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РУРАЛНЕ УМЕТНИЧКЕ КОЛОНИЈЕ  
И КУЛТУРНИ ТУРИЗАМ 

aпс�р�к�
Рурaлнe умeтничкe кoлoнијe су oд врeмeнa свoг нaстaнкa, у 19. вeку, 
игрaлe знaчaјну улoгу у глoбaлнoј културнoј трaнсфoрмaцији кoјa јe 
пoвeзaнa сa нaстaнкoм мoдeрнoг туризмa. Мнoгe oд њих и до дана-
шњих дана свoј опстанак и кoнтинуитeт дугују туристичкoј ин-
дустрији, a развиле су се у хибриднe aтрaкцијe културнoг туризмa 
кoјe кoмбинују сeлo и умeтнoст, трaдициoнaлну културу и прирoднe 
лeпoтe, сa сaврeмeнoм умeтничкoм прoдукцијoм. Изузeтнa aтрaк-
тивнoст и брoјни пoтeнцијaли кoјимa рaспoлaжу рурaлнe умeтнич-
кe кoлoнијe су у последњих пар деценија довели до њихове изузетне 
популарности и у нeким рaзвијeним зeмљaмa, кao и дo њихoвe интен-
зивније кoмeрцијaлизaцијe. Нaсупрoт тoмe, у зeмљaмa-у-рaзвoју, oвaј 
знaчaјaн умeтнички фeнoмeн јoш увeк нијe сaглeдaн у пoтпунoсти, 
нијe идeнтификoвaн кao културнo нaслeђe и најчешће није aктиви-
рaн кao пoтeнцијaл културнoг туризмa.

Kључне речи
културно наслеђе, носталгија, креативност, аутентичност, синергија 

Настанак, конвергенција и развој феномена (1820-1980)

Рур��лн� ум�тничк� к�л�ниј�, н��ст��л� м��х�м у Eвр�пи и С�в�рн�ј 
Aм�рици, у прв�ј п�л�вини д�в�тн���ст�г в�к��, пр�дст��вљ��ју зн��ч��ј��н 
ф�н�м�н ум�тничк� пр��кс�, чији н��ст��н��к, �� н��р�чит� изуз�тн� в�лику 
п�пул��рн�ст и к�д ум�тник�� и к�д њих�в� публик�, �дн�сн� туристâ, 
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�д н��ст��нк�� д� д��н��шњих д��н��, ниј� л��к� �бј��снити. У вр�м� ф�рми-
р��њ��, ум�тничк� к�л�ниј� су бил� д�� зн��ч��јниј�г културн�г р��зв�ј�� 
к�ји ј� уз�� м��х�� у т�м п�ри�ду, �� к�ји с�, изм�ђу �ст��л�г, �дликуј� 
изуз�тн� р��звиј�ним р��сп�л���њ�м н�ст��лгичн� ч��њ� з�� с�л�м, к��� 
к�мп�нз��циј�м з�� убрз��ну индустриј��лиз��цију и урб��низ��цију. Њих�в 
н��ст��н��к с� м��� с��гл�д��ти и к��� д�� шир�к� р��спр�стр��њ�н�г п�кр�т�� 
„п�вр��тк�� прир�ди” к�ји с� р��зви� у т� вр�м�, ��ли су ум�тници н�� �вим 
л�к��циј��м�� тр���или и �бн�ву и п�тврду св�ј� кр���тивн�сти, учили 
ум�тн�ст �д прир�д�, � св�јим ум�тничким ст��в�вим�� м�гли сл�б�дн� 
д�� дискутују с�� другим к�л�г��м��, к��� и д�� сл�б�дн� прим��ју критик� и 
суг�стиј� ст��ријих к�л�г��. Поред тога, ове локације су нудил� и ��тр��к-
тивн� пр�дн�сти к��� шт� ј� ј�фтини см�шт��ј и р��зн�врсн�ст м�тив��, 
д�к ј� п�р��ст њих�в�г бр�ј�� св��к��к� п�в�з��н и с�� р��зв�ј�м ум�тничк� 
пр��кс� у т�м п�ри�ду. 

B�ћ крајем деветнаестог века, ид�ј�� � р��ду у �вим к�мун��м�� и зн��њ� � 
њих�в�ј л�к��цији, п�ст��ли су �пс�сиј�� ум�тничк�г св�т�� и турист��, �� 
њих�в�� тр��дициј�� и л�к��циј� чврст� су уст��н�вљ�н�. Oн� су у т� вр�м� 
п�ст��л� гл��вн�� т�м�� с��вр�м�н�г критичк�г дискурс��, �� њих�в�� �гр�мн�� 
п�пул��рн�ст д�в�л�� ј� и д� тр��нсф�рм��циј� мн�гих у п�зн��т� туристич-
к� д�стин��циј�.

Д� к�нв�рг�нциј� ф�н�м�н�� ум�тничких к�л�ниј�� и ф�н�м�н�� туризм�� 
д�шл� ј� в�ћ у вр�м� њих�в�г н��ст��нк��, ��ли ј� д� р��дик��лниј� пр�м�н� 
к��р��кт�р�� к�л�ниј��, д�шл� т�к у к��сн�м д�в�тн���ст�м в�ку. Ф��сцин��-
циј�� к�л�ниј��м��, к�ј�� с� м��ниф�ст�в��л�� кр�з привл��ч�њ� шт��мп�, в�-
лик�г бр�ј�� ум�тник��, ��м��т�рâ и туристâ, бил�� ј� п�дст��кнут�� н��јр��з-
личитијим р��зл�зим�� и д�л��тн�стим�� н�� �вим л�к��циј��м��, �д к�јих су 
с�циј��лни м�м�н��т и ум�тничк�� пр�дукциј�� м�ђу н��јзн��ч��јнијим. 

И��к� инт�нциј� ум�тник�� у инициј��лн�ј ф��зи ф�рмир��њ�� к�л�ниј�� 
нису бил� усм�р�н� н�� п�вл��ђив��њ� публици, в�ћ пр� св�г�� н�� п�куш��ј 
ств��р��њ�� интимниј� ��тм�сф�р� з�� р��д и б�г �д рив��лств��, ��н�нимн�с-
ти и сур�в�сти, к�ј� су бил� п�сл�диц�� к�м�дифик��циј� ум�тн�сти н�� 
м�д�рн�м �к�н�мск�м тр�ишту, �ни су св�јим н��чин�м �ив�т�� нуди-
ли публици м�д�л ид���лн� �гзист�нциј� з�� к�јим ј� бур����ск� друштв� 
ч�знул� и к�ји их ј� учини� в��м�� п�пул��рним, �� � фунд��м�нт��лним 
��љ��м�� бур����ск� публик� г�в�ри и њих�в�� ум�тн�ст.
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Ум�тници су к�ристили чињ�ницу д�� су �ив�ли в��м�� близу с�љ��кâ, 
шт� ј� њих�в�ј �пс�рв��цији и слик��ним пр�дст��в��м��, к��� и у случ��ју 
прир�д�, д��в��л� ��ут�рит�т ��ут�нтичн�сти. См��тр��л� с� д�� су �ни им��-
ли прилик� д�� криш�м п�см��тр��ју л�к��лн� ст��н�вништв� и пр�дру у 
њих�в ��ут�нтич��н н��чин �ивљ�њ��, �� с��мим тим д�� су им��ли интимн� 
зн��њ� � субј�ктим�� св�јих слик�� и д�� су ч��к м�гли д�� „пр�дру и у њих�в� 
душ�”. У пр�ц�су ств��р��њ�� пикт�р��лних мит�в�� � �вим л�к��циј��м��, к�ји 
ј� п�др��зум�в��� диј��л�ктички пр�ц�с к�ји ј� �бухв��т��� и ид���лиз�в��н� 
и ств��рн� пр�д�л�, рур��лн� к�л�ниј� су ��симилир��н� у г�н�р��лну ид�ју 
пр�м�д�рн� прир�д� и ��гр��рн� тр��дициј�, шт� ј� св� в�дил� ф�рмир��њу 
имиџ�� з��нимљивих и п���љних туристичких д�стин��циј��, к�ји с� у 
в�ћини к�л�ниј�� �др���� д� д��н��с. З�� ум�тник� ј� бил� м�гућ� д�� ств�р� 
�в��кв� мит�в� и зб�г т�г�� шт� ј� в�ћин�� м�ст�� к�ј�� су из��бр��ли з�� св�ј 
пр�ј�к��т пр� т�г�� бил�� р�л��тивн� н�п�зн��т�� в��н св�ј� р�гиј�, п�� су м��р-
кир��њ�м л�к��циј�� и ств��р��њ�м к�л�ктивних пр�дст��в�� � њим��, ум�тни-
ци у н��јв�ћ�ј м�ри утиц��ли н�� њих�ву п�пул��рн�ст к�д турист��.

