. Zbog 
toga treba obnoviti partnerstva između javnog, privatnog i civilnog sektora.33

Prema funkcijama i prirodi svog mandata, UNESKO ima odgovornost da 
promoviše Deklaraciju i integraciju njenih principa u razvojne strategije različitih 
međuvladinih tela, kao i da nastavi sa aktivnostima koje vode ka uspostavljanju 
standarda, podizanju svesti i kapaciteta u oblastima koje su relevantne za 
Deklaraciju.34 U akcionom planu, koji prati Deklaraciju, kaže se da zemljama u 
tranziciji treba pomoći da razviju svoje kulturne industrije; da treba stimulisati 
međudržavnu saradnju, u cilju razvoja dinamičnih lokalnih tržišta; i da vlade, 
kroz odgovarajuće instrumente kulturne politike, umetnicima i producentima 
moraju da omoguće lakši pristup globalnom tržištu i međunarodnim mrežama 
distribucije. 

Kao što vidimo, UNESKO podstiče vlade zemalja u tranziciji da prepoznaju 
značaj kulturnih industrija, ne samo kao moćnih instrumenata za stvaranje 
kolektivnih i individualnih kulturnih identiteta - zbog čega su važne za 
nacionalne kulturne politike - već i kao vodećih snaga u sveukupnom održivom  
kulturnom i ekonomskom razvoju. UNESKO i druge organizacije, poput Global 
Alliance for Cultural Diversity, doprinose razvoju stručnih znanja u tim zemljama 
i savetuju da se, pored tradicionalnih oblika saradnje, uspostave nova partnerstva 
između javnog, privatnog i civilnog sektora. Takvi udruženi napori, zajedno 
sa beskompromisnom borbom protiv piraterije, vode ka promociji i stvaranju 
lokalnih - ili, u zavisnosti od industrije, regionalnih - tržišta zasnovanih na 
lokalnoj ili regionalnoj kreativnoj proizvodnji. 

UNESKO „kulturne izraze” definiše kao oblike kreativnog izražavanja pojedinaca, 
grupa i društava, koji imaju kulturni sadržaj. Četiri člana Konvencije o zaštiti 
i promociji raznovrsnosti kulturnih izraza jesu relevantna za razvoj kreativnih 
industrija. Konvencija polazi od toga da kultura, kao strateški element, mora biti 
deo nacionalnih i međunarodnih razvojnih politika; da su prava intelektualne 
svojine i njihovo sprovođenje veoma važni za razvoj stvaralaštva; i da procesi 
globalizacije omogućavaju brzu i stalnu interakciju između kultura, ali ujedno, 
zbog ogromnih nejednakosti bogatih i siromašnih zemalja, narušavaju 

32 Article 10 – „Strengthening Capacities for Creation and Dissemination Worldwide”, Universal Declaration 
on Cultural Diversity, UNESCO, 2001, http://www.unesco.org

33 Article 11 – „Building Partnerships Between the Public Sector, the Private Sector and Civil Society”, 
Universal Declaration on Cultural Diversity, UNESCO, 2001, http://www.unesco.org

34 Article 12 – „The role of UNESCO”, Universal Declaration on Cultural Diversity, UNESCO, http://www.
unesco.org
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kulturnu raznovrsnost. Zemlje potpisnice Konvencije obavezuju se da će, kroz 
obrazovne programe i javne kampanje35, promovisati značaj zaštite i promocije 
raznovrsnosti kulturnih izraza, kao i da će uvesti programe obrazovanja, obuke 
i razmene u oblasti kulturnih industrija, kako bi podržale razvoj produkcionih 
kapaciteta i kreativnosti. Potpisnicima Konvencije savetuje se da uspostavljaju 
bilateralnu, regionalnu i međunarodnu saradnju36, kako bi stvorili uslove 
za promociju raznovrsnosti kulturnih izraza, i to kroz dijalog o kulturnim 
politikama; profesionalnu razmenu i obuku, podsticaje stvaranju partnerstava 
između javnog, privatnog i civilnog sektora, te kroz sklapanje koprodukcionih i 
ko-distributerskih sporazuma.
 
Konferencija Ujedinjenih nacija o trgovini i razvoju (UNCTD)37 ustanovljena je 
1964. godine kao stalno međuvladino telo i glavni organ Generalne skupštine 
Ujedinjenih nacija, u oblasti razvoja i trgovine. Glavni ciljevi UNCTD jesu 
povećanje trgovinskih ulaganja i razvojnih mogućnosti zemalja u razvoju. 
UNCTD trenutno broji 192 države-članice. UNCTD smatra da su kreatori javnih 
politika u zemljama u razvoju suočeni sa velikim izazovom – sa stvaranjem i 
implementacijom programa negovanja kreativnosti i politike razvoja kreativnih 
industrija. Na globalnom planu, ključni faktor konkurentnosti više nije samo 
cena, već i primena novih tehnologija i znanja koja mogu da generišu veću dodatu 
vrednost. Ova nova situacija nastala je zbog sve veće potražnje za uslugama u 
oblasti sadžaja (content services), pada cena tehnologije i novih obrazaca potrošnje 
širom sveta; zajedno, ovi faktori rezultiraju rastom ekonomske vrednosti i 
tržišne moći takvih dobara i usluga. Ukoliko žele da uđu u ovaj visoko lukrativan 
segment globalnog tržišta, postoje brojni izazovi na koje kreatori javnih politika 
u zemljama u razvoju treba da odgovore. Izazovi se prvenstveno odnose na 
aktuelnu strukturu globalnog medijskog tržišta i na prirodu i karakteristike 
samog sektora kreativnih industrija.

Preduzetništvo, naročito preduzetništvo u kulturi, nedovoljno je razvijeno u 
zemljama u razvoju. Zbog toga je potrebno stvoriti uslove za bolju investicionu 
klimu kroz odgovarajuće mehanizme i podsticati saradnju između javnog 
i privatnog sektora. Sve ukazuje na to da je zemljama u razvoju potrebna šira 
razvojna strategija koja bi bila usredsređena na stvaranje lokalnih preduzeća. 
Pažnju treba usmeriti na one grane koje nude najbolje mogućnosti za povezivanje 
sa međunarodnim ekonomskim tokovima. U tim granama, treba osnažiti 
proizvodne kapacitete. Takav proces podrazumeva razvoj i doslednu primenu 
strategija koje su usmerene na povećanje dodate vrednosti - kroz programe 

35 Article 10 – „Education and public awareness”, Ibid.
36 Article 12 – „Promotion of international cooperation”, Ibid.
37 United Nations Conference on Trade and Development (UNCTD), United Nations, São Paulo, June, 2004, 

http://www.unctad.org/en/docs/tdl382_en.pdf
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za podizanje nivoa tehnološke saradnje, inovaciju i podršku preduzetništvu u 
kulturi. Na osnovu iskustva razvijenih tržišnih ekonomija UNCTD predlaže 
vladama zemalja u razvoju da intervenišu u sledećim oblastima: specijalizovanog 
obrazovanja i obuke; pristupa finansiranju (npr. donacije, krediti); fiskalne politike 
(različiti tipovi poreskih olakšica za one koji ulažu u manje profitabilne sektore; 
javne nabavke i narudžbine kreativnih dobara i usluga); fleksibilne trgovinske 
politike, naročito u pogledu upotrebe kvota i drugih lokalnih politika koje se 
tiču sadržaja; razvoja malih i srednjih preduzeća; i, na kraju, modernizacije i 
unapređenja tehnološke infrastrukture.

U otvorenoj međunarodnoj trgovini, subvencije više nisu glavni instrument 
industrijske politike (iako nisu u potpunosti isključene). Privatne kompanije 
mogu dobijati subvencije samo pod posebnim uslovima i na ograničeni period. 
Dok se neke subvencije daju direktno, druge dolaze indirektno, u vidu fiskalnih i 
finansijskih stimulansa. Indirektne subvencije treba usmeriti u pravcu stvaranja 
fondova rizičnog kapitala posebno namenjenih kreativnim industrijama (npr. 
softverskoj i hardverskoj industriji), stvaranja pristupa novim finansijskim 
tržištima, boljeg finansiranja istraživanja i razvoja, i stimulisanja komercijalne 
eksploatacije istraživanja i razvoja. Ključni deo produktivne razvojne strategije je 
razvoj preduzetništva, odnosno malih i srednjih preduzeća. Unapređivanje režima 
zaštite prava intelektualne svojine smatra se veoma važnom pretpostavkom za 
ekonomski razvoj. Bez zaštite ovih prava, mnogi elementi razvoja su nemogući, 
uključujući i direktne strane investicije. Dalje, domaćim kompanijama treba 
omogućiti brz i povoljan pristup novim patentima, što generalno nije slučaj u 
većini zemalja u razvoju. 

Nedostatak pouzdanih podataka je glavna prepreka u razvoju politike kreativnih 
industrija, i to ne samo u zemljama u razvoju, već u svim zemljama. Stoga, 
međunarodna zajednica ima važan zadatak - da formuliše metodologije i 
statističke klasifikacije koje omogućavaju prikupljanje podataka na osnovu kojih 
se mogu sačiniti razumne procene ekonomskih aktivnosti u sektorima kreativnih 
industrija. Dakle, dobre politike razvoja su nemoguće bez unapređivanja sistema 
za prikupljanje podataka i bez uporedivosti tih podataka. 

UNCTD je čak predložio i formiranje Međunarodne opservatorije za kreativne 
industrije (International Observatory on Creative Industries [IOCID]) koja bi 
se bavila prikupljanjem podataka iz nacionalne i međunarodne statistike - 
stvaranjem baza za kreiranje razvojnih politika; promocijom partnerstva između 
javnog i privatnog sektora; isticanjem i promivisanjem uloge kreativnih industrija 
u političkom, kulturnom i ekonomskom smislu; razmenom informacija, iskustava 
i dobrih praksi, umrežavanjem i koordinacijom.
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Ministarka kulture Grčke, Mirsini Zorba, se 2001. godine obratila Evropskom 
parlamentu i zatražila stručno mišljenje o kulturnim industrijama. Kao i 
mnogima u tom periodu, njoj je bilo jasno da se radi o značajnom trendu, ali 
niko sa sigurnošću nije mogao da definiše ovu oblast. Videli smo da definicije ni 
danas nisu sasvim usaglašene i jasne. 

Uzimajući u obzir njenu molbu i niz prethodno donetih rezolucija u oblasti 
društvenog i kulturnog razvoja (npr. Rezoluciju o ulozi kulture u razvoju EU38, 
Rezoluciju o sprovođenju plana evropske saradnje u oblasti kulture: Evropska 
dodata vrednost, mobilnost osoba i cirkulacija dobara u kulturnom sektoru39, 
Rezoluciju o horizontalnim aspektima kulture40, itd.), Parlament je doneo 
Rezoluciju o kulturnim industrijama u kojoj je konstatovao da različite kulturne 
industrije podrazumevaju veoma širok spektar kulturnih oblika i izraza (od, na 
primer, zaštite i restauracije kulturnog nasleđa i istorijskih spomenika, preko 
umetnosti i zanata, do scenskih i vizuelnih umetnosti, muzeja, biblioteka, 
pozorišta, institucija kulture svih vrsta, bogate muzičke scene na kojoj su 
zastupljeni solisti, pop pevači, filharmonijski orkestri, big bendovi i opera, kao i 
kniiževnosti i izdavaštva, filmske i audiovizuelne industrije) koji imaju ključnu 
ulogu u ispoljavanju evropskih identiteta; i predstavljaju specifičan oblik svojine 
zbog svoje dvojne prirode - kulturne i ekonomske. 

