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Док нас са свих стра на 
оба си па ју на ци о нал ним 
по де ла ма и фик ци ја ма, 
си гу ран сам да ће мо ми, 
ако ни ка ко дру га чи је 
он да кроз кул ту ру, 