У м�д�рниз��цији и пр��блик�в��њу �вих с��ских з��ј�дниц�� ��ктивн� 
уч�шћ� ј� уз�л�� и л�к��лн�� п�пул��циј��, к�ј�� ј� �м�гућил�� и инфр��струк-
туру п�тр�бну з�� �пст��н��к ум�тничких к�л�ниј�� и з�� п�т�њу турис-
тичку �кспл���т��цију, шт� ј� з��ј�дн� с�� ��ктивн�шћу ум�тникâ в�дил� 
ств��р��њу мит�� � м�сту, �� шт� �� з�� п�сл�дицу им��л� в�ћи прилив урб��-
них п�с�тил��ц��. Л�к��лн� пр�дуз�тништв� ј� т��к� �дигр��л� гл��вну ул�гу 
у пр�м�ни тр��дици�н��лн� с��ск� хиј�р��рхиј�, �дн�сн� пр�в��зил����њу 
ст��рих с�циј��лних структур�� и ин��угурис��њу м�д�рних к�м�рциј��лних 
ф�рми к��пит��листичк� �рг��низ��циј�, б��зир��них н�� туризму.

Критикујући туристичку р�т�рику, �дн�сн� д��ивљ��в��јући с�б� и св�ј� 
пр�ј�кт� п�тпун� супр�тним �д �н�г шт� с� см��тр��л� п�вршним туриз-
м�м, шт� ј� �вид�нтн� пр� св�г�� у изб�ру и н��чину изб�р�� кр��ј�лик��, 
ум�тници су, д�бр�в�љн� или н�, били ухв��ћ�ни у тр��јни пр�ц�с м�д�р-
низ��циј� пут�в��њ�� и р��зв�ј�� туризм��, и с��ми су пр�дст��вљ��ли изв�сну 
кл��су турист��, к�ји п�пут с��вр�м�них културних турист�� нису били в�-
лики ��в��нтуристи и нису пут�в��ли д��л�к� �д кућ�. Н�� т��ј н��чин, ств�-
рили су и н�в� крит�ријум�, з�� к�ј� с� см��тр��л� д�� �дв��ј��ју ��ут�нтичн� 
�д туристичк�г �с�ћ��њ��, ��ли н� виш� крит�ријум� видљив� и утврђ�н� 
р�ђ�њ�м к��� н�к��д��, в�ћ н�ј��сн� д�финис��ним скуп�м унутр��шњих 
кв��лит�т��, к�ји су били р�зулт��т суп�ри�рн� �м�ци�н��лн�-�ст�тичк� 
с�нзибилн�сти. Т��к� ј� ��нти-туриз��м, к�ји ј� критик�в��� д�мин��нт-
ну туристичку културу и у ист� вр�м� д�ли� њ�н� структур� и н��чин 
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функци�нис��њ��, �� чиј� су кључн� фигур� били ум�тници н�� рур��лним 
л�к��циј��м��, би� ј�д��н �д зн��ч��јнијих ф��кт�р�� к�јим с� м��� �бј��сни-
ти п�пул��рн�ст рур��лних ум�тничких к�л�ниј��, ј�р пр�м�виш� ид�ју 
� ��ут�нтичним д��ивљ��ј��м��, к�ји с� м�гу н��ћи �дм��х изв��н ут��б��н� 
ст��з� м��с�вн�г туризм��, ј�дн�ст��вним скр�т��њ�м с�� гл��вн�г пут��. Т�м� 
ј� св��к��к� д�прин�� и р��зв�ј ��л�зниц� с�� ст��нд��рдиз�в��ним рут��м��, 
с�� к�јих с� м�гл� скр�нути, �� б�з ч�г�� би приступ �вим л�к��циј��м�� би� 
�н�м�гућ�н к��к� ум�тницим��, т��к� и њих�в�ј публици.

Oсн�в� рур��лн�г к�л�ниј��лн�г пр�ј�кт�� и њих�в�г пр�тв��р��њ�� у турис-
тичк� д�стин��циј�, к�ј� су бил� р�зулт��т бр�јних ��кциј�� к�ј� су пр�ду-
зим��ли кључни ��кт�ри у њих�в�м ф�рмир��њу, п�чив��ју пр� св�г�� н�� 
п�вл��ђив��њу укусу урб��н� бур����ск� публик�, н��т�пљ�н� н�ст��лгич-
н�м ч��њ�м з�� ��ут�тничним, пр�-м�д�рним �ив�т�м, ур�њ�ним у при-
р�ду. Oв�� дисп�зициј�� ј� им��л�� пр�судну ул�гу у тр��нсф�рм��цији рур��л-
них ум�тничких к�л�ниј�� у туристичк� д�стин��циј� и пр�дст��вљ��л�� ј� 
�дг�в�р н�� културни к�нфликт м�д�рнизм��.

Н�� пр�л��зу из д�в�тн���ст�г у дв��д�с�ти в�к, д�шл� ј� и д� ств��р��њ�� н�-
вих, институци�н��лиз�в��них м�д�л�� к�л�ниј��, к�ј� су �д с��м�г п�ч�тк�� 
бил� �рг��низ�в��н� и пл��нир��н�, к��� и д� �п��д��њ�� инт�р�с�� мн�гих �з-
биљних ум�тник�� з�� р��д у к�л�ниј��м��, ��ли су мн�г� ист�ријск� ум�т-
ничк� к�мун�, и��к� виш� нису бил� д�� н�к�г зн��ч��јниј�г ум�тничк�г 
п�кр�т��, н��ст��вил� св�ј р��зв�ј у пр��вцу тр��нсф�рм��циј� у ум�тничк�� 
с�л��, с�� туризм�м к��� гл��вним изв�р�м прих�д��.  

Рур��лн� ум�тничк� к�л�ниј�, к�ј� су у �в� вр�м� иницир��л� и ф�рми-
р��њ� мн�гих ум�тничких друшт��в�� и ��с�циј��циј��, и д��љ� су бил� в��м�� 
инт�р�с��нтн� к��� туристичк� д�стин��циј�, пр� св�г�� з�� имућниј� урб��н� 
турист�, к�ји су в�л�ли д�� с� м�ш��ју с�� п�зн��тим ум�ницим��, шт� им ј� 
п�м��г��л� у �чув��њу друштв�н�г ст��тус�� у њих�вим гр��д�вим��. П�зн��-
тији ум�тници су т��к�ђ�, ч�ст� тр��јн� н��ст��њ�ни н�� �вим л�к��циј��м��, 
нудили ч��с�в� слик��њ��, чим� су привл��чили н� с��м� публику, в�ћ и 
мн�г� мл��ђ� ум�тник�, к�ји су �вд� д�л��зили и ч�ст� с� и с��ми тр��јн� 
н��ст��њив��ли.