Parlament u ovoj Rezoluciji41 konstatuje da razvoj kulturnih industrija zahteva 
podršku javnih vlasti; da mala i srednja preduzeća u oblasti kulture stvaraju i 
nude jedinstvene proizvode koji doprinose društvenom razvoju u celini; da 
se u strukturi kulturnih industrija nalaze velike i moćne multinacionalne 
korporacije i da je zbog toga neophodno podržavati mala preduzeća; da postoji 
jasna veza između kulture, kulturne produkcije i ekonomskog razvoja na 
nacionalnom, regionalnom i lokalnom nivou; da piraterija u ogromnoj meri 
nanosi štetu kreativnim industrijama i negativno utiče na buduće investicije 
u lokalne kulturne proizvode, i stoga podriva temelje kulturne raznovrsnosti; 
da je poštovanje prava intelektualne svojine preduslov za razvoj kreativnosti i 
evropskih kulturnih industrija, kao i da su kulturne industrije usko povezane sa 
turizmom koji je, u ekonomskom smislu, jedna od glavnih evropskih industrija. 
Shodno tome, Parlament je naglasio odnos između kulture, produkcije kulturnih 
proizvoda i usluga, ekonomskog razvoja i zapošljavanja na nacionalnom, 
regionalnom i lokalnom nivou; preporučio Evropskoj komisiji da izradi detaljnu 
studiju, odnosno evropsku mapu kulturnih industrija, koja bi uzela u obzir sve 

38 Official Journal of the European Union C 32, 5. 2. 2002, str. 2.
39 Official Journal of the European Union C 13, 18.1.2003, str. 5.
40 Official Journal of the European Union C 136, 11.6.2003, str. 1.
41 European Parliament Resolution on Cultural Industries, European Parliament, 2003, http://www.encatc.org/

downloads/Report_Cultural_Industries.pdf
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kulturne, ekonomske, pravne i tehnološke aspekte ovih industrija u EU. Dalje, 
Parlament je Komisiji preporučio da izradi i promoviše novi strateški dokument 
- Green Paper on European Culture - uzimajući u obzir sledeće: saradnju između 
država članica i evropskih regiona u oblasti kulturnih industrija; potrebu da se 
ispitaju postojeće prepreke u razvoju ovih industrija i identifikuju odgovarajuća 
rešenja; potrebu da se promoviše i održi kulturna raznovrsnost Evrope, kao i 
da se uspostave partnerstva između privatnog i javnog sektora; potrebu da se 
promoviše konkurentnost evropskih kulturnih i kreativnih industrija i, konačno, 
potrebu da se istraži uticaj aktivne kulturne politike na ekonomski rast (inovacije, 
veštine i znanja u sektoru kulture, broj zaposlenih, itd.).

Parlament je pozvao države članice, kao i Komisiju, da u saradnji sa profesionalcima, 
identifikuju prioritete u razvoju i promociji kulturnih industrija; i da revidiraju 
pravila o državnoj pomoći privatnom sektoru (uzimajući u obzir specifičnu 
prirodu poslovanja malih i srednjih preduzeća u kulturnim industrijama - 
programi podrške preduzećima; finansiranje u fazi osnivanja, poreska politika, 
jezičke kvote i drugi instrumenti). Komisija takođe treba da uskladi evropske 
standarde u statistici sa međunarodnim. Državama se preporučuje da, o 
potencijalima kulturnih industrija, uče na postojećim primerima dobre prakse; 
da više ulažu u istraživačke projekte u različitim oblastima kulture; da uspostave 
jače veze između sektora kulture i obrazovanja; da neguju i stimulišu umetničku 
kreativnost kroz dodelu nagrada, stipendija, stvaranje regionalnih festivala, 
izložbi i kulturnih ruta; da u svoje razvojne politike inkorporiraju kulturne 
industrije koje stimulišu zapošljavanje i rast lokalnih ekonomija. Konačno, 
Parlament se ovom Rezolucijom obratio i Evropskoj investicionoj banci, od koje 
je zatražio da svoje programe jasnije usmeri ka kulturnim industrijama.

Svi programi kojima Evropska unija podržava razvoj kreativnih industrija, 
utemeljeni su na Članu  151 Amsterdamskog sporazuma (sporazuma o osnivanju 
Evropske ekonomske zajednice). Evropska unija ima nekoliko moćnih programa 
podrške, ali samo za određene kulturne industrije koje je identifikovala kao 
prioritetne - audiovizuelne industrije i multimediju. Programi poput MEDIA 
Plus-a, eContentplus-a, Direktive o televiziji bez granica, i drugih, omogućavaju 
ovim industrijama da razviju svoje strukture i iskoriste nove mogućnosti koje 
nude digitalne tehnologije i jedinstveno svetsko tržište. 

Evropska investiciona banka (European Investment Bank, EIB)42 daje dugoročne 
kredite za investicione projekte koji imaju kulturnu komponentu (u oblastima 
istraživanja i industrijskog razvoja). U okviru inicijative Innovation 2000, 
velike kompanije od Evropske investicione banke mogu da dobiju dugoročno 

42 Evropska investiciona banka (European Investment Bank), http://www.eib.org
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finansiranje, a mala i sredna preduzeća bankarske kredite. Preduzećima koja 
se bave audiovizuelnom produkcijom, Banka obezbeđuje pristup fondovima 
rizičnog kapitala. 

Sledeći preporuke Evropskog parlamenta, iznete u Rezoluciji o kulturnim 
industrijama, Evropska komisija je angažovala belgijsku konsultantsku kuću 
Kern European Affairs (KEA) da izradi veliku Studiju o ekonomiji kulture u Evropi 
 Study on the Economy of Culture in Europe43. Komisija će na taj način detaljno 
ispitati ekonomske dimenzije „tradicionalnih” umetničkih aktivnosti i kreativnih 
industrija, a ujedno će dobiti i odgovor na pitanje o tome kako kulturni sektor 
može da doprinese realizaciji lisabonske strategije (Lisbon strategy), naročito u 
pogledu ekonomskog rasta i društvene kohezije. Studija treba da donese nova 
znanja i omogući stvaranje optimalnih uslova za razvoj evropskih kreativnih 
industrija i kreativnog sektora uopšte. 

U Svetskoj organizaciji za intelektualnu svojinu (World Intellectual Property 
Organization – WIPO), nedavno je oformljeno Odeljenje za kreativne industrije 
(Creative Industries Division). Na taj način, organizacija je odgovorila na rastuće 
potrebe i interese zemalja-članica, koje sve češće od WIPO-a traže stručnu 
pomoć i savete kako bi bolje razumele vezu između politike intelektualne svojine 
i razvojnih potencijala kreativnih industrija. Zadatak ovog Odeljenja je da stvara 
instrumente za istraživanje i analizu kreativnih potencija nacija; i da promoviše 
i meri ekonomski doprinos kreativnih delatnosti. 

U aprilu 2003. godine, predstavnik Evropske komisije Vivijan Reding (Viviane 
Reding) je od Evropskog komiteta za ekonomska i društvena pitanja zatražila 
mišljenje o evropskim kreativnim industrijama. U tom zahtevu, navedeni su 
najveći izazovi sa kojima se, prema mišljenju Komisije,  suočavaju kreativne 
industrije; to su: konkurencija (uglavnom industrija iz SAD), piraterija, 
neravnopravan odnos između velikih korporacija i malih kompanija u pogledu 
pristupa tržištu, razlike u poreskim politikama evropskih zemalja i nedostatak 
profesionalnih veština i znanja u nekim industrijama. 

Na osnovu istraživanja u kome je učestvovalo 200 profesionalnih udruženja, 
preduzeća i stručnjaka u oblasti kreativnih industrija, zaključeno je da razvoj 
evropskih industrija u najvećoj meri onemogućavaju nedostatak investicija, 
problemi u distribuciji kulturnih proizvoda, ograničena veličina tržišta, jezička 
raznovrsnost i piraterija. Konstatovano je i da su pojedinci i preduzeća koji 
čine sektor nezadovoljni kulturnom politikom, kako na nacionalnom tako i na 
evropskom nivou.

43 Preuzeto sa: http://europa.eu.int/comm/culture/eac/sources_info/studies/studies_fr.html
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U januaru 2004. godine usvojeno je Mišljenje Evropskog komiteta za ekonomska 
i društvena pitanja o „Evropskim kreativnim industrijama”.44 Komitet smatra da 
se kreativne industrije mogu razvrstati na sledeće kategorije: „difuzija kulture”45 
(pozorište, koncerti, plesni i drugi spektakli uživo); kulturna i umetnička dela kao 
što su umetničko i arhitektonsko nasleđe, uz sve važne aktivnosti konzervacije i 
restauracije; institucije kulture kao što su muzeji, galerije i biblioteke; izdavaštvo 
(izdavanje knjiga, muzike, fotografija, i reprodukcija filmova); dnevne medije 
(the daily media) (radio, televizija i mediji uopšte) i sektor multimedije (digitalni 
mediji i informacije). Pošto sektor obuhvata brojne i raznovrsne delatnosti, 
problemi koji prate produkciju kulturnih dobara takođe su različiti. Komitet 
smatra da je potrebno definisati i usvojiti jedinstvene statističke standarde za 
sve kreativne industrije u Evropi. Na osnovu takvih pouzdanih podataka, biće 
moguće definisati evropsku strategiju za svaku delatnost i industrije u celini. 
Izazovi sa kojima se suočavaju sve kreativne industrije su: hroničan nedostatak 
investicija i nesposobnost sektora da privuče finansijske resurse; mali kapital 
preduzeća koji onemogućava njihov dalji razvoj (ulazak na strana tržišta); slabi 
sistemi za distribuciju kulturnih proizvoda (u poređenju sa SAD); ograničeno 
evropsko tržište (jezička raznovrsnost, razlike u zakonodavstvu), i porast 
piraterije i krivotvorenja u muzičkoj i filmskoj industriji.

Komitet smatra da EU nema nikakvu globalnu strategiju za svoje kreativne 
industrije. Zbog toga je potrebno koordinirati prioritete i instrumente kulturnih 
politika zemalja članica, zatim kreirati kulturnu politiku na evropskom nivou 
i definisati jasne strategije konkurentnosti evropskih kreativnih industrija. 
Komitet državama članicama i Evropskoj komisiji predlaže da razmotre sledeće: 
uvođenje mera za podršku umetnicima i umetničkom stvaralaštvu (osigurati 
pristup tržištu); stvaranje sistema koji omogućava da se audiovizuelne produkcije 
emituju putem interneta, satelita i drugih specijalizovanih kanala; i stvaranje 
jakih veza između kreativnih industrija, istraživanja i tehnološkog razvoja, kako 
bi došlo do stvaranja inovativnih proizvoda koji imaju veću dodatu vrednost.

Kreativne industrije treba podržati kroz uvođenje i promociju odgovarajućeg 
modela finansiranja. Za sada, banke i dalje ovaj sektor vide kao visoko rizičan, i 
zbog toga je potreban sistem kreditnih garancija koji bi smanjio ove rizike (država 
garantuje bankama da će vratiti dodeljena sredstva, ukoliko preduzeće to ne 
uspe). Komitet državama članicama savetuje da sprovedu dubinska istraživanja u 
svim oblastima kreativnih industrija, naročito onim koje države identifikuju kao 
prioritetne, da ustanove sa kojim problemima se suočavaju pojedinci i preduzeća, 

44 Opinion of The European and Social Committee on “Europe`s Creative Industries“, Official Journal of the 
European Union C 108/68 of 30.4.2004.

45 Termin „difuzija kulture” je slobodan prevod termina koji u originalu glasi cultural displays, Ibid, tačka 
4.2.1. 
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a zatim da oforme programe podrške (informacije, stučna pomoć, finansiranje, 
obrazovanje i obuka, podrška izvozu i slično). 

Umesto zaključka, pokazaćemo na koji način su se menjali prioriteti ekonomskog 
i prvenstveno kulturnog razvoja nekih evropskih zemalja. Na ove promene 
najviše su uticali upravo dokumenti koji čine međunarodni okvir za razvoj 
kreativnih industrija. Nakon kratkog istraživanja, možemo da zaključimo da je 
razvoj kreativnih industrija jedan od glavnih trendova i prioriteta u evropskim 
kulturnim politikama.46 

Tabela 1: Razvoj kreativnih industrija kao prioritet evropskih kulturnih politika

Zemlja Početak 2000. Danas

Hrvatska Stvaranje mreže Saveta za 
kulturu (Culture Councils),
stvaranje mešovitih fondova za 
investicije u oblasti kulture; i  
dalja popularizacija i primena 
novih tehnologija u kulturi.

Promovisanje kulturnih 
industrija, kao i uvođenje 
specijalnih kredita sa dužim grejs 
periodom za sektor kulture.

Poljska Državna podrška razvoju 
kinematografije; 
predloženi su i novi izvori 
finansiranja kulture 
(uključujući i fondove 
državne lutrije).