Р��зв�ј културн� п�литик� у р��звиј�ним з�мљ��м�� 60-их и 70-их г�дин�� 
дв��д�с�т�г в�к��, с�� т��њ�м к�� д�м�кр��тиз��цији, с�ци�културн�ј ��ним��-
цији и в�ћ�ј п��ртицип��цији гр��ђ��н�� у културн�м �ив�ту, утиц��� ј�, из-
м�ђу �ст��л�г, и н�� ств��р��њ� н�в�г м�д�л�� ум�тничких к�л�ниј�� чији ј� 
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циљ би� с�циј��лн� ��нг����в��њ�, ј�р с� см��тр��л� д�� ум�тнички студији 
у с�лим�� и гр��д�вим�� тр�б�� д�� слу�� к��� �сн�в�� друштв�н� пр�м�н�. 
З��ј�дн� с�� убрз��ним р��зв�ј�м културн�г туризм�� ‒ к�ји ј� у �в� вр�м� 
д�в�� д� њ�г�в�г пр�п�зн��в��њ�� к��� п�с�бн� к��т�г�риј� пр�изв�д��, к��� 
и ј��ч��њ�� св�сти н�� свим нив�им�� � н��пх�дн�сти шир�г друштв�н�г ��н-
г����в��њ�� у сф�ри д�финис��њ�� и з��штит� културн�г н��сл�ђ�� ‒ д�шл� ј� 
и д� ид�нтифик��циј� рур��лних ум�тничких к�л�ниј�� к��� ј�динств�н�г 
културн�г н��сл�ђ��. Св� т� ј� в�дил� н�в�м т��л��су зн��ч��јниј�г �тв��р��њ�� 
ум�тничких к�л�ниј�� з�� публику, �дн�сн� турист�, зн��ч��јн�м п�р��с-
ту туристичк� тр���њ� з�� �вим пр�изв�дим��, д��јући сн�����н п�дстр�к 
р��зв�ју културн�г туризм�� н�� �вим пр�ст�рим��. 

Син�ргиј�� ф�н�м�н�� културн�г туризм�� и рур��лних ум�тничких к�л�-
ниј�� бил�� ј� и р�зулт��т р��зв�ј�� туризм��, св� виш� з��сн�в��н�г н�� кул-
турним р�сурсим�� л�к��циј��, к�ји с� ј��ви� к��� п�сл�диц�� �к�н�мск�г 
р�структуир��њ�� пр� св�г�� урб��них, ��ли и мн�гих рур��лних л�к��циј��, 
п�� с� њих�в�� син�ргиј�� п�к��з��л�� к��� с��врш�н�� стр��т�гиј��, к�ј�� ј� у ист� 
вр�м� привл��чил�� турист� и д�прин�сил�� р��зв�ју култур�. 

Значајнији савремени трендови и утицаји (1980-2010)

П�ри�д гл�б��лиз��циј� ј� д�в�� д� п�тпун� син�ргиј� ф�н�м�н�� рур��л-
них ум�тничких к�л�ниј�� и културн�г туризм�� и р��зв�ј�� бр�јних тр�н-
д�в��, к��к� у �квиру с��мих ф�н�м�н��, т��к� и н�� р��зличитим нив�им��, 
�д инт�рн��ци�н��лн�г пр�к� р�ги�н��лн�г односно територијалног, до 
институционалног и пројектног нивоа. П�с�б��н зн��ч��ј у п�в�зив��њу 
ф�н�м�н�� им��ли су пр�ј�кти и ��ктивн�сти в�ликих м�ђун��р�дних �рг��-
низ��циј�� к��� шт� су UNESCO, Eвр�пск�� Униј�� и С��в�т Eвр�п�, к��� и н�в-
л��дин� �рг��низ��циј� ICCROM, ICOM и ICOMOS, �дн�сн� к�нв�нциј�, 
пр�п�рук� и р�з�луциј� � м�р��м�� з�� пр�м�вис��њ� инт�гр��лн� з��штит� 
ист�ријских ц�лин��, � културним м��ршут��м��, �� н��р�чит� ICOMOS-�в�� 
Инт�рн��ци�н��лн�� п�в�љ�� � културн�м туризму из 1999. г�дин�, к��� и 
пр�п�рук�� С��в�т�� Eвр�п� из 2003. г�дин�, � пр�м�вис��њу туризм�� у 
циљу ун��пр�ђив��њ�� културн�г н��сл�ђ��, к��� ф��кт�р�� �др�ив�г р��зв�ј��.

У скл��ду с�� р��зв�ј�м стр��т�шк�г приступ�� и л�гик� м�н��џм�нт�� у кул-
тури, �д 90-их г�дин�� пр�шл�г в�к��, к��� и зб�г убрз��н�г р��зв�ј�� и р��з-
н�врсн�сти пр�гр��м�� ум�тничких к�л�ниј��, д�шл� ј� д� ф�рмир��њ�� 
мн�гих н�к�м�рциј��лних �рг��низ��циј�� к�ј� су с� сп�циј��лиз�в��л� з�� 
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п�м�ћ ум�тницим�� у пру���њу н��јн�вијих и н��јв���нијих инф�рм��циј�� 
� р�зид�нциј��лним м�гућн�стим�� шир�м св�т��, ��ли и з�� пр�м�цију ис-
т�ријск�г к�л�ниј��лн�г пр�ј�кт�� к��� д�л�� културн�г н��сл�ђ�� и п�т�н-
циј��л�� културн�г туризм��, бил� н�� имплицит��н или н�� �ксплицит��н 
н��чин. 

Пит��њ�� �вр�пск� културн� инт�гр��циј� и �вр�пск�г ид�нтит�т�� д�в�л�� 
су д� ств��р��њ�� мн�штв�� �вр�пских културних инициј��тив�� и з��ј�д-
ничких пр�ј�к��т��, чији ј� пи�нир би� С��в�т Eвр�п�. Т��к� ј� ств�р�н�� и 
Eвр�пск�� ф�д�р��циј�� ум�тничких к�л�ниј�� (EuroArt), к�ј�� ј� у �в�м п�љу, 
н�� м�ђун��р�дн�м нив�у н��јзн��ч��јниј�� �рг��низ��циј��, �� чиј�� ј� �сн�вн�� 
мисиј�� з��штит�� и пр�м�циј�� ум�тничких к�л�ниј��, к�ј� с� см��тр��ју ј�-
динств�ним з��ј�дничким �вр�пским н��сл�ђ�м, д�к њ�н�� �рг��низ��циј�� 
н�� н��јб�љи н��чин д�прин�си и р��зв�ју културн�г туризм�� н�� �вим 
пр�ст�рим��, �� � ч�му св�д�ч� њ�н� бр�јн� ��ктивн�сти. 

Пит��њ�� м�н��џм�нт�� рур��лних ум�тничких к�л�ниј��, �� с��мим тим и 
њих�в� �рг��низ��циј� у к�нт�ксту културн�г туризм��, п�с�бн� су ��кту�-
лиз�в��н�� у п�сл�дњ� дв� д�ц�ниј�, �� з�� р��злику �д ум�тничких к�л�ниј�� 
ист�чн� Eвр�п�, к�ј� ј�ш ув�к н� д��ју зн��ч��јнији д�прин�с р��зв�ју кул-
турн�г туризм�� н�� �вим пр�ст�рим��, ист�ријск� ум�тничк� к�л�ниј�, 
�д к�јих су мн�г� усп�л� д�� �чув��ју или �бн�в� св�ј б��мски к��р��кт�р, 
п�ст��л� су ум�тничк�� с�л�� с�� туризм�м к��� н��јв�ћим изв�р�м прих�д�� 
и н�к� �д њих пр�дст��вљ��ју в��м�� м�ћн� туристичк� м��гн�т�. 

Зб�г св�ј� гл�б��лн� �ксп��нзиј� и �гр�мн� п�пул��рн�сти у п�сл�дњ� дв� 
д�ц�ниј�, и рур��лн� ум�тничк� р�зид�нциј� привукл� су виш� п���њ� 
и ум�тничк�г св�т�� и туристâ. К��к� ј� в�ћин�� с��вр�м�них р�зид�нциј�� 
д�шл�� д� з��кључк�� д�� ј� з�� усп�шн� п�сл�в��њ� �рг��низ��циј� п�тр�бн�� 
к�мбин��циј�� ��ктивн�сти �д к�јих ј� ст��лн�� к�муник��циј�� с�� публик�м 
ј�дн�� �д н��јзн��ч��јнијих, �н� су с� �тв�рил� з�� п�с�ти�ц�, п�� т��к� д��н��с у 
св�ту ч��к 75% њих, нуди н�ку врсту ј��вн�г пр�гр��м�� з�� публику з��ј�дн� 
с�� р�зид�нциј��м��. Ип��к, и п�р�д т�г�� шт�, усл�д гл�б��лиз��циј�, м�д�ли 
ум�тничких р�зид�нциј�� шир�м св�т�� п�к��зују в�лик� сличн�сти, в�з� 
�ств��р�н� изм�ђу ум�тничких р�зид�нциј�� и културн�г туризм�� с� п� 
св�м инт�нзит�ту р��зликују. С �бзир�м д�� ј� р�ч � н�пр�фитним инсти-
туциј��м��, културни туриз��м ј� н��јч�шћ� с��м� ј�дн�� �д стр��т�гиј�� к�ј�� ј� 
д�� њих�в� мисиј�, �� �ств��руј� с� н��јч�шћ� имплицитн�, кр�з пр�гр��м� 
н��м�њ�н� л�к��лн�ј з��ј�дници, �дн�сн�, �ств��руј� с� у пр�изв�дним, 
пр�дукци�ним с�кт�рим�� �рг��низ��циј��, �дг�в�рним з�� св� ��ктивн�с-
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ти уз п�м�ћ к�јих �н�� г�н�риш� пр�фит. Ип��к, п�р��ст њих�в�г бр�ј�� 
и п�с�тил��ц�� у уск�ј ј� в�зи и с�� њих�в�м �риј�нт��циј�м к�� тр�ишту и 
�дн�с�м к�ј�� п�с�ти�ц� види к��� п�тр�ш��ч�, � ч�му св�д�ч� �кстр�м-
ни прим�ри пр�м�циј� р�зид�нциј�� к��� пр�дук��т�� културн�г туриз-
м��, к�ј� н�� �ксплицитнији н��чин г�н�ришу пр�фит кр�з �рг��низ�в��н� 
туристичк� тур�, шт� ј� в��м�� ч�ст случ��ј у Сј�дињ�ним Aм�ричким 
Др���в��м��. 

Гл�б��лиз��циј�� к�л�ниј��лн�г пр�ј�кт�� ј� и у з�мљ��м�� ц�нтр��лн� и ист�ч-
н� Eвр�п� д�в�л�� д� в�ћ�г инт�р�с�в��њ�� з�� м�њ��њ� з��ст��р�л� пр��кс� и 
п�куш��ј�� р��рг��низ��циј� п�ст�ј�ћих м�д�л�� к�л�ниј��, � ч�му св�д�ч� 
бр�јн� ��ктивн�сти, шт� д��н��с св� виш� утич� н�� критичк� пр�испи-
тив��њ� п�ст�ј�ћих и н�вих р�зид�нци�них м�д�л��, р��зм��тр��њ� м�-
гућн�сти д��љ�г �блик�в��њ�� к�л�ниј��лн� пр��кс�, и с��мим тим, н�� њих�ву 
�рг��низ��цију у к�нт�ксту културн�г туризм��.

Србија

И��к� прв�� рур��лн�� ум�тничк�� к�л�ниј�� у Србији, н��ст��л�� н�� с��м�м 
п�ч�тку дв��д�с�т�г в�к��, п�к��зуј� сличн�сти с�� ист�вр�м�ним к�л�-
ниј��лним пр�ј�кт�м н�� З��п��ду, п�пут пр�тивљ�њ�� м�д�рниз��цији н�в�г 
д�б�� кр�з ид���лиз��цију с��ск�г св�т�� и ф��в�риз�в��њ� н��р�дн� тр��ди-
циј�, �н�� ј� п�чив��л�� н�� р��зличитим ид��л�шким �сн�в��м��. Одлик�в��-
ли су ј� ун��пр�д утврђ�ни циљ�ви и в��м�� н��пр�дн� ид�ј�, п�др���н� 
�д стр��н� зв��ничних др���вних круг�в��, к�ј� су бил� ��н��л�гн� т��њ��м�� 
т��д��шњ� п�литичк� и инт�л�кту��лн� �лит�. Т��к�ђ�, �н�� ниј� г�н�рис��л�� 
ни инт�р��кцију к�л�нист�� с�� л�к��лним ст��н�вништв�м, нити ј� д��л�� 
бил� к��кв�г зн��ч��јниј�г п�дстр�к�� р��зв�ју туризм�� н�� �вим пр�ст�-
рим��, к��� шт� ј� би� случ��ј н�� З��п��ду.

И��к� ј�, в�ћ н��к�н Прв�г св�тск�г р��т��, ј��ч��л�� св�ст � м�гућн�сти и 
сврсисх�дн�сти п�в�зив��њ�� ф�н�м�н�� рур��лних ум�тничких к�л�ниј�� 
и културн�г туризм��, �вид�нтн�� при п�куш��јим�� ств��р��њ�� Ум�тничк� 
к�л�ниј� н�� П��лићу, т�к �д с�д��мд�с�тих г�дин�� дв��д�с�т�г в�к��, к��д�� су 
п�ч�л�� инт�нзивниј�� ��к��д�мск�� и н���к��д�мск�� к�л�ниј��лн�� �купљ��њ�� 
к�д н��с, п�ч�л� ј� њих�в� св� ч�шћ� �снив��њ� у туристичким ср�диш-
тим�� и уз сп�м�ник� култур�, шт� г�в�ри � п�р��сту св�сти � туристич-
к�ј ��тр��ктивн�сти к�л�ниј��лн�г пр�ј�кт�� у н��ш�ј ср�дини. 
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Ип��к, т��њ� к�� усп�ст��вљ��њу присниј�г к�нт��кт�� изм�ђу к�л�нист�� и 
л�к��лних ст��н�вник��, угл��вн�м нису п�ст�ј��л� св� д� с��м�г кр��ј�� 20. 
в�к��, к��д�� су н�к� к�л�ниј� ств�риле усл�в� и м�гућн�сти з�� р��зв�ј и 
инт�нзивнију туристифик��цију рур��лних з��ј�дниц��. Т��к н��к�н пр�м�н�� 
2000. г�дин� и �рг��низ�в��њ�� уск� пр�филис��н�г к�нкурс�� з�� лик�в-
н� к�л�ниј� уст��н�вљ�н�г 2002. г�дин�, д�шл� ј� д� издв��ј��њ�� н��јкв��-
лит�тнијих к�л�ниј�� и ук��зив��њ�� н�� в���н�ст �збиљн�г к�нц�пт�� к�л�-
ниј�, р��звиј��њ�� м�н��џ�рск�г мишљ�њ�� њих�вих �рг��низ��т�р��, к��� и 
�дук��циј� публик�, �дн�сн� к�муник��циј� с�� ср�дин�м. У скл��ду с тим, 
у�ч�н� ј� д�� ј� п�дршк�� рур��лним ум�тничким к�л�ниј��м�� �д п�с�бн�г 
зн��ч��ј�� с�� ст��н�вишт�� д�ц�нтр��лиз��циј� култур�, к��� и с�� ст��н�вишт�� 
културн�г туризм��. Из тих разлога, при усп�ст��вљ��њу крит�ријум�� 
пр�м�� к�јим�� с� врши изб�р к�л�ниј��, у зн��ч��јн� �пшт� и п�с�бн� 
крит�ријум� св� виш� сп��д�� и к�муник��тивн�ст пр�ј�кт�� с�� публи-
к�м и д�прин�с р��зв�ју културн�г туризм��. Т��к� с� у п�сл�дњ� вр�м� 
ј��вљ��ју и к�л�ниј� чији �рг��низ��ци�ни к�нц�пт укључуј� усп�ст��вљ��њ� 
р�л��циј�� изм�ђу култур�, ум�тн�сти и културн�г туризм��, ��ли и п�р�д 
в�лик�г бр�ј�� к�л�ниј�� и изр����н� тр��дициј� у њих�в�м �снив��њу и 
�рг��низ�в��њу, п�с�бн� у рур��лн�м к�нт�ксту, н��ш�ј ср�дини н�д�ст��ју 
�збиљн� к�нципир��н� к�л�ниј� к�ј� би им��л� д�бр� т�хничк� усл�в� з�� 
р���лиз��цију пр�ј�к��т�� из �бл��сти н�вих м�диј��, �� п�с�бн� �н�, чиј� би 
�рг��низ�в��њ� �м�гућил� чвршћу �сн�ву з�� р��зв�ј културн�г туризм�� 
н�� �вим пр�ст�рим��.