Osnaživanje nacionalne 
filmske industrije (programi 
usmereni na razvoj pisanja 
scenarija, produkcije i 
distribucije) kroz razvoj novih 
uslova za finansiranje; 
promovisanje knjige i čitanja, 
posebno uzimajući u obzir 
decu kao čitalačku publiku; 
naglašavanje misije javnih 
medija i njihovog doprinosa 
nacionalnoj kulturi.

46 Na osnovu izveštaja o kulturnim politikama evropskih zemalja: Cultural Policies in Europe: Compendium of 
basic facts and trends; Council of Europe, ERICArts,  http://www.culturalpolicies.net 
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Austrija Stvaranje podsticajnih 
mera za sponzorisanje 
kreativnih industrija 
(olakšice za sponzore); 

bolja podrška domaćoj 
filmskoj produkciji, kao i 
definisanje programa razvoja 
Austrije kao poslovne lokacije 
za filmsku industriju; 

poreske olakšice za kupovinu 
kulturnih dobara i usluga.

Uvođenje poreskih mera 
za stimulaciju umetničkog 
tržišta i sponzorstva; 
promovisanje i vidljivost 
savremenih umetnika na 
međunarodnoj sceni; 
povećanje dotacija za 
filmsku produkciju; 
pokretanje kampanje 
za promociju digitalne 
televizije i radija; 
finansiranje filmske produkcije 
iz sredstava od naplaćenih licenci 
za televizijske i radio stanice.

Holandija Kulturna raznovrsnost; 

širenje tržišta kulture 
(nova publika, učešće); i 
preduzetništvo u kulturi

Manje birokratije i više 
individualne odgovornosti 
u sistemu kulture; i 
novo pozicioniranje kulture kao 
društvenog faktora (posebna 
pažnja data je odnosu između 
kulture i ekonomije).
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Svetlana Jovičić

INTERNATIONAL FRAMEWORKS FOR CREATIVE  
INDUSTRIES DEVELOPMENT - GUDELINES FOR  

THE COUNTRIES IN TRANSITION

Summary

Although the concept first appeared in Australia at the beginning of 1990s (in 
a strategic document of the Australian Government, under the title “Creative 
Nation”47), it was accepted only at the end of the decade, due to the British 
politicians. The first definition of creative industries had appeared in Britain 
in 1998. It was later adopted by researchers and politicians in other countries: 
“creative industries are those activities which have their origin in individual 
creativity, skill and talent and which have a potential for wealth and job creation 
through the generation and exploitation of intellectual property.”48 

The international framework for development of creative industries consists of 
numerous, interlinked strategic documents including the Essen Declaration49, 
UNESCO Universal Declaration on Cultural Diversity, UNESCO Convention 
on the Protection and Promotion of the Diversity of Cultural Expressions50, 
European Parliament Resolution on Cultural Industries51 and Opinion of the 
European Economic and Social Committee on “Europe’s Creative Industries”. 
Apart from these documents, the developmental framework is also constituted 
also by world and European organisations such as the European Council, 
European Investment Bank, World Intellectual Property Organization (WIPO), 
United Nations Conference on Trade and Development (UNCTD)52 and 
others.

47 Creative Nation, The Department of Communications, Information Technology and the Arts, Canberra, 
1994, http://www.nla.gov.au/creative.nation/contents.html

48 This definition has been adopted by the UK Government, i.e. Department of Culture Media and Sports/ 
DCMS and it is now broadly accepted both in Europe and in the world.

49 See further: The Essen Declaration, Dimitrije Vujadinović, Razvojni aspekti kulturnih industrija, Balkankult, 
Belgrade, 2002, pp. 123-127.

50 Convention on the protection and promotion of the diversity of cultural expressions, 2005, http://www.unesco.
org

51 European Parliament Resolution on Cultural Industries, European Parliament, 2003, http://www.encatc.org/
downloads/Report_Cultural_Industries.pdf

52 United Nations Conference on Trade and Development (UNCTD), United nations, São Paulo, June, 2004, 
http://www.unctad.org/en/docs/tdl382_en.pdf
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Марина Марковић

НОВИ МЕТОДОЛОШКИ ПРИСТУП ПИСАЊУ 
ПРОГРАМА ПРЕДМЕТА

ПОВОД
Рекао сам на сасанку: „Пресание 
а захевае нове рораме, ка се коме 
свии. За 28 оина имали смо 1 рорама, 
и више. Не сварају закони све, нео  
све свара законе.”  

27.3.1986.
Прера Бајчеић1

Нов меоолошки рису у исању рорама ремеа оразумева: 
а. уклаање у целовиос сраеије Универзиеа Уменоси; б. 
креирање комлене срукуре мобилноси и рохоноси суена, 
а и само ремеа. То зараво значи онуу ремеа на ржишу, 
зв. берзу ремеа, како на Универзиеу Уменоси, ако и на 
Беораском Универзиеу, али и у широј мрежи евроских уменичких 
високих школа.

Кључне речи: 
Болоња, реформа, Суијски рорам, Глума, ромене, рорам 
ремеа, Техника ласа, мобилнос, еквиваленција.

Ако је од 1958-1986. године било 11 програма на Катедри за глуму, са 
сигурношћу се може утврдити да, од 1986. године до 2005. године, није било 
нити једне битније измене у програму; можда тек мањих допуна. У пракси 
је измена било, посебно на стручно-уметничким предметима, али писани 
трагови нису остављани. Навешћемо, касније, неколико могућих разлога 
за непостојање писаних допуна и измена у потоњим програмима.

1 Предраг Бајчетић, чланак „13 програма” објављен је у Зборнику радова Факултета драмских 
уметности, Београд, 1997, стр. 472-553.
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Формирање и писање програмâ предметâ на Катедри за глуму може се 
пратити почев од њеног оснивања, 1948. године, па до најновијих програма, 
сачињених 2005/6 године. Професор Бајчетић истиче: „Не знам да ли је 
постојао неки заједнички програм…од 1948. до 1956. (нико га, у раду, никад 
није помињао).”2 

Најстарија драгоцена сведочанства сачувана су: у рукописима професора 
глуме, технике гласа, дикције, на пожутелим странама; куцана на 
старим  писаћим машинама; као штампани програми Катедре у оквиру 
важећих Статута ФДУ (из 1983. године, на пример). Но, свакако је један од 
најкориснијих и најинтересантнијих докумената управо поменути чланак 
професора Предрага Бајчетића, у коме је детаљно описано 13 рорама 
на Катедри за глуму, као и развој свих, до данас постојећих предмета 
на катедри. Издвојићемо, касније, из целокупног, 55 година брижљиво 
смишљаног, мењаног, у пракси пробаног и потврђеног програма, за пример 
новог начина писања програма – предмет Техника ласа.3  

Може се констатовати да су радикалне измене и допуне програма, те 
инсистирање на новим програмима трајале до 1986. године. Потом се 
улази у мирнији период који је донео много доброг. Педагошки приступи 
су уједначени, усвојени програми су се показали сврсисходни у пракси, 
теоријска позоришна истраживања учинила се заокруженима. Факултет 
драмских уметности, на известан начин доживљава процват; заузима 
значајно место у европском високом школству у области уметности. 

Један од разлога замрзавања програма било је потпуно ослањање на веома 
добро конципиран програм из 1974. године, па допуњен (за штампање) 1983. 
године и 1986. године. Потом се учинило значајнијим да се измене изведу у 
практичном раду, кроз вежбе, показну и пројектну наставу, а да се не бележе 
помно. Понекад, мора се признати, новине у програмима су и брижљиво 
чуване, јер је бирократизованом апарату било важно да се ништа не мења, 
да се никуда не креће, да све стоји у месту. Други разлог скривања програма 
од јавности, нарочито последњих десетак година, повезан је са оснивањем, 
махом, приватних уметничких школа и академија које су преузимале исте 
програме. Године 1983, сачињен је веома систематичан програм Катедре за 
глуму (заправо допуњен програм за штампање из 1974. године), са детаљним 
описом профила Катедре, распоредом, прецизно одређеним бројем часова 
предавања и часова вежби (превише свега!!!) и предвиђеном сарадњом са 
другим Катедрама. Може се слободно рећи да је то био најобухватнији и 

2 Исто, стр. 472.
3 Аутор чланка је редовни професор на предмету Техника гласа.



М
ар

ин
а 

М
ар

ко
ви

ћ

265

најбоље сачињен програм до 2005/6. године. Када се са наведеним  пореди 
програм из 1986. године, може се уочити углавном преписивање постојећих 
методских јединица, што се чини прилично необичним, с обзиром да је 
дошло до природне смене генерација, па би било за очекивање да су млађи 
педагози допуњавали и мењали постојеће програме.  

Универзитети у Србији, па и Универзитет уметности у Београду, обавезни су 
да, у складу са Лисабонском и Болоњском конвенцијом, те Законом о високом 
образовању Републике Србије (септембар 2005. године), до 2010. године 
спроведу и доврше реформу постојећег система високог школства. Као свака 
реформа, и поменута је дочекана са неповерењем, страхом и мрзовољом од 
стране једних, а са радозналошћу и нестрпљивим ишчекивањем, од стране 
других. Полазна идеја је: вишестепеност студирања и прецизно раздвајање 
појединих степена студија, именовање звања у односу на одређен степен 
студија и истицање компетенција студента у односу на стечено звање. 
Реформа је заиста добро дошла да се поново прегледају, измене, допуне или 
дефинитивно утврде постојећи студијски програми. 
О покушају успостављања вишестепеног студирања, говорило се још давне 
1960 године. У поменутом чланку професора Бајчетића, каже се, између 
осталог: „Испит је дипломски испит I степена и јаван…

Диломски иси I сеена – По закону, после 2. године (звали смо их, 
подсмешљиво, ‘погонски глумац’). Студенти са дипломом I степена 
полагали су пријемни испит за упис у 3. годину студија. Бесмислица је, 
срећом, кратко трајала.”4 

Било би веома корисно извршити озбиљну анализу која би одговорила на 
питање: због чега, током протеклих 55 година постојања Катедре за Глуму, 
студије трећег степена, иако се о њима повремено веома живо говорило, 
никада нису организоване? Године 1968, помињу се последипломске студије 
на глуми и са жаљењем се констатује да „нису организоване (предмет 
Глума) и поред неколико покушаја (предмети Дикција, Техника гласа)”  
Дипломски рад, у програму из 1969. године, предвиђа, поред осталог и: 
„Рад из једног стручног предмета (Сценске кретње, Техника гласа, Певање, 
Акробатика или Мачевање)”5 

У најновијем Студијском програму Глуме из 2005/6. године, на петој години 
студија/мастер, предвиђена је одбрана дипломског рада и из обавезних 

4 Предраг Бајчетић, Нав. чланак, стр. 489
5 Предраг Бајчетић, Нав. чланак, стр. 521.
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посебних предмета (Дикција, Техника гласа, Сценски покрет и Сценске 
игре). 