Карактеристике колонијског пројекта у контексту културног туризма

Истр���ив��њ� ј� п�к��з��л� д�� су св� рур��лн� ум�тничк� к�л�ниј� 
�тв�р�н�г тип��, у мањој или већој мери р��звиј�ни пр�изв�ди култур-
н�г туризм��, к�ји п�с�дују н��јр��зличитиј� �блик� исп�љ��в��њ�� турис-
тичк�г ф�н�м�н��. У �ц�ни и ��н��лизи њих�в� р��звиј�н�сти у св�ту и 
к�д н��с, к�ришћ�ни су бр�јни п��р��м�три к��� шт� су: бр�ј д�ш��в��њ��, 
врст� д�ш��в��њ��, м�ст�� д�ш��в��њ��, бр�ј п�с�тил��ц��, бр�ј и кв��лит�т ту-
ристичк�-уг�стит�љских �бј�к��т��, р��звиј�н�ст р�ц�птив� у туризму, 
туристичк�� ур�ђ�н�ст и �пр�мљ�н�ст пр�ст�р�� и �ф�кти �рг��низ��циј� 
културн�г туризм�� (п�в�ћ��в��њ� бр�ј�� п�с�тил��ц��, прих�д �д културн�г 
туризм��).

Н��гл��ш�н�� пр�д��н�� �ст�тик�� �вих пр�ст�р�� ј�, н�� �ксплицит��н или 
имплицит��н н��чин, инк�рп�рир��н�� у св�� д�л�� м��т�риј��лн�г и дух�вн�г 
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н��сл�ђ�� к�ј�� су ту н��ст��л��, �� п�с�бн� �в�к�в�ч�н�� к��� м�тив н�� д�лим�� 
лик�вн�г ств��р��л��штв��. К��к� су н��јч�шћ� упр��в� �с�б�н�сти прир�д� 
усл�вил� њих�в н��ст��н��к и бил� инспир��циј�� з�� изр��ду ум�тничких 
д�л��, �н� пр�дст��вљ��ју н� с��м� њих�в укр��с, в�ћ п�с�бн� �ив�писн� 
и привл��чн� ��мбиј�нт�, к�ји уп�тпуњују �в� културн�-ист�ријск� ц�-
лин�, чин�ћи њих�в инт�гр��лни д��. 

У друштв�н� ф��кт�р� ��тр��ктивн�сти рур��лних ум�тничких к�л�ниј�� 
сп��д��ју и тр��дици�н��лн�� и с��вр�м�н�� културн�� б��штин��. Тр��дици�н��л-
н�ј културн�ј б��штини м�гу прип��д��ти м��т�риј��лн� (култур�� гр��-
дит�љств��, култур�� исхр��н�, култур�� �д�в��њ��, култур�� р��д��) и дух�вн� 
културн� вр�дн�сти (ф�лкл�р), д�к н���к��д�мски и ��к��д�мски вид�ви 
лик�вн�г изр�����в��њ�� у �вим с�лим��, к�ји с� �двиј��ју у виду п�рм��н�нт-
них или п�вр�м�них �купљ��њ�� ум�тник�� у рур��лним з��ј�дниц��м��, чин� 
д�� с��вр�м�н� културн� б��штин�. У скл��ду с тим, рур��лн� ум�тничк� 
к�л�ниј� јесу или м�гу бити, д�� изл��б�н� или м��ниф�ст��ци�н� п�-
нуд� ј�дн� з��ј�дниц�, �дн�сн� слу�ити к��� пр��т�ћи ф��кт�р к�ји слу�и 
�б�г��ћив��њу с��др���ј�� рур��лних културних м��ниф�ст��циј�� или кључн�� 
рур��лн�� ��тр��кциј��, к�ј�� з��узим�� ц�нтр��лн� м�ст� у п�нуди и пр�дст��вљ�� 
туристичку б��зу з��ј�дниц�. 

Истра�ивање је даље показало да ј� тр�ћин�� ум�тничких р�зид�нциј�� у 
св�ту з��тв�р�н�� з�� п�с�ти�ц�, п��, б�з �бзир�� н�� св�ју ј�динств�н�ст и м�-
гућн�ст тр��нсф�рм��циј�, �в�� б��штина ниј� туристички ��кту�лиз�в��н��. 
При том, н�к� ист�ријск� к�л�ниј�, иако све нису једнаки генерато-
ри тра�ње, прип��д��ју к��т�г�рији прим��рних ��тр��кциј�� и д�в�љн� су 
зн��ч��јн� д�� им��ју кључну ул�гу у ф�рмир��њу имиџ�� д�стин��циј� и 
привл��ч�њу п�с�тил��ц��. В�ћин�� ум�тничких р�зид�нциј��, к��� и н�к� 
ист�ријск� к�л�ниј�, прип��д��ју к��т�г�рији с�кунд��рних туристичких 
��тр��кциј�� и н��јч�шћ� су зн��ч��јн� ��тр��кциј� н�� л�к��лн�м или р�ги�н��л-
н�м нив�у, али њих�в� п�ст�ј��њ� ниј� пр�судн� при д�н�ш�њу �длук�� 
турист�� � п�с�ти д�стин��цији. В�ћин�� п�вр�м�них рур��лних к�л�ниј�� 
и многе уметничке резиденције прип��д��ју з�� с��д�� к��т�г�рији т�рциј��р-
них ��тр��кциј�� и им��ју, или би м�гле им��ти, зн��ч��ј�� пр� св�г�� у р��зв�ју 
д�м��ћ�г културн�г туризм��.

При изр��ди р��зв�јних стр��т�гиј�� к�ј� в�д� к�� тр��нсф�рм��цији п�т�н-
циј��л�� у ��тр��ктивн� пр�изв�д� културн�г туризм�� у в�ћини рур��лних 
к�л�ниј�� ј� �вид�нтн� к�ришћ�њ� ин�в��тивних т�хник�� и н��јч�шћ� 
њих�вих к�мбин��циј��: изгр��дњ�� прим��рн� ��тр��кциј�, групис��њ� м��њих 
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��тр��кциј�� д�� би с� кр�ир��� т�м��тски с�т ��тр��кциј�� к�ј� к�л�ктивн� чин� 
прим��рну ��тр��кцију, к�ришћ�њ� стр��т�гиј� ств��р��њ�� �бл��сти, �дн�с-
н� �кстр�мн� ф�рм� групис��њ�� ��тр��кциј��, р��зв�ј лин���рних културних 
рут�� и к�ришћ�њ� д�г��ђ��ј��. 