Комплетан Студијски програм глуме, детаљно је разматран током 2005. 
и 2006. године. Основна концепција програма у потпуности је сачувана и 
та је чињеница показатељ квалитета и високих стандарда које је поменута 
Катедра успоставила током протеклих година. Уведено је неколико нових, 
углавном обавезних изборних предмета, у складу са одабиром самих 
студената. Извршена је евалуација комплетног постојећег програма 
Катедре од стране студената прве, друге и треће године Глуме. Тада се 
приступило поновном писању Студијског програма Глуме и програма свих 
предмета, при чему су у потпуности уважене и поштоване жеље и потребе 
студената.
Развој технике и технологије у медијима, морао је да се, у извесном смислу, 
одрази на наставни план и програм Студијског програма Глуме. Намера 
никада није била - школовати глумце само за играње у позоришту. У 
програму главног предмета из 1960. године, инсистира се на сарадњи 
са ново основаном Катедром за филмску режију, потом и сарадњи са 
Катедром за камеру. Сарадња је у наредним деценијама бивала више или 
мање успешна, живахна или је потпуно замирала. Но, резултати ипак 
нису изостајали. У најбољем случају одвијала се пројектна настава, у 
којој су учествовали студенти глуме, филмске режије и камере. Понекад 
се сарадња заснивала на индивидуалном раду и договорима студената и 
њихових ментора око заједничких и индивидуалних задатака. Повремено 
су у раду учествовали и професори глуме и филмске режије, прегледали 
материјал, вршили корекције, саветовали. Вођени су изузетно корисни 
и занимљиви разговори, вежбе су постајале омнибуси, приказиване су у 
јавности и често награђиване. Но, ипак остаје утисак да је више елемената у 
овој сарадњи било препуштено ентузијазму професора и студенaта. Будући 
да је потпуно незамисливо да студенти треће године глуме немају сусрет са 
микрофоном и камером, пре но што се препусте професионалној бујици, 
у Студијском програму Глуме 2005/6. године, уврштени су као обавезни 
изборни предмети: Основи филмске режије и Глума ре камером. Поменуте 
предмете студенти су сами предложили, нагласивши њихову неопходност 
у модерном школовању глумца. Иако су ови предмети сврстани на трећу, 
четврту и пету годину (и као евентуалан део дипломског испита), већ 
на другој години требало би почети са кратким уводом и вежбама кроз 
практичан рад. Веома је важно да се већ од прве године снимају сви 
колоквијуми и испити. Корисно је да студенти филмске режије и камере 
прате испите од прве године, како би се упознали са колегама и могли 
планирати своје вежбе у наредним годинама. 
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Најдрагоценији део реформисаних студија јесте писање програмâ 
предметâ. Може се слободно рећи да смо, први пут од оснивања Катедре, 
2005/6 године, добили комплетне, детаљне, разрађене и усклађене планове 
и програме свих предмета. У односу на 15 задатих недеља по семестру, 
дошло се до још прецизнијих подела на методске јединице. Програми 
нису скраћивани, понајмање десетковани, како се то, повремено, сасвим 
погрешно предвиђало и страховало. Напротив, они су доживели очекивано 
и жељено освежење. Новине у писању програмâ предметâ зависе, пре 
свега, од назива и врсте предмета. У претходној номенклатури, предмети 
су сврстани на: главни, стручно-уметнички, стручан, теоријски, итд. У 
најновијем разврставању предмета, у оквиру стратегије Универзитета 
уметности у Београду, уочавамо значајне терминолошке измене. Тако 
се предмети називају: обавезан главни, обавезан посебни, заједнички, 
обавезан изборни, изборни.

Исход ове донекле неспретне нове поделе, неминовно је изазвао многе 
полемике. Пре свега иницирао је питање: зар главни предмет није 
истовремено и обавезан? Главни предмет одређује професију. Посебни 
предмети дају особеност одређеној професији, доприносе профилисању 
кадрова. Намера је да сваки Студијски програм чини, поред главног 
предмета, група предмета који програму дају особеност и специфичност. 
Посебни предмети чине особеност једног Студијског програма и 
транспарентно указују на профил који се школује, тј. какве компетенције, 
у погледу стручности, могу да се очекују од одређеног профила. 

Сасвим оправдано наметнуло се још једно питање: ако обавезне посебне 
предмете једног Студијског програма слушају и друге Студијске групе, по 
чему су, онда, они посебни? Могућ, мада поједностављен одговор био би: 
да се избегне болна подела на уметничке, стручно-уметничке и стручне 
предмете! Но, прави и ваљан одговор заправо је повезан са именовањем, 
односно давањем другог, трећег… назива предмету који се слуша на 
више Студијских група. Различити Студијски програми могу имати 
сличне, али ретко кад истоветне програме предмета. Они се разликују: по 
садржају, исходима учења, циљевима, одређеној примарној и препорученој 
литератури, броју кредита.   

Заједнички предмети су, по првобитној концепцији, требало да буду, 
углавном, теоријски предмети и страни језици, но то није постало и 
правило. Често су заједничким предметима проглашавани они које слуша 
више студијских група заједно, без обзира на врсту предмета. Подела на 
обавезне изборне и изборне предмете посебно је изазвала недоумицу, но 
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понуђено је веома брзо и једноставно решење: обавезне изборне предмете 
студенти бирају из понуђене групе предмета других студијских група 
једног факултета. Али, систем постаје обесмишљен ако се понуди двадесет 
сасвим разнородних предмета, међу којима су без реда набацани теоријски 
и посебни предмети. Изборни предмети не морају бити и обавезни; студент 
их може изабрати или допунити број обавезних кредита избором предмета 
на било ком факултету Универитета уметности у Београду. Схема делује 
компликовано, али у суштини може постати једноставна и функционална. 
Ако, на пример, студент Факултета драмских уметности, жели да као 
изборни предмет одабере – француски језик,  тај предмет може слушати 
на Факултету ликовних уметности. Наравно, читалац може да постави 
питање: да ли студент има права да одабере и слуша поменути предмет, за 
који има солидно предзнање, на Филолошком факултету у Београду? Један 
од практичних и спасоносних одговора увек се односи на специфичност 
приступа свим, па и теоријским предметима, односно страном језику, на 
факултетима уметности (теорија+пракса). Други је одговор крајње баналан: 
студент не може да стигне на неколико локација у граду за кратко време 
пауза између часова, те презаузетости на матичном факултету.6 

Реформа, између осталог, препоручује увођење једносеместралних предмета. 
Ова се подела не захтева изричито или особеност нашег поднебља негује 
(још извесно време) идеју да се једносеместралност не захтева изричито. 
У сваком случају, истиче се значај чешћег оцењивања и свођења биланса, 
у смислу исхода учења. Примера ради, већина уметничких Академија и 
факултета у окружењу, извршила је поделу на једносеметралне предмете. У 
неким европским земљама, такође је извршена подела на једносеместралне 
предмете (Италија, на пример) али је задржан и систем да се обавезни главни 
предмет и обавезни посебни предмети који одређују профил студијског 
програма, могу одвијати током два семестра, при чему се испит полаже на 
крају другог семестра, а колоквијум након првог семестра. Високо школство 
у Великој Британији, на пример, омогућава постојање једносеместралних, 
али и двосеместралних предмета. Главни и уметнички предмети који се 
слушају на уметничким школама током комплетног школовања (4 или 
5 година) одвијају се по целинама од два семестра и имају исти назив од 
почетка школовања до дипломског испита. Касније се издвајају посебне 
специјализације. 

6 Првобитна замисао, пре 30 година, када је Универзитету уметности намењен велики земљишни 
комплекс на Новом Београду, била је да се сва четири факултета уметности нађу на једном месту, 
са ресторанима, бисокопском и позоришном салом, теренима за спорт и студентским домом. 
Стицајем околности, само је Факултет драмских уметности остао усамљен на великој површини и 
са стрпљењем чека долазак најближих комшија.
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Обавезни главни предмети у специфичним областима, попут уметности, 
а посебно у уметности глуме, неминовно се одвијају по целинама од два 
семестра. Испити су јавни и полажу се пред комисијом, конципирани у 
облику представа, тако да је одржавање два испита годишње прилично 
компликован процес; уосталом, и колоквијуми су организовани као мање 
јавне форме; одвијају се, такође, пред комисијом и очима јавности и оцењују 
описном оценом. Сличан је случај са обавезним посебним предметима, 
иако они могу да се формирају и као једносеместрални предмети, у односу 
на своје специфичности, садржаје, циљеве и исходе. 

Сматрамо, међутим, да би подела на једносеместралне предмете била 
неопходна у случају теоријских предмета и страних језика, због растерећења 
студената и увођења различитих начина полагања испита. Подела предмета 
на једносеместралне, не значи организовање испита у класичном смислу: 
присуство комисије, показивање задатака, усмени и писмени одговори и сл. 
Испит може бити и: разговор на одређену, задату тему, показивање вежби 
и задатака, израда семинарског рада и сл. Једносеместралност никако не 
значи свођење, односно скраћивање градива, унакажене верзије добрих, 
квалитетних програма. Напротив, једносеместралност подразумева 
суштинску посвећеност одређеним методским јединицама и затварање 
круга у смислу савладавања и провере савладаности програма предмета.

Нов методолошки приступ у писању програма предмета подразумева: а. 
уклапање у целовитост стратегије Универзитета Уметности; б. креирање 
комплетне структуре мобилности и проходности студента, па и самог 
предмета. То заправо значи понуду предмета на тржишту, тзв. берзу 
предмета, како на Универзитету уметности, тако и на Београдском 
универзитету, али и у широј мрежи европских уметничких високих школа. 
Сходно процесу мобилности, програм предмета мора да, у основним цртама, 
буде компатибилан са програмима предмета у свим високошколским 
уметничким установама у Европи. То истовремено значи да не треба 
школовати кадрове само за српско тржиште, већ професионалце који као 
исход учења имају теоријско и практично знање на основу кога могу да се 
укључе у процес рада у земљи чији језик познају. Сходно томе, на Студијском 
програму Глума, као званични језици, поред српског, уврштени су енглески 
и француски језик на дипломским/мастер студијама, што подразумева и 
укључивање студената из Европе на наше мастер студије. 

СТУДИЈА СЛУЧАЈА – нов методолошки приступ писању програма 
предмета на моделу предмета: Техника ласа 
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Сходно одлуци Катедре за Глуму и договореној стратегији која предвиђа 
поступност у реформисању, 2005/6. године није извршена подела на 
једносеместралне предмете, па се и ауторка чланка определила за 
двосеместралност предмета. Но, ипак сматрамо да би у списку свих 
предмета на Факултету драмских уметности, требало да стоје и називи 
модула за сваки семестар. На пример: Техника исања, Посавка ласа, Глас 
и окре, Гласовне рансформације у елекронским меијима, Гласовне 
рансформације у оносу на захеве жанра итд.

Интересантно је напоменути да још 2002. године у књизи-уџбенику Глас 
лумца,7 ауторка Марина Марковић, поглавља насловљава по називима 
модула, односно по методским јединицама које се обрађују током 
школовања студената глуме. Чланци ауторке, објављивани у Зборницима 
радова Факултета драмских уметности и Факултета музичке уметности, 
такође, носе називе модула у оквиру предмета. На пример: Онос ехничке 
риреме и ире у рау на ехници ласа (литература за први семестар), Дах
исање, основ лумачке креаивноси (литература за други семестар), Глас 
и окре (литература за трећи семестар), Значај вербалне комуникације у 
оносима са јавношћу (литература за четврти семестар), Психофизичка 
рирема лумца за насуање у меијима (литература за трећи и пети 
семестар), Гласовне рансформације лумца у оносу на захеве жанра 
(литература за пети семестер), Сценско евање (литература за седми и осми 
семестар), Гласовна и вокална рирема лумцаевача за сценскомузичке 
насуе у меијима (литература за осми, девети и десети семестар), Говор
Певање (литература за девети и десети семестар), итд.

Професор Предраг Бајчетић истиче да сам назив предмета представља 
дефиницију циља: „Програм садржи промишљени, складни сием ојмова. 
Значи, нема система-ако појмови нису тачно одабрани, а низ смислено 
распоређен. ... Наслови сами носе, делимично скривену, садржину, а 
редослед сам открива, бар нека, неречена тумачења.”8 

Техника дисања први је назив, односно претеча предмета Техника ласа и 
срећемо га у програму Глуме из 1961 године (професор Љерка Пејчић). У 
програму бр. 5 из 1963. године, први пут се јавља назив предмета какав је и 
данас: Техника гласа (наставник Љерка Пејчић). Сасвим оправдано је, веома 
брзо, дошло до промене назива предмета, будући да Техника исања може 
бити само назив једног модула. Он подразумева савладавање правилног, 
костабдоминалног типа дисања, Обрађивање само ове методске јединице 

7 Марина Марковић, Глас глумца, Kлио, Београд, 2002.
8 Предраг Бајчетић, Нав. чланак, стр. 473,4.
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током читавог првог семестра прве године глуме, репрезентовало је модел 
школовања, у потпуности ослоњен на постулате старе руске школе: вежба, 
понављање, скромна теоријских објашњења и тако 12-15 недеља. Поставља 
се сасвим оправдано питање: да ли би овакав приступ било ком предмету, 
данас, донео позитивне резултате? Посвећивање само једној методској 
јединици, чини се, никако не би задовољило студента данашњице. 
Захтеви студената повезани су са исходима учења, са тежњом да се циљ 
оствари и што пре примене стечена знања и вештине у пракси. Наше 
вишегодишње искуство показује да се комбиновањем различитих начина 
учења: предавања, вежбе, радионице, анкете, пројектна настава и сл. ,може  
задовољити радозналост студената. Вежбање само технике дисања, могло 
би да доведе до замора и осећања вршења присиле над сопственим телом 
и гласом. То би било исто као вежбање физичке радње, без изговарања 
текста током читавог првог семестра. Ако се на колоквијуму/испиту из 
Глуме након првог семестра, јавно показују кратке сцене из комада А. П. 
Чехова, бајке и сл., односно, ако студенти глуме изговарају одређене, задате 
текстове, сасвим је извесно да део програма предмета Техника ласа, мора 
да следи наставни план главног предмета. 

„1. Програм 50-их  Није само настојање да се предмети (неки теоријски, 
нпр. Позришни језик, а неки практични, нпр. Дикција, и Техника ласа) 
чвршће вежу за Глуму, него је, пре свега, прикривени полемички став према 
Сисему. Застрањивање је било погубно: млади глумци нису проговарали 
цео први семестар, а код понекога наставника ни целу прву годину. Радиле 
су се тзв. бесремене рање, без текста. Нешто се мрмљало, на силу 
се измишљале ‘драмске ситуације’ (нешо раиш у својој соби, олази 
елерам, јављају и а је умро…, и сл.), па се вриштало, грчило на сцени, и 
много плакало…”9 

Назив предмета: Техника ласа задржан је и у најновијем програму, 
превасходно стога што назив предмета (енг. Тechnique of Voice) можемо 
срести као такав у већини високих уметничких школа. Сходно процесима 
еквиваленције и мобилности, назив предмета је од суштинског значаја, како 
за студента, тако и за предмет и његов положај, не само у једном студијском 
програму, већ у смислу умрежавања у европски систем високог школства. 
Уколико постоји било каква неусаглашеност, процес еквиваленције је 
отежан.

У складу са планираним и задатим корацима у примени реформе, стизали 
су на на Универзитет уметности бројни формулари, табеле и објашњења. 

9 Предраг Бајчетић, Нав. чланак, стр. 477.
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Напокон је усвојена табела, веома интересантна по захтевима, али и 
концизности која се подразумева, професора и стручњака из Велике 
Британије, Џона Батлера (John Butler). Суочили смо се са конкретним 
захтевима: објаснити укратко, али прецизно: циљ, садржај и исход учења. 

Садржај и циљ предмета потпуно су јасно издвајане категорије и у 
претходним програмима, но о исходу учења размишљало се, углавном, у 
оквиру целине постигнутог резултата. Исход учења је веома важан сегмент 
и односи се на  компетенције студента. Исход даје одговор на питање: шта је 
студент постигао за 15 недеља учења? Без обзира да ли се циклус завршава 
колоквијумом, испитом, разговором или семинарским радом, исход учења 
показује, не само степен савладаности програма, што се исказује оценом, 
већ - да ли и како студент може да примени стечена знања и вештине, те да 
се укључи у практичан уметнички и друштвени рад.

Табеле за прву годину, први семестар предмета Техника ласа у 2005-6. 
години: 
Циљ предмета
  Изучавање гласа као основног средства комуникације и изражавања. 

Развијање индивидуалних гласовних могућности и усавршавање 
глумачке технике/ вештине.

Исход учења
  Студент је у потпуности упознат (теоријски и практично) са сложеним 

процесима респирације и фонације. Свесно контролише процес 
правилног дисања, уз повћан капацитет даха и економисање дахом. 
Успоставља правилан однос између артикулисаног тела и свесно 
вођеног вокалног апарата/гласа.

Садржај програма предмета – прва година, први семестар, 1983. године, 
предвиђа:

1. ТЕХНИКА ДИСАЊА
(руне и инивиуалне вежбе)

Физиолошки роцес ресирације.
Правилан начин исања (косабоминални).
Неравилни начини исања. 

Програм је подељен на неколико већих целина - три методске јединице 
односе се на технику дисања. Ова подела представља основни оквир 
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садржаја предмета на првој години у првом семестру, али не и његову 
дефинитивну целину и разраду. Програм из 2005/6. године, дефинитвно је 
проширен и допуњен.       

У делу текста о наставном плану предмета из 1983. године, можемо 
уочити поделу на предавања, вежбе, посебну наставу и програм припреме 
испита. Може се слободно рећи да, у основним цртама, ова подела 
одговара најновијим захтевима у погледу писања програма. Но, потребно 
је издвојити посебно часове предавања, часове вежби, сате самосталног 
рада студента под надзором и сате самосталног рада студента без надзора 
(у табели Џ. Батлера: Учење и меои насаве). У сваком случају, може 
се закључити да је најзначајније место на Катедри за глуму у протеклих 
пола века, заузимао индивидуалан рад ментора са студентом. Уравнотежен 
однос теорије и праксе, био је и остао једна од основних врлина Студијског 
програма глуме. 

У формуларима се инсистира на веома конкретном, али и сажетом опису 
садржаја предмета, а посебно на плану реализације предмета по недељама. 
По нашем скромном мишљењу, управо овај моменат представља и 
најдрагоценији допринос новој методологији писања програма. 

Прва година, први семестар, 2005/6. година:
Оквирни садржај предмета      
  *упознавање студента са: различитим приступима школовању 

гласа глумца кроз историју позоришта; грађом гласовног органа; 
физиолошким процесима респирације, фонације и резонанце; 

  *пракичном обуком и вежбама, постиже се: ослобађање од примарне 
напетости, свесно овладавање правилном техником дисања, контрола 
економисања дахом, успостављање јединственог ваздушног стуба.           

План реализације  предмета
 1. „У почетку историје позоришта беше глас...” (предавања).
 2. Анатомска грађа гласовног органа  (предавања).
 3. Физиолошки процес респирације (предавања).
 4,5  Правилан начин дисања – костабдоминални тип дисања,   

неправилни типови дисања – примери (предавања и вежбе).
 6.  Релаксација и респирација (вежбе).
 7,8.  Респирација – укорењен дах, (за)држан дах (предавања и 

вежбе).
 9.  Ослобађање гласа – глас и покрет, ритам и темпо (вежбе).
 10,11.  Апођо – дисајни и звучни  (предавања и вежбе).
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 12.  Апођо – специфичне вежбе за ослонац даха на дијафрагми и 
синхронизацију два апођа (вежбе).

 13,14.  Артикулационо-резонантни апарат: самогласничко-
сугласничке групе, правилно формирање вокала, проблеми у 
артикулацији (предавања, вежбе).

 15. Припрема колоквијума.

Издвајамо из програма 1983. године и схему припреме и полагања испита: 
а. усмени испит – питања из ТЕХНИКЕ ДИСАЊА И ИМПОСТАЦИЈЕ 
ГЛАСА, по предавањима и одређеној литератури.
б. практични испит:

1. косто-абдоминално дисање (вежбе),
2. импостација гласа (вежбе),
3. емисија гласа (вежбе),
4. динамика гласа (вежбе).

У програму предмета Техника ласа 2005/6. године, припрема за испит на 
првој години и критеријуми оцењивања изгледају овако:
Провера знања и оцењивање
  Предиспитне активности: присутност и активност на часовима, 

правовремено савладавање градива, потпис наставника. Обављен 
контролни преглед код специјалисте~оториноларинголога. Испит: 
а. усмени по предавањима и одређеној литератури; б. практични  
-  студент учествује у 4 групна задатка и припрема самостално 4 
индивидуална задатка. 

Критеријуми за оцењивање 
  Предиспитне активности: 60% - ангажованост студента током семестра, 

активно учешће у настави, припрема за час, припрема за разговор, 
прочитана литература, положен колоквијум. Испитне активности: 
40% - степен савладаног градива и показани обавезни групни и 
индивидуални задаци. Крајњу оцену чини збир оцена: похађање 
наставе, активност на часу, припрема за час, припрема и показивање 
задатака, провера знања, испит. Рангирање оцена у Прилогу. 

Промене, како у писању програма предмета, тако и у извођењу наставе,  
огледају се у: значајном проширивању програма ка новим и специфичним 
приступима школовању гласа глумца; увођењу интересантних и разноликих 
вежби и семинара; приступу који не значи само обраду класичних комада 
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за позориште, већ овладавање различитим облицима глумачког израза у 
разноврсним наступима у медијима и јавности уопште.  

Значајне измене и допуне на предмету настале су као последица развоја 
технике и технологије у медијима; уведена је нова методска јединица: 
Гласовне рансформације у елекронским меијима. Овај модул није важан 
само за гласовно образовање глумца, већ и спикера, водитеља, менаџера за 
односе са јавношћу, политичара, итд. 

Напоменимо да је програм друге године (Глас лика, Глас и окре) 
готово сасвим другачији данас, од програма из 1974/1983. године. Мада 
је интересантно истаћи да професорка Пејчић у својим скриптама, а 
професорка Љиљана Грујић-Еренрајх у књизи Гласовно образовање лумца10 
и у програму допуњеном 1986. године, говоре о важности „гимнастичких” 
покрета за оспособљавање и ослобађање појединих мишићних група. 

У погледу употребе извесних термина, дошло је, такође, до промена, па 
је, на пример, термин „импостација” дефинитивно замењен термином - 
„поставка гласа”. Инсистира се у потоњим програмима на ослобађању и 
природној поставци гласа, те развијању комплетног обима гласа глумца, а 
не фахирању гласа у одређене категорије.

Током година развијао се модул Сценско евање, о чему смо посебно 
говорили у чланцима објављиваним у Зборницима радова Факултета 
драмских уметности и у Зборницима радова Факултета музичке уметности: 
Гласовна и вокална рирема лумцаевача за сценскомузичке насуе у 
меијима, Презенација Сецијалисичких суија за Мјузикл, Говор
Певање, итд.  

Приступ предмету Техника ласа био је у првим годинама оснивања 
Катедре и предмета, много више технички, у смислу сталног понављања 
одређеног круга вежби; тренирало се без размишљања о уклапању 
техничких елемената у глумачки задатак. Након 1990. године, дошло је 
до креирања сложеног, индивидуалног гласовног тренинга. Ретко се у 
ранијим програмима предмета Техника ласа размишљало и говорило 
о даху као основном покретачу глумачке креативност или о гласу лика. 
Такође и елементи посебне респираторске технике, почињу се, касније, 
посматрати кроз гласовне трансформације у односу на захтеве жанра. 
Једна од најзначајнијих новина у програму Технике ласа односи се на 
специфичност угла посматрања процеса респирације и фонације - у 

10 Љиљана Грујић-Еренрајх, Гласовно образовање лумца, Универзитет уметности, Београд, 1986.
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односу на глас лика и захтеве жанра. Овим изменама се, заправо, дошло 
до потпуне усклађености програма предмета Техника ласа са главним 
предметом - Глума. Технички моменат уступио је место креативном и 
маштовитом приступу предмету. Техника треба да буде подстакнута 
игром, маштом, креативношћу и да почива на озбиљним, провереним 
научно-теоријски заснованим постулатима. Ауторка инсистира да се 
термин – техника схвати као део глумачке вештине и средстава које глумац 
потпуно свесно и вољно савладава током школовања, потом их користи 
и проверава у пракси. Појам игре никако не сме да се угуши и изостане 
у раду на техничким елементима. Добар однос техничких елемената и 
игре, може се правилно успоставити тренирањем тела и гласа, али и 
формирањем специфичног глумачког израза, стицањем и усавршавањем 
вештине, уклапањем техничких елемената у целину глумчевог задатка. 
Стога се у програму морају прожимати и слободно комбиновати методске 
јединице које воде одређеном циљу. Елементи се допуњују, заокружени су 
и довршени у исходу учења.

Литература:

•	 	Бајчетић Предраг, чланак „13 програма”, објављен у Зборнику раова 
Факулеа рамских уменоси, 1997, стр. 472-553.

•	 	Еренрајх-Грујић Љиљана, Гласовно образовање лумца, Универзитет 
уметности, Београд, 1986.

•	 	Марковић Марина, Глас лумца, Клио, Београд, 2002.
•	 	Насавни лан и рорам руе за ГЛУМУ Факулеа рамских 

уменоси, Универзитет уметности у Београду, 1983.
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Marina Marković

NEW METHODOLOGICAL APPROACH TO  
THE CURRICULUM OF THE SUBJECT

Summary

Pursuant to the Lisbon and Bologna Declarations and to the Law on Higher 
Education of the Republic of Serbia, Universities in Serbia, including the 
University of Arts in Belgrade, are obliged to implement and finalize the reform 
of the present higher education framework by 2010. The starting points being: 
 1. degree based studying;
 2. clear distinction between degrees; 
 3. degree naming with relevance to a particular degree being studied; 
 4.  clear descriptions of student competencies relevant to the acquired 

knowledge

The new methodological approach means:
 a.  achieving congruence with the entire strategic framework of the University 

of Arts, and
 b.  creating a structure of student mobility, as well as the subject itself.