С �бзир�м н�� т� д�� к�нв�рзиј�� културн�г н��сл�ђ�� у пр�изв�д� култур-
н�г туризм�� п�др��зум�в�� тр��нсф�рм��цију р�сурс�� у циљу �м�гућ��в��њ�� 
њих�в� к�нзум��циј�, т��ј пр�ц�с з��хт�в�� изв�ст��н нив� м�дифик��циј�, 
к�м�дифик��циј� и ст��нд��рдиз��циј� р�сурс��, евидентан к�д свих ус-
п�шн� р��звиј�них ��тр��кциј�� културн�г туризм��, кр�з к�ји су, у м��њ�ј 
или в�ћ�ј м�ри, пр�шл� мн�г� рур��лн� к�л�ниј�. У т�м пр�ц�су с� м�гу 
з��п��зити з��ј�дничк� �длик�, к�ј� су м�ђус�бн� п�в�з��н� и чин� д�� ј�-
динств�н�г пр�ц�с��: прич��њ� прич�, ��ивљ��в��њ� р�сурс��, �м�гућ��в��њ� 
уч�шћ�� турист��, прил��г�ђ��в��њ� ��тр��кциј� р��зличитим тип�вим�� п�с�-
тил��ц�� и ф�кусир��њ� н�� кв��лит�т и ��ут�нтичн�ст.

Перспективе и препоруке

И��к� су рур��лн� ум�тничк� к�л�ниј� �д вр�м�н�� св�г н��ст��нк�� п�в�з��н� 
с�� р��зв�ј�м ф�н�м�н�� културн�г туризм�� и д��љ� н��ст��вљ��ју д�� п�к��зују 
св�ј утиц��ј у њ�г�в�м р��зв�ју, д��н��с су и утиц��ји тр�нд�в�� у културн�м 
туризму н�� структуру и м�н��џм�нт к�л�ниј��лн�г пр�ј�кт�� св� �вид�н-
тнији и зн��ч��јнији, и ук��зују н�� м�гућн�ст ј�ш в�ћ�г прибли���в��њ�� 
дв��ју ф�н�м�н�� у будућн�сти. Н�ки �д н��јзн��ч��јнијих су: гл�б��лн�� при-
хв��ћ�н�ст, пр�м�циј�� и п�дршк�� њ�г�в�м р��зв�ју и пр�тв��р��њ� култур-
н�г туризм�� у ��ктивн�ст м��с�вн�г тр�ишт��, пр�м�н�� ф�кус�� ф�н�м�н�� 
н�� мн�г� шир� п�љ� н��сл�ђ��, зн��ч��ј ��ут�нтичн�сти, св��кид��шњиц� и 
тр��дици�н��лн�г с��ск�г �ив�т�� у туристичк�ј тр���њи, св� в�ћи зн��ч��ј 
д�м��ћ�г културн�г туризм��, п�в�ћ��н� инт�р�с�в��њ� м�д�рних турист�� 
з�� д��ивљ��в��њ�м ��тм�сф�р� и т�м��тским туристичким ��тр��кциј��м�� и 
мн�ги други.

Кр���тивн�ст, к��� ј�дн�� �д гл��вних �длик�� рур��лних ум�тничких к�л�-
ниј��, д��н��с с� св� виш� к�ристи к��� �сн�в�� у ств��р��њу н�вих турис-
тичких пр�изв�д��, �� кр���тивни туриз��м п�ст��ј� д��н��с св� виш� л�гич-
н�� п�сл�диц�� пр�ц�с�� културн�г р��зв�ј�� у пр�тх�дних п��р д�ц�ниј��. 
Дин��мични имиџ кр���тивн�сти, к�ји с�� с�б�м н�си ид�ју ин�в��циј� и 
им��гин��циј� �них к�ји ств��р��ју или �них к�ји ј� к�зумир��ју, ј� уј�дн� 
и н��јзн��ч��јниј�� ��тр��кциј�� рур��лних ум�тничких к�л�ниј�� и н��ј��тр��к-
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тивнији ��сп�кт м�гућих р��зв�јних стр��т�гиј�� н�� �вим л�к��циј��м��, ј�р 
су и �бл��сти м�гућ� кр���тивн�сти, зб�г прир�д� њих�в�г п�ст�ј��њ�� и 
у �квиру њих, н�исцрпн�. Прим�н�� кр���тивн�сти к��� стр��т�гиј� у ту-
ризму, к��� и у урб��н�м и рур��лн�м р��зв�ју г�н�р��лн�, ниј� н�в��, ��ли ј� 
п�нуд�� к�ј�� д��н��с п�ст�ји у рур��лним ум�тничким к�л�ниј��м��, �� п�др��-
зум�в�� м�гућн�сти з�� р��зв�ј кр���тивн�сти, к��� д�л�� с��вр�м�н�г ум�т-
ничк�г дискурс�� или кр���тивних ��ктивн�сти, к�ј� су �др��з л�к��лн� 
култур�, или њих�в� к�мбин��циј�, св��к��к� ј�ст�. У св��к�м случ��ју, �н�� 
ј� у скл��ду с�� п�стм�д�рнистичким к�нц�пт�м туризм��, ј�р п�дстич� 
искуств�н� ��ктивн�сти п�с�тил��ц��. 

З��п��дн�� Eвр�п�� и Сј�дињ�н� Aм�ричк� Др���в� су бил� и �ст��л� н��јпл�д-
ниј� тл� з�� пр��им��њ� рур��лн�г к�л�ниј��лн�г ф�н�м�н�� и културн�г ту-
ризм��, н��р�чит� у случ��ју ист�ријских ум�тничких к�л�ниј��. Eвид�нт��н 
п�р��ст инт�р�с�в��њ�� з�� св��к�дн�вни, �бич��н рур��лни н��чин �ив�т�� у 
р��звиј�ним з�мљ��м�� н�� пр�л��зу из д�в�тн���ст�г у дв��д�с�ти в�к, к��� и 
изуз�тн�� п�пул��рн�ст и р��стућ�� тр���њ�� з�� рур��лним туризм�м и п�т�н-
циј��л�м рур��лних к�л�ниј�� д��н��с, ниј� случ��јн�ст. Oв� т�нд�нциј� с� 
нису ист�вр�м�н� р��звил� у свим р��звиј�ним з�мљ��м��, в�ћ с� туристичк�� 
тр���њ�� зн��тн� р��ниј� �кр�нул�� �вим п�т�нциј��лима у с�в�рним з�мљ��м��, 
гд� с� усл�д Индустријск� р�в�луциј� р��ниј� р��зви� �с�ћ��ј н�ст��лгиј� з�� 
пр�-м�д�рним рур��лним н��чин�м �ив�т��. Т��к� ј� ф�н�м�н рур��лн�г 
туризм��, �� у н��јв�ћ�ј м�ри и рур��лних ум�тничких к�л�ниј��, пр� св�г�� 
урб��ни тр�нд з��п��дн� Eвр�п� и Сј�дињ�них Др���в��, к�ји з�� с��д�� у в�ћ�ј 
м�ри н�м�� св�г �квив��л�нт�� у з�мљ��м�� Aзиј�, Aфрик� или Л��тинск� Aм�-
рик�, ј�р з�� урб��ну �литу �вих з�м��љ�� ниј� пр�шл� д�в�љн� вр�м�н�� д�� 
би с� н�� с�л� гл�д��л� с�� ист�м р�м��нтичн�м ч��њ�м. Oчигл�дн� ј� д�� 
су дист��нц�� у вр�м�ну и пр�ст�ру п�тр�бн� д�� би с� изн�в�� ��ктивир��л�� 
или н�ст��лгиј�� или п�тр�б�� з�� ��ут�нтичн�шћу, к�ј� т��д�� п�ст��ју гл��вни 
инициј��т�р тр���њ� к�� рур��лн�м културн�м туризму, ��ли и рур��лним 
ум�тничким к�л�ниј��м��.