In essence, this means offering the subjects on a market, a sort of exchange of 
subjects, at both the University of Arts and Belgrade University and in a wider 
network of European arts schools. In accordance with the process of mobility, 
the framework of the syllabus must be compatible with syllabuses in other 
European arts schools. The consequence of this being that students should not 
be educated for Serbian market only, but as professionals having theoretical 
knowledge and practical skills enabling them to integrate into work process in 
countries whose languages they speak. Therefore, the official language of the 
Department of Acting is not just Serbian, but also English and French at both 
graduate and masters levels, thus allowing students from Europe to attend our 
master studies programme.

CASE STUDY 
New Methodological Approach to Syllabus Design, subject: Voice Technique
The name of the subject Voice Technique has been kept in the new syllabus 
primarily because it is common under that name in the majority of art schools. 
Resulting from the processes of equivalence and mobility, subject name is of 
crucial importance for a student as well as for the subject itself and its position 
not only in one syllabus, but also in the sense of networking into the European 
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framework of higher education. Should there be any incongruence, the process 
of equivalence is hindered.

The changes, both in syllabus design and teaching practice are evident in the 
following: 
 •  a considerable programme widening to include new and specific teaching 

approaches relevant to voice technique teaching;
 •  inclusion of interesting and varied exercises and seminars;
 •  an approach that in addition to working on classic theater texts includes 

mastering of expression needed for various public appearances and 
media in general.
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Љиљана МркићПоовић
УВОДНА РЕЧ

ТЕАТРОЛОГИЈА
Драмаурија

Јован Хрисић
 ТРАГЕДИЈЕ И ТЕОРИЈЕ ТРАГЕДИЈЕ
Небојша Ромчевић
 АНАЛИЗА ЛИКА У МОДЕРНОЈ ТЕАТРОЛОГИЈИ
Дубравка Кнежевић
  БЕЛЕШКЕ О ШЕКСПИРУ (ФРАГМЕНТИ У 

„МАКБЕТУ”, ОРКЕСТРАЦИЈА ФРАГМЕНАТА)
Весна Језеркић 
 КАКО СУ СЕ ВОЛЕЛИ МАКБЕТ И ЛЕДИ МАКБЕТ
Раован Кнежевић
 „ТИХИ АНЂЕО” У ДРАМИ „ТРИ СЕСТРЕ” А.П. ЧЕХОВА

Исорија озориша и раме

Пеар Марјановић
 ПОЗОРИШТЕ У СРБА (XIII - XX ВЕК) ПРИСТУП
Бошко Милин 
  ВИШЕ ОД СТАРИХ ФОТОГРАФИЈА БЕОГРАДА, 

(МИЛИВОЈ СТ. ПРЕДИЋ: „ГОЛГОТА”)
Иван Мееница
  КО ЈЕ УБИО МАЈКУ ЈУГОВИЋА? (ИСКУШАВАЊЕ ЈЕДНЕ 

ТЕАТРОЛОШКЕ МЕТОДЕ НА ПРИМЕРУ АНАЛИЗЕ ДРАМЕ 
„БАНОВИЋ СТРАХИЊА” БОРИСЛАВА МИХАЈЛОВИЋА 
МИХИЗА И ИСТОИМЕНЕ ПРЕДСТАВЕ БУДВА ГРАД 
- ТЕАТРА У РЕЖИЈИ НИКИТЕ МИЛИВОЈЕВИЋА)

Пеар Марјановић
  НОСТАЛГИЧНИ ОСВЕТНИК С ПЕРИФЕРИЈЕ ГРАДА 

(ДРАГОСЛАВ МИХАИЛОВИЋ: „КАД СУ ЦВЕТАЛЕ ТИКВЕ”)

САДРЖАЈ  Зборника раова бр. 1 
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Режија

Еон Савин
  „ЛАЖА И ПАРАЛАЖА” ЈОВАНА СТ.ПОПОВИЋА 

(I: ТЕМА, ЛИКОВИ И СТИЛ,
  II: АКЦИЈА И ЕМОЦИЈА)
Оњенка Милићевић
 ОТВОРЕНИ „СИСТЕМ”
Ивана Вујић
  ТЕКСТ И ПОДТЕКСТ У ВЕЛИКИМ РЕДИТЕЉСКИМ 

СИСТЕМИМА XX ВЕКА (СТАНИСЛАВСКИ, БРЕХТ, 
ГРОТОВСКИ, ШЕКНЕР, КА ПОДТЕКСТУ 1997)

Алексанра Јовићевић
  ПОСЛЕДЊА ПОЗОРИШНА РЕЖИЈА ОРСОНА 

ВЕЛСА: „НОСОРОГ” ЕЖЕНА ЈОНЕСКА

Глума

Свеозар Раајић
 ДЕЧЈА ИГРА - ЗАЧЕТАК ДРАМСКЕ ИГРЕ
Влаимир Јевовић
 ПОЗОРИШНА ПУБЛИКА: СВЕДОК ИЛИ САУЧЕСНИК
Марина Марковић
 Глумац и глас (прилози)

Теорија озориша и озорише XXI века

Алексанра Јовићевић
  ПОЗОРИШТЕ НА ПРАГУ НОВОГ МИЛЕНИЈУМА: ИЗМЕЂУ 

СЕЋАЊА НА АВАНГАРДУ И МОГУЋНОСТИ НОВЕ ПЕРЦЕПЦИЈЕ
Нена Прокић
 МАГИЧНИ TIME-OUT...

ФИЛМОЛОГИЈА
Теорија филма

Пери Имами
 ПОЕТИКА ФИЛМСКОГ НАСЛОВА 
Маја ВолкЖивковић
 СРПСКИ ДРАМАТИЧАРИ И ФИЛМ 
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Невена Даковић
  ПРИЧА, СЕЋАЊА И ИСТОРИЈА (ЕМИР 

КУСТУРИЦА: „ПОДЗЕМЉЕ”) 
Исорија кинемаорафије

Дејан Косановић
  КО ЈЕ БИО ANGELO CURIEL? (ПОВОДОМ СТОГОДИШЊИЦЕ 

ПРВЕ ФИЛМСКЕ ПРОЈЕКЦИЈЕ У САРАЈЕВУ) 
Мирослав Савковић
 ЦЕНЗУРА КИНЕМАТОГРАФИЈЕ У СРБИЈИ 1941-1944 
Раенко Ранковић
  НОВИ БИОСКОПСКИ ГЛЕДАОЦИ (СТРУКТУРА БИОСКОПСКИХ 

ГЛЕДАЛАЦА У БЕОГРАДУ НА ПРОЈЕКЦИЈАМА ОД 22,30 ЧАСОВА) 

ТЕОРИЈА МАСОВНИХ МЕДИЈА
Раио

Мирјана Николић
  ОД ЕКСПЕРИМЕНАТАЛНИХ РАДИО ПРОГРАМА 

ДО ПРВЕ КОМЕРЦИЈАЛНЕ РАДИО-СТАНИЦЕ У 
СЈЕДИЊЕНИМ АМЕРИЧКИМ ДРЖАВАМА 

Никола Маричић
 МЕНАЏМЕНТ И РАДИО 
Милена ДраићевићШешић
  Б-92 УРБАНИ РАДИО - ПОЛИТИКА, АЛТЕРНАТИВА, РОК... 

(I ДЕО - ИСТОРИЈА БУРНИХ ВРЕМЕНА, 1990 - 1993) 

Телевизија

Марко Бабац
  НОВО ЛИЦЕ ТЕЛЕВИЗИЈЕ (СПЕЦИФИЧНОСТ 

ПРОУЧАВАЊА ТЕЛЕВИЗИЈЕ)
Горан Пековић
 ТЕЛЕШОП ПРОТИВ ТЕЛЕНОВЕЛЕ - „ВИЂЕНО НА ТЕЛЕВИЗИЈИ”

ЕСТЕТИКА И ТЕОРИЈА КУЛТУРЕ
Раослав Ђокић
  ТИПОВИ СИМБОЛА И ПРОЦЕС СИМБОЛИЗАЦИЈЕ
Дивна Вуксановић
 БАРОКНА ТЕОРИЈА АЛЕГОРИЈЕ, ВАЛТЕРА БЕЊАМИНА
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Тијана Манић
 ПСИХОТЕРАПЕУТ КАО МЕТАФОРА НА ФИЛМУ
Љиљана БооеваСелар
 АПОКАЛИПСА ДАНАС: ЧЕХОВ, БАРКЕР, КУСТУРИЦА
Милена ДраићевићШешић
 ГРАНИЦЕ И КАРТЕ - ОДГОВОР УМЕТНИКА ДУХУ ВРЕМЕНА

ПРИЛОЗИ ЗА ИСТОРИЈУ ФАКУЛТЕТА ДРАМСКИХ УМЕТНОСТИ
Прера Бајчеић
 13 ПРОГРАМА
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Нена Прокић
 СТУДЕНТСКИ ТРГ 19 
Слобоан Селенић
 ЖАН-ПОЛ САРТР 

ТЕАТРОЛОГИЈА
Исорија озориша и раме

Пеар Марјановић
 ПОЗОРИШТЕ У СРПСКИМ ЗЕМЉАМА СРЕДЊЕГА ВЕКА 
Небојша Ромчевић
 ВРЕМЕ У ЛАЖИ И ПАРАЛАЖИ ЈОВАНА СТЕРИЈЕ ПОПОВИЋА 
Слобоан Сојановић
  „СЛУЧАЈ” МАКСИМ ЦРНОЈЕВИЋ, ПОНОВО 

Максим Црнојевић – драмска рестаурација трагедије Лазе Костића 
Свеозар Раајић
  НУШИЋЕВЕ КОМЕДИЈЕ И МОДЕРНИСТИЧКИ ТОКОВИ 

ЕВРОПСКЕ ДРАМАТУРГИЈЕ И ПОЗОРИШТА 
Пеар Марјановић
  ДВА НЕОКЛАСИЦИСТИЧКА ДРАМАТИЧАРА
  (Јован Христић: „Чисте руке”; 

Велимир Лукић: „Дуги живот краља Освалда”) 
Сања Тоић
 „ОДБРАНА” ЕМИГРАЦИЈЕ 
Бо шко Ми лин
  ДВЕ „СА ВОЈ СКЕ ОПЕ РЕ” ИЛИ СА ТИ РИЧ НИ ТРЕТ МАН 

ВОЈНИХ ЛИ ЦА КОД ГИЛ БЕР ТА И СА ЛИ ВА НА 

Драмаурија

Небојша Ромчевић
 НАРАЦИЈА И СУСПЕНС 
Ма ја Ри сић
 ТРА ГИЧ НО ИЗ МЕ ЂУ ТЕ А ТРА И ЖИ ВО ТА 
Дубравка Кнежевић
 БЕЛЕШКЕ О БРЕХТУ 

САДРЖАЈ  Зборника раова бр. 2
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Иван Мееница
  ЈЕРМИНА ТРАГИЧКА КРИВИЦА, ИЛИ С ОНЕ 

СТРАНЕ ШПАНСКОГ И ПОЕТСКОГ 
Љиљана БооеваСелар
  ПРОМЕНЕ: ИЗОШТРАВАЊЕ СЛИКЕ У САВРЕМЕНОЈ 

АНГЛО-АМЕРИЧКОЈ ДРАМИ 

Режија

Мирослав Беловић
 МИЗАНСЦЕН 
Љубомир Драшкић — Дејан Мијач
 РАД РЕДИТЕЉА С ГЛУМЦЕМ 
Димирије Ђурковић
  ПРЕПОЗНАВАЊЕ ПОЗОРИШТА У НОВОЈ 

ПОЗОРИШНОЈ СТВАРНОСТИ
Алексанра Јовићевић
  БРЕХТ ПРОТИВ БРЕХТОЛОГИЈЕ, ПОЈМОВИ 

НАИВНОГ И ТРАВЕСТИЈЕ

Глума

Марина Марковић
 ШЕКСПИРОВСКА КОНВЕНЦИЈА ГЛУМЕ 
Влаимир Јевовић
 ДРАГИ ГОСПОДИНЕ ДИДРО 
Варја Ђукић
 УМЈЕТНОСТ ОДНОСА 
Лејла Манџука
 СЦЕНСКА ШМИНКА 

Позоришни ексеримени на крају XX века

Милена ДраићевићШешић
  НЕВИДЉИВО ПОЗОРИШТЕ НА УЛИЦАМА БЕОГРАДА 

(Рајх и Боал забринутог септембра 1997. у Београду) 
Ивана Вујић
  НАЧЕЛА КОМПОЗИЦИЈЕ, БЕОГРАД 1999. 

Могуће кретање у бестежинском стању уз помоћ А и Б савременог 
театра; Куповина месинга у Кнез-Михаиловој улици 
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ФИЛМОЛОГИЈА
Теорија филма

Велимир Абрамовић
 СЕМИОЛОШКА ТЕОРИЈА ФИЛМА ДУШАНА СТОЈАНОВИЋА 
Пери Имами 
 ЕСТЕТСКА СВОЈСТВА ФИЛМСКОГ ДИЈАЛОГА 
Никола Лоренцин
  ДРАМА „ДОКУМЕНТАРЦА”: СТВАРНОСТ И 

ИСТИНА У ДОКУМЕНТАРНОМ ФИЛМУ 
Невена Даковић
  ЛЕПА СЕЛА ЛЕПО ГОРЕ: СУКОБЉЕНИ ИДЕНТИТЕТИ 
Пери Имами
 ВЛАСТИТО ИМЕ КАО ОБЕЛЕЖЈЕ ЛИКА 
Алексанар Манић
 КЛАСИЧНИ ХОЛИВУДСКИ СТИЛ ПРЕТЕЧА ЈЕДНОГ ТРИЈУМФА 

ТЕОРИЈА МАСОВНИХ МЕДИЈА
Раио

Никола Маричић
  АУДИТОРИЈУМ И РЕЈТИНГ КАО СПОЉНИ ФАКТОРИ 

УТИЦАЈА НА МЕНАЏМЕНТ РАДИЈА 
Мирјана Николић
 САВРЕМЕНИ ЛОКАЛНИ РАДИО У БЕОГРАДУ 
Небојша Мисковић
  УТИЦАЈ НОВИХ ТЕХНОЛОГИЈА НА РАДИО 

И ЊЕГОВА ИЗРАЖАЈНА СРЕДСТВА 

Телевизија

РаомирБајо Шарановић
  ЉУБАВ, ЖЕНИДБА И УДАДБА, по Јовану Ст. Поповићу 

сценарио и режија Радомир-Бајо Шарановић 
Марко Бабац 
 ВРЕМЕ СА УЧИТЕЉЕМ 
Горан Пековић
 ТВ МРЕЖЕ – ОПРЕМА ЗА ЛОВ НА НОВИМ ТРЖИШТИМА 
Ва ња Ши ба лић
  ДО ПРИ НОС НО ВИХ ТЕХ НО ЛО ГИ ЈА ЕДУ КА-

ТИВ НОЈ ФУНКЦИЈИ ТЕ ЛЕ ВИ ЗИ ЈЕ 
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Ивана Кроња
  ФИЛМСКИ ЈЕЗИК У ДОМАЋЕМ ВИДЕО-СПОТУ 

ФОЛК И ДЕНС ЖАНРА (1990-1997)  

ЕСТЕТИКА И ТЕОРИЈА КУЛТУРЕ
Раослав Ђокић
 НАСТАЈАЊЕ ЕСТЕТСКЕ СВЕСТИ 
Дивна Вуксановић
  ЕСТЕТИЧКА ТЕОРИЈА У ЕСТЕТСКОМ КЉУЧУ: 

БАРОКНА ПРЕДСТАВА ВАТРОМЕТА 
Нена Прокић
  ORIGINAUDŽ MULTIPLES 

(Однос копије и оригинала у постемоционалном друштву) 

МАРКЕТИНГ У УМЕТНОСТИ
Драослав Јокић
  ИМИЏ У ФУНКЦИЈИ ТРЖИШНОГ ПОЗИЦИОНИСАЊА 

ОРГАНИЗАЦИЈА У КУЛТУРИ, УМЕТНОСТИ 
И ЈАВНОМ ИНФОРМИСАЊУ 

ИЗ ИСТОРИЈЕ ФАКУЛТЕТА ДРАМСКИХ УМЕТНОСТИ
Свеозар Раајић
 ИЗ КУЛУНЏИЋЕВЕ ЗАОСТАВШТИНЕ 
Раенко С. Ранковић
 ВИСОКА ШКОЛА ЗА ФИЛМСКУ ГЛУМУ И РЕЖИЈУ 
Прера Бајчеић
  Некад објављени огледи 

ОГЛЕДАЛО, ИЛИ: SPECULUM; ПОСТУПАК, 
ИЛИ: АНЂЕО СЕДИ НА КАМЕНУ  
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TEATROLOGIJA
Istorija jugoslovenske drame i pozorišta 

Boško Milin
 PET RANIH ESEJA JOSIPA KULUNDŽIĆA  
Josip Kulundžić 
  AUTOBIOGRAFIJA
  CIRKUS RAJNHARDT AKCIJE, AKCIJE PROTIV 

PIRANDELA „KRV I MESO” NA POZORNICI 
Svetozar Rapajić 
 MASKA KAVALJERA S RUŽOM
Petar Marjanović 
  „PUTUJUĆE POZORIŠTE ŠOPALOVIĆ” LJUBOMIRA SIMOVIĆA
 Najbolje delo srpske dramske književnosti XX stoleća
Radivoje Dinulović  
 AMBIJENTALNE POZORNICE BITEF-A
  Tri decenije istraživanja arhitektonskih scenskih prostora u Beogradu 

Istorija  svetske drame i pozorišta

Divna Vuksanović 
 TEATAR SKRIVENOG BOGA 
Ivan Medenica 
  NIVOI FRAGMENTARNOSTI KAO INDICIJA 

ZNAČENJA U „VOJCEKU” GEORGA BIHNERA  
Ognjenka Milićević
  REDITELJSKA LABORATORIJA V. E. MEJERHOLJDA
 N. V. Gogolj: „Revizor”
Aleksandra Jovićević 
 POZORIŠTE BI SE ZALJULJALO: BERTOLT BREHT I ORSON VELS
Nebojša Romčević 
 NIVOI SPOZNAJE DRAMSKIH LIKOVA I PUBLIKE 

Gluma i govor

Ljiljana Mrkić Popović 
 PRISTUP UMETNIČKOM GOVORNOM OBLIKOVANJU 

САДРЖАЈ  Зборника раова бр. 3
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FILMOLOGIJA
Dušan Stojanović
  FILMSKI MEDIJ - TEZE O SAVREMENOM 

UPOZNAVANJU FILMSKOG MEDIJA 
Dejan Kosanović
  UBISTVO SRPSKE KRALJEVSKE PORODICE 

Jedan Pateov film iz 1903. godine
Radenko S. Ranković
  JUGOSLOVENSKA KINEMATOGRAFIJA NA 

MEĐUNARODNIM FILMSKIM FESTIVALIMA
 Kako smo počeli
Petrit Imami 
 FILMSKA ŠPICA 
Andrija Dimitrijević 
 RAZGAŽENE CIPELE  
Ivana Kronja 
 RABLEOVSKI DUH U NOVIJEM STVARALAŠTVU BIGASA LUNE 
Nevena Daković
 POCEPANA ZAVESA: HIČKOK IZA GVOZDENE ZAVESE 

TEORIJA MASOVNIH MEDIJA
Radio i televizija

Nikola Maričić
  PLANIRANJE OSNIVANJA ILI REKONSTRUKCIJE 

LOKALNOG RADIJA U SRBIJI
Mirjana Nikolić 
  LOKALNI KOMERCIJALNI RADIO U ŠVAJCARSKOJ 
 Lokalni radio - evropska iskustva
Marina Marković 
 GLASOVNE TRANSFORMACIJE U ELEKTRONSKIM MEDIJIMA 
Goran Peković 
 OSNIVANJE PRVE PRIVATNE TV MREŽE U JUGOSLAVIJI

KULTURNA POLITIKA I MENADŽMENT UMETNOSTI
Branko Prnjat 
 POLITIČKA VALORIZACIJA UMETNOSTI 
Vesna Đukić Dojčinović 
 DIHOTOMIJE KULTURNE POLITIKE 
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Ljiljana Bogoeva Sedlar 
 DA LI POTPISATI ?
 O nezavisnoj kinematografiji i nezavisnosti uopšte 
Milena Dragićević Šešić 
 PREDUZETNIŠTVO U KULTURI 
Tijana Mandić 
 KREATIVNOST KAO SUDBINA 
 Psihološki portret umetnika

PRAKTIKUM
Lejla Mandžuka
 O FRIZURAMA KROZ VEKOVE 
Rihard Merc
 GLUMA PRED MIKROFONOM 

DOGAĐAJI
Goran Marković  
 BEOGRADSKI BIOSKOPI
Gordana Marić  
 (NE) UHVATLJIVI SISTEMI GLUMAČKOG OBRAZOVANJA
 Svetski susreti visokih pozorišnih škola 
Gordana Marić 
 “SLOBODNA DECA” NA SOLUNSKOM FESTIVALU
 Treći balkanski susreti
Maja Volk Živković 
 LUTAJUĆI PIRINEJIMA 
 Filmski festivali u Troji i Valjadolidu

SEĆANJA
Petrit Imami  
 SPOMEN / RATKO ĐUROVIĆ
Nikola Lorencin 
 MIRIS BOSIOKA / U JAGODINI
 Živojinu Pavloviću, sada 
Srđan Koljević  
 PODSEĆANJE NA DRAGOCENOST SLOBODANA STOJANOVIĆA 
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TEATROLOGIJA
Istorija pozorišta i drame

Aleksandra Jovićević
  ŠEKSPIR I NJEGOVI SAVREMENICI: PRILOG 

POZORIŠNOJ ANTROPOLOGIJI
Ognjenka Milićević
  REDITELJSKA LABORATORIJA V. E. MEJERHOLJDA 

(N. V. Gogolj: Revizor), II deo REDITELJSKA 
PARTITURA - PARTITURA PREDSTAVE

Petar Marjanović
 GOSPODA GLEMBAJEVI MIROSLAVA KRLEŽE 
Boško Milin
 KULUNDŽIĆEV PIRANDELIZAM I ANTIPIRANDELIZAM
Nebojša Romčević
  GOVOR U POKONDIRENOJ ТIKVI JOVANA STERIJE POPOVIĆA

Teorijska dramaturgija

Nebojša Romčević
 PRIČA, ZAPLET, KOMPOZICIJA
Ivan Medenica
  POKUŠAJ SEMIOLOŠKOG DEFINISANJA 

POJMA KLASIČAN DRAMSKI TEKST

ESTETIKA POZORIŠTA
Režija

Petar Marjanović
  TEKST DRAME I TEKST PREDSTAVE
  (Pokondirena tikva Jovana St. Popovića u režiji Dejana Mijača, 1973. i 

Banović Strahinja Borislava Mihajlovića u režiji Nikite Milivojevića, 1996)

Gluma

Marina Marković
 DAH, DISANJE - OSNOV GLUMAČKE KREATIVNOSTI

САДРЖАЈ  Зборника раова бр. 4
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FILMOLOGIJA
Dejan Kosanović
 JUGOSLAVIJA - RASKRSNICA POKRETNIH SLIKA
Nevena Daković
 DOKUMENT POST JUGOSLAVIJE: SRPSKI RATNI DISKURS
Nikola Lorencin
 DRAMA DOKUMENTARCA - II
 (stvarnost i istina o dokumentarnom filmu)
Petrit Imami
 DRAMATURŠKI MODALITETI FORME IGRANOG FILMA
Maja Volk Živković
 PEDESET GODINA FILMSKOG FESTIVALA U BERLINU
Petrit Imami
  TEZE ZA PERIODIZACIJU DUGOMETRAŽNOG 

IGRANOG FILMA U JUGOSLAVIJI (1947-1990)
 (Glavne dramaturško-estetske konstante sa referentnim filmovima)