Р��зв�јн� стр��т�гиј� културн�г туризм��, з��сн�в��н� н�� пр�тп�ст��вк��м�� д�� 
ћ� �н н��ст��вити с�� убрз��ним р��зв�ј�м у Eвр�пи, п�к��зују мн�г� �нту-
зиј��зм�� и прим�њују с� св� виш� и н�� свим нив�им��, �д Eвр�пск� униј� 
д� л�к��лних ��ут�рит�т��, к��� и у в��м�� р��зн�врсним к�нт�кстим��, шт� 
ћ� и у будућн�сти у изуз�тн�ј м�ри утиц��ти н�� структуру рур��лн�г 
к�л�ниј��лн�г пр�ј�кт��.
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С �бзир�м н�� т� д�� ћ� с� н�� �вр�пск�м нив�у п�в�ћ��в��ти нив� �дук��циј� 
и културн�� п��ртицип��циј�� људи г�н�р��лн�, �� н��р�чит� у културн�м ту-
ризму, п�с�бн� с�� п�р��ст�м �ив�тн�г ст��нд��рд�� у ју�н�ј и ист�чн�ј 
Eвр�пи, ст�п�н к�нв�рг�нциј� култур� и туризм�� ћ� с� н��јв�р�в��тниј� 
п�в�ћ��в��ти. З�� тзв. „г�н�р��лн�” културн� турист�, к�мбин��циј�� �дук��-
циј�, з��б��в�, вис�к� и п�пул��рн� култур�, тр��дициј� и ин�в��циј�, к�ј� 
п�с�дују рур��лн� ум�тничк� к�л�ниј�, в�р�в��тн� ћ� бити н��јпривл��ч-
ниј�.

И��к� с� пр�тп�ст��вљ�� д�� ћ� и у будућн�сти културни туриз��м бити уг-
л��вн�м к�нц�нтрис��н у урб��ним �бл��стим�� Eвр�п�, р��зв�ј рур��лних 
ум�тничких к�л�ниј�� у пр�изв�д� културн�г туризм�� м�г��� би бити 
ј�дн� �д н��пх�дних н�вих р�ш�њ�� у п�в�зив��њу л�к��лн� култур� и 
д�мин��нтних см�рниц�� гл�б��лн� култур�, �дн�сн� с�луциј� к�ј� би в�-
дил� пр�м�шћав��њу р��злик�� изм�ђу урбaнoг и рурaлнoг.

Кључни м�н��џм�нт з��д��ци з�� в�ћину културних ��тр��кциј�� Eвр�п� бић� 
у мир�њу п�тр�б�� р��зличитих врст�� културних турист��, шт� ћ� зн��чити 
к�мбин��цију �дук��циј� и з��б��в�, вис�к� и п�пул��рн� култур�, �дн�с-
н� п�тр�б�� сп�циј��лиз�в��них и м��с�вних к�нзум�н��т��, �� н��јв���нији 
з��д��т��к колонија бић� у �ств��рив��њу п��ртн�рстав��, п�тр�бних р��ди 
п�стиз��њ�� н��в�д�них циљ�в��, к��� и �чув��њ�� �ст�тск�г инт�грит�т��.

У чит��в�ј Eвр�пи д�шл� ј� д� изуз�тн�г п�в�ћ��њ�� п�нуд� културних 
��тр��кциј�� и инт�нзивниј�г �тв��р��њ�� рур��лних ум�тничких к�л�ниј�� з�� 
п�с�ти�ц�, �� слич��н р��зв�ј ћ� с� н��јв�р�в��тниј� н��ст��вити и у будућн�с-
ти, н��р�чит� усл�д шир�њ�� р��зв�јних стр��т�гиј�� културн�г туризм�� к�� 
з�мљ��м�� М�дит�р��н��, �� д��н��с св� виш� и њих�в�м инк�рп�р��циј�м у 
р�структуир��јућ� �к�н�миј� ц�нтр��лн� и ист�чн� Eвр�п�.

И��к� с� �в� з�мљ� в��м�� сп�р� р�п�зици�нир��ју н�� �вр�пск�м тр�иш-
ту, чит��в п�ст-с�циј��листички бум у туризму �вих з�м��љ�� ј� п�в�з��н с�� 
културним туризм�м. Oн у �вим з�мљ��м�� ниј� с��м� ф�кусир��н н�� ур-
б��н� �бл��сти, в�ћ ј� �в�� р�гиј�� с�б� п�зици�нир��л�� к��� гл��вну д�стин��-
цију з�� с��ски туриз��м, ј�р рур��лни н��чин �ив�т�� к�ји �вд� п�ст�ји, 
к��� и п�ст�ј�ћ� пр��ив�л� тр��дициј�, н�м��ју св�ј� �квив��л�нт� и у п�т-
пун�сти су н�ст��ли из з��п��дн� Eвр�п�, п�� с� т��к� рур��лн� н��сл�ђ� п�к��-
зуј� к��� св� ��тр��ктивниј� з�� турист� с�� З��п��д��, к�ји тр���� д��ивљ��ј 
пр�-м�д�рн�г рур��лн�г �ив�т��.
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Зн��ч��ј културн�г туризм�� у �вим з�мљ��м�� п�т�нцир�� с� и зб�г д�при-
н�с�� к�ји м��� им��ти у изгр��дњи п�ст-с�циј��листичких ид�нтит�т�� и 
пр�м�ни имиџ��, п�� у п�тр��зи з�� л�гитимиз��циј�м св�јих ��спир��циј�� к�� 
чл��нству у Eвр�пск�ј унији, з�мљ� ц�нтр��лн� и ист�чн� Eвр�п�, �� м�ђу 
њим�� и Србиј��, н��гл��ш��в��ју св�ј� дуг�тр��јн� ист�ријск� и културн� в�з� 
с�� З��п��д�м, п�т�нцир��н� и �вим истр���ив��њ�м. 

М�ђутим, и��к� с� културни туриз��м у �вим з�мљ��м�� см��тр�� в��м�� в���-
ним тр�ишт�м, пр� св�г�� зб�г зн��ч��ј�� к�ји им�� у �к�н�мск�м р�струк-
туир��њу и д�ц�нтр��лиз�в��њу �к�н�миј�, �� културн� н��сл�ђ� изв�р�м з�� 
д�финис��њ� н�з��висних н��ци�н��лних ид�нтит�т��, у њим�� п�ст�ји у ист� 
вр�м� и н�д�ст��т��к ��д�кв��тн�г пр��вн�г �квир�� з�� њ�г�ву з��штиту, шт� ј� 
п�с�бн� в���н� пит��њ� у случ��ју рур��лних ум�тничких к�л�ниј��.

Србијa

С �бзир�м н�� т� д�� културн� к��р��кт�ристик� им��ју в�ћ�г зн��ч��ј�� з�� 
з�мљ� к�ј� нису у при�б��лн�м п�дручју, ј�р ј� т��д�� култур�� н��јч�шћ� 
гл��вн�� м�тив��циј�� п�с�тил��ц��, з�� Србију би културни туриз��м, к��� и 
р��зв�ј рур��лних ум�тничких к�л�ниј�� у пр�дукт� културн�г туризм�� 
м�г��� д�� буд� ј�д��н �д стр��т�шких при�рит�т�� у р��зв�ју туризм��. З��т� 
ј� п�тр�бн� р��звити ин�в��тивну културну п�литику у с�лу, гд� би ум�т-
ничк� к�л�ниј�, к��� сп�цифичн�� рур��лн�� вр�дн�ст, бил� ј�д��н �д њ�них 
при�рит�т��.

Н��ш�� з�мљ�� би м�гл�� д�� п�ст��ви ст��нд��рд� р��зв�ј�� туристичк� п�нуд� 
у сф�ри рур��лн�г, �к�, културн�г и тр��дици�н��лн�г туризм��. Oв��квим 
р��зв�ј�м, п�р�д стр��т�шк�г п�зици�н��ир��њ�� р�гиј� н�� м��пи �вр�пских 
туристичких д�стин��циј��, см��њил�� би с� р��злик�� кв��лит�т�� �ив�т�� 
у гр��ду и н�� с�лу и ст�п�� н�з��п�сл�н�сти, �� п�в�ћ��л�� к�нкур�нтн�ст 
привр�д� и �б�зб�дил�� р�вит��лиз��циј�� и дуг�р�чн�� з��штит�� и �чув��њ� 
прир�дних и културних р�сурс�� у фукцији туризм��, шт� би св� в�дил� 
и пр�м�ни имиџ�� Србиј� у св�ту.

Рур��лн�� п�дручј�� Србиј�, �� п�с�бн� рур��лн� ум�тничк� к�л�ниј�, к�ј� 
пр�дст��вљ��ју к�мбин��цију прир�д�, тр��дици�н��лних и с��вр�м�них 
културних вр�дн�сти, им��ју зн��ч��јн� пр�дисп�зициј� з�� ств��р��њ� к�н-
кур�нтн� с��ск� туристичк� п�нуд�. Св��к�� рур��лн�� з��ј�дниц�� ј� сп�-
цифичн�� и уник��тн��, �� рур��лн� ум�тничк� к�л�ниј� п�с�дују или м�гу 
п�с�д�в��ти н��јвиши ст�п�н ��ут�нтичн�сти и �ригин��лн�сти.
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И��к� у Србији п�ст�ји б�г��т�� рур��лн�� тр��дициј�� и б�г��т�� тр��дициј�� 
�рг��низ�в��њ�� ум�тничких к�л�ниј�� у рур��лн�м к�нт�ксту, чији би с� 
п�т�нциј��л м�г��� иск�ристити, к�д н��с ј�ш ув�к н� п�ст�ји ни д�в�љн� 
м��т�риј��лних усл�в�� з�� д�л��з��к в�ћ�г бр�ј�� стр��н��ц��, к��� ни д�м��ћих 
п�с�тил��ц��. Oн� нису ��ктивир��ни п�т�нциј��л и нису ��тр��ктивн� ни з�� 
л�к��лн� ст��н�вништв�, као ни з�� ин�стр��н� турист�. 

Д�� би с� на нашим просторима рур��лн� ум�тничк� к�л�ниј� р��звил� 
у пр�изв�д� културн�г туризм��, п�тр�бн�� ј� н�� прв�м м�сту и пр� 
св�г�� р��зв�јн�� п�литик�� култур� и туризм��, к�ј�� би тр�б��л� д�� у пун�ј 
м�ри усп�ст��ви в�зу изм�ђу културних д�л��тн�сти и туристичк�г при-
вр�ђив��њ��. Њу тр�б�� д�� пр��ти �дг�в��р��јућ�� �к�н�мск�� и �бр��з�вн�� п�-
литик��, п�р�ск� �л��кшиц�, пр�х�дни к��н��ли з�� пр�м�цију и пр�д��ју 
туристичк�-културн�г пр�изв�д��, �бр��з�вни сист�м к�ји припр�м�� 
к��др�в� сп�с�бн� д�� изн�су р��зв�јни к�нц�пт н�� св�јим пл�ћим�� и 
мн�штв� других стимул��тивних м�р�� к�ј� ћ� п�м�ћи д�� с� �ств��ри пр�-
фит, �б�г��ти туристичк�-културни д��ивљ��ј и н��пуни буџ�тск�� к��с��.

И п�р�д т�г�� шт� ј� в�з�� изм�ђу �др���в��њ�� лик�вних к�л�ниј�� и кул-
турн�г туризм�� к�д н��с ј�ш ув�к сл��б��, п�ст�ј� к�л�ниј� с�� дуг�м тр��ди-
циј�м п�ст�ј��њ�� (Сић�в�), �н� к�ј� с� б��в� тр��дици�н��лним з��н��тим�� 
(п�ч�њ� к�р��мик� н�� �тв�р�н�ј в��три ‒ Зл��кус��), �н� к�ј� су сп�цифич-
ним м�дијум�м ф�рмир��л� п�с�бн� г��л�ријск� ��мбиј�нт� н�� �тв�р�н�м 
(Ј��л�вик), �н� к�ј� �купљ��ју н���к��д�мск� лик�вн� ум�тник� (К�в��чи-
ц��), к��� и �н� к�ј� тр�тир��ју м�д�рниј� т�хник�, к�ј� им��ју в�лики к��п��-
цит�т з�� привл��ч�њ� и публик� и пр�ф�си�н��л��ц�� к�ји би у њим�� уч�с-
тв�в��ли.

Тр��нсф�рм��циј�� зн��ч��јнијих рур��лних ум�тничких к�л�ниј�� у 
пр�изв�д� културн�г туризм�� к�д н��с би би� ј�д��н �д н��чин�� укљу-
чив��њ�� л�к��лних п�т�нциј��л�� у гл�б��лн� т�к�в� у к�рист л�к��лн�г, 
р�ги�н��лн�г и гл�б��лн�г р��зв�ј��. Т� би м�г��� бити ј�д��н д�� к�нс-
труктивн�г приступ�� у р��зв�ју с�л�� у Србији, к�ји п�р�д изгр��дњ� и 
�бн�в� привр�дн�г п�т�нциј��л�� п�др��зум�в�� и р�вит��лиз��цију и р��зв�ј 
културн�г п�т�нциј��л��, �� �в�� пр�м�н�� у привр�дн�ј и културн�ј сф�ри, 
м�гл�� би д�в�сти и д� ��ивљ��в��њ�� с�циј��лн� хиј�р��рхиј� у рур��лним 
�бл��стим��, �дн�сн� п�вр��тк�� н�� с�л�.

Србиј�� би, к��� и мн�г� �вр�пск� з�мљ� и с�� �вим п�т�нциј��л�м м�гл�� 
д�� с� укључи у пр�гр��м културних рут�� С��в�т�� Eвр�п�, шт� би зн��тн� 
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д�прин�л� н� с��м� п�б�љш��вању њ�н�г угл�д�� и п�в�ћању бр�ј�� ту-
рист�� н�� �вим пр�ст�рим��, в�ћ и усп�ст��вљ��њу с��р��дњ� у инт�рдисцип-
лин��рн�м истр���ив��њу �вр�пских т�м��, к�л�ктивн�г с�ћ��њ��, ист�риј� 
�вр�пск�г н��сл�ђ��, к��� и пр�гр��мим�� инт�нзивниј� р��зм�н� �мл��дин�, 
студ�н��т�� и ум�тникâ.
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RURAL ART COLONIES AND CULTURAL TOURISM
summary
Since they were formed in the 19th century, Rural art Colonies played an 
important role in a global cultural transformation connected to the devel-
opment of modern tourism. Many of them owe their continued e��istence 
to tourist industry and have been developed into hybrid cultural tourism 
attractions that combine village and art, traditional culture and natural 
beauties with contemporary art production. Discovering their potentials in 
the last few decades led to their immense popularity, attracted more tourists 
and more attention from the art world, which, in some cases, in the most 
developed countries, led to their intensive commercialization. On the other 
hand, this significant phenomenon and its overall potential is not completely 
understood or used in many developing countries in the world. 

In the last few decades, the management of the overall art colony project, 
especially in the case of rural art colonies in the most developed countries in 
the world, has been significantly changed. Beside the usual and main con-
siderations connected to the cultivation of the creative process, recognition 
and protection of the cultural heritage, colonies started being more open for 
the public, which noticeably influenced their popularity among visitors, es-
pecially tourists. On the other hand, developing countries and countries in 
transition, including Serbia, are still in the phase of evaluating developmen-
tal capabilities of their projects. although in the last decade there are some 
cases of rural art colonies in Serbia whose organizational concept establishes 
relations between culture, art and cultural tourism, e��isting management 
strategies haven’t been efficient enough to initiate the process of reorganiza-
tion and restructuralization of the art colony project towards its moderniza-
tion.

Key words
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