TEORIJA MASOVNIH MEDIJA
Radio i televizija

Nikola Maričić
 RADIO - ISTINA IZVAN ESTABLIŠMENTA
Mirjana Nikolić
 RADIO NA PRAGU NOVOG MILENIJUMA
Goran Peković
 KAKVU TELEVIZIJU ZASLUŽUJE SRBIJA?
Vanja Šibalić
  NACIONALNE TV MREŽE POD ZAŠTITOM 

EVROPSKOG ZAKONODAVSTVA
Velimir Dejanović
  NASTUP FIRME FILIPS JUGOSLOVENSKO 

AD. BEOGRADSKOM SAJMU
 (Od 9. do 19. septembra 1938. godine)
Velimir Dejanović
  ANTON V KODELI FON FANENFELD (CODELLI VON FAHNENFELD)
Radenko Ranković
  REKLAMIRANJE IGRANIH FILMOVA NA TELEVIZIJI

TEORIJA KULTURE I ESTETIKA
Radoslav Đokić
 SIMBOL U NOVOM KLJUČU
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Divna Vuksanović
  BAROKNO I PRIRODNO: PROBLEMSKI 

POVRATAK KANTOVOJ TREĆOJ KRITICI
Tijana Mandić
 JUNGOV ARHETIP MAĐIONIČARA
Ljiljana Bogoeva Sedlar
  BELEŠKA O ŠEKSPIRU ILI O SUDIJAMA, 

SUDOVIMA I RASUĐIVANJU
Milena Dragićević Šešić
  UMETNOST PERFORMANSA - SAPOSTOJANJE ILI 

PROŽIMANJE (Brisanje granica medu umetnostima)
Vladislava Vojnović
  O NEKIM ASPEKTIMA KULTURE BEOGRADSKIH PREDGRAĐA

KULTURNA POLITIKA I MENADŽMENT UMETNOSTI
Vesna Đukić Dojčinović
 ZA REGIONALIZACIJU KULTURNE POLITIKE U SRBIJI
Dragana Čolić Biljanovski
  POVODOM PEDESET GODINA SAVEZA 

DRAMSKIH UMETNIKA SRBLJE

PRAKTIKUM
Lejla Mandžuka
 PROMENA LICA ZA DESET MINUTA
Rihard Merc
  KRITERIJUMI VREDNOVANJA KVALITETA 

ZVUČNE SLIKE AUDIOVIZUELNOG DELA

DOGAĐAJI
Danica Aćimović  Andrija Dimitrijević
 INTERVJU SA PLAŽEVSKIM

SEĆANJA
Svetozar Rapajić
 DUŠAN MIHAILOVIĆ
Alojz Ujes
 ALEKSANDAR KORAĆ
Radenko Ranković
 SRETEN JOVANOVIĆ
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I Avantura talenta i duha: RAZGOVOR SA MIROM STUPICOM

STUDIJE POZORIŠTA

Petar Marjanović
  TEATROLOŠKA ANALIZA DOKTORSKE DISERTACIJE:
  NEBOJŠA ROMČEVIĆ, RANE KOMEDIJE JOVANA STERIJE 

POPOVIĆA (Laža i paralaza, Pokondirena tikva, Kir Janja)
Dragana ČolićBiljanovski
 BRANISLAV D. NUŠIĆ - SVESTRANA STVARALAČKA LIČNOST
Vladimir Jevtović
 VRLO POŠTOVANI GOSPODINE KREG!
Ljiljana Bogoeva Sedlar
  EKSPLICITNO O IMPLICITNOM: O PROMENI VERE U DRAMAMA 

MARKA REJVENHILA, STIVENA BERKOFA I STIVA TEŠIĆA
Enisa Uspenski
  VANJKA KLJUČAR I PAŽ ŽEAN: DRAMA FJODORA SOLOGUBA I 

NJENO IZVOĐENJE NA SCENI NARODNOG POZORIŠTA 
Maja Ristić
  PREDLOGOM ZAKONA O POZORIŠTU DO NOVOG 

ORGANIZACIONOG MODELA DOMAĆEG TEATRA
Dragana ČolićBiljanovski
  ISTORIJSKI KONHNUITET I SAVREMENA ORGANIZACIONO-

PRODUKCIJSKA PROBLEMATIKA TEATRA “JOAKIM 
VUJIĆ” U KRAGUJEVCU POČETKOM XXI VEKA

STUDIJE FILMA

Nikola Stojanović
 PRINCIPI DRAMSKE REINTERPRETACIJE: ŠEKSPIR I KUROSAVA
Nevena Daković
 URBANI MIT I FILMSKE ADAPTACIJE: 1991. - 2001.
Petrit Imami
 PRIMARNA VAŽNOST LIKA NA FILMU 
Aleksandar Janković
 IMAGINARNA MESTA NA FILMU

САДРЖАЈ  Зборника раова бр. 5
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Radenko Ranković
  MULTIPLEX BIOSKOP - MODA ILI POTREBA 

JUGOSLOVENSKE KINEMATOGRAFIJE

STUDIJE MEDIJA

Nikola Maričić
 PRODUCENTSKI RADIO ILI NOVINARSKI RADIO 
Mirjana Nikolić
  NACIONALNO ZAKONODAVSTVO U OBLASTl RADIJA 

I RADIO-DIFUZIJE U PERIODU OD 1918. DO 1941.   
Velimir Dejanović
  PRILOZI ZA ISTORIJU TELEVIZIJE: DŽON LODŽI 

BERD - OTAC MEHANIČKE TELEVIZIJE
Dejan Kosanović
 TELEVIZIJA - PETI JAHAČ APOKALIPSE
Goran Peković
 NEOSTVARENI KORAK ZA KULTURNI NAPREDAK:
 ZAKON O RADIJU I TELEVIZIJI
Milena Dragićević Šešić
 DIGITALNA KULTURA - ZABAVA, UMETNOST, KOMUNIKACIJA 

ESTETIKA

Radoslav Đokić
 ESTETIKA PREDSOKRATOVACA
Iva Draškić Vićanović
 ZAČARANA UOBRAZILJA U ESTETICI DŽOZEFA EDISONA
Divna Vuksanović
  UNAKAŽENA LICA OGLED IZ SAVREMENE 

ESTETIKE KOMUNIKACIJA
Tijana Mandić
  VIKARISKA TRAUMATIZACIJA (UMETNOST 

U FUNKCIJI TANATOSA)

PRAKTIKUM

Umetnost i pedagogija
Maja Volk
  UMETNOST U PREDŠKOLSKIM USTANOVAMA, 

OSNOVNIM I SREDNJIM ŠKOLAMA
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Marina Marković
 GOVOR - PEVANJE
Vladan Vukašinović
  INOVIRANJE PROGRAMSKIH SADRŽAJA SCENSKE 

AKROBATIKE STUDENATA GLUME NA III I IV GODINI
Lejla Mandžuka
 TELO GLUMCA: NEGA I ISHRANA

Tehnički praktikum
Zoran Maksimović
  PUTEVI VIŠEKANALNOG ZVUKA DO SLUŠAOCA 

(EMITOVANJE VIŠEKANALNOG ZVUKA)

IN MEMORIAM

Ognjenka Milićević
 LJERKA PEJČIĆ
Darko Bajić
 RADOMIR BAJO ŠARANOVIĆ
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STUDIJE POZORIŠTA

IZ OSTAVŠTINE JOVANA HRISTIĆA: “POZORIŠNI REFERATI:
PROLOG, EPILOG I IZGUBLJENA SEZONA” 
Prolog
  MALA FILOZOFIJA POZORIŠNE KRITIKE JEDNA 

IZGUBLJENA SEZONA: KLASICI, SAVREMENICI I OSTALI 
ATELJE 212 U NOVOJ ZGRADI. KRAJ SEZONE 

Epilog
 MALA PSIHOLOGIJA POZORIŠNE KRITIKE 
Vladimir Jevtović
 POZDRAVLJAMO VAS ŽAN POL 
Svetozar Rapajić
 CRNOGORSKA VESELA UDOVICA 
Boško Milin
  TEORIJSKI RADOVI JOSIPA KULUNDŽIĆA 

O EKSPRESIONISTIČKOJ DRAMI 
Dragana Čolić Biljanovski
  SANJARI BALKANSKOG POZORIŠNOG PROSTORA 20. VEKA:
 Branislav Nušić, Milan Grol, Milutin Čekić 
Enisa Uspenski
 “JURIJ LJVOVIČ RAKITIN – ŽIVOT, DELO, SEĆANJA”
 Prikaz naučne konferencije 
Slobodan M. Marković
 GRAĐANSKOPRAVNI ASPEKTI POSETE POZORIŠNOJ PREDSTAVI 
Maja Ristić
 MEĐUZAVISNOST POZORIŠNE POLITIKE I MENADŽMENTA 

STUDIJE MEDIJA

Nikola Maričić
 KREATIVNO I PRAGMATIČNO U FORMATIRANJU RADIJA 
Mirjana Nikolić
 JAVNI RADIO-DIFUZNI SERVIS U SRBIJI:
 TRANSFORMACIJE U TRANZICIJI 
Ana Martinoli
 KOMERCIJALNA PRODUKCIJA NA RADIJU
 – teorijska i praktična iskustva – 

САДРЖАЈ  Зборника раова бр. 6-7
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Velimir Dejanović
 PRILOG PROUČAVANJU ISTORIJE TELEVIZIJE U SRBIJI 
Dragan Veselinović
 TELEVIZIJA KAO NOVA STVARNOST 

STUDIJE FILMA

Dejan Kosanović
  DA LI JE BILO FILMSKE UMETNOSTI U KRALJEVINI 

SHS/KRALJEVINI JUGOSLAVIJI? 
Nikola Lorencin
 ODGONETANJE VREMENA – Kažimjež Karabaš 
Nikola Stojanović
  POZICIJA GLUMCA U KREATIVNOM SISTEMU AKIRE KUROSAVE 
Nevena Daković
 SRCE TAME I SLIKE GRANICE:
 Celuloidna Jugoslavija/Balkan 
Aleksandar S. Janković
 ANALIZA FILMA Let It Be (Pusti!, 1969) ili 1969. I BITLSI 
Radenko St. Ranković
 ULOGA MEDIJSKOG SPONZORA U SRPSKOJ KINEMATOGRAFIJI 
Andrija Dimitrijević
 BIBLIOGRAFIJA
  objavljenih knjiga o filmu i televizijskom mediju 

u Srbiji od 1990. do 2002. god.

STUDIJE KULTURE

Milena Dragićević Šešić, Sanjin Dragojević
  ORGANIZACIONI RAZVOJ, PODIZANJE KAPACITETA 

I SAMOODRŽIVOST NEVLADINIH ORGANIZACIJA U 
KULTURI: PRIMER PROGRAMA KULTURA NOVA 

Ljiljana Bogoeva Sedlar
 Oh kakav divan rat!
  ANTIRATNI PROTEST OD ŠEKSPIRA DO HAUARDA ZINA:
 JEDNO VIĐENJE 
Divna Vuksanović
 KULTURE – PROSTORI – MEMORIJE:
 OGLED IZ SAVREMENE ESTETIKE KOMUNIKACIJA 
Vesna Đukić Dojčinović
 SEDAM UZROKA TRANZICIONE KONFUZIJE 
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Marina Marković
  ZNAČAJ VERBALNE KOMUNIKACIJE U ODNOSIMA S JAVNOŠĆU 

PRAKTIKUM

mr Aleksandar Miletić
  PREPORUKE ZA STVARANJE SOPSTVENOG METODA ZA 

RAD NA INTERPRETACIJI U SCENSKOM PEVANJU 

IZ ISTORIJE

Svetozar Rapajić
 OD GLUMAČKE ŠKOLE DO FAKULTETA

IN MEMORIAM

Tvrtko Kulenović
  SARAJEVSKE SVESKE – JOVAN HRISTIĆ 

VAVA (Jovan Hristić 1933–2002) 
Ljiljana Mrkić Popović
 MILENKO MARIČIĆ 
Vladimir Jevtović
 SEĆANJE NA PROFESORA MILENKA MARIČIĆA 
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Суије ПОЗОРИШТА

Radivoje Dinulović
 TIPOLOGIJE POZORIŠNOG PROSTORA:
 Klasifikacije tipova i modela scensko-gledališnog prostora u teoriji i 
 istoriji pozorišta XX veka
Влаимир Јевовић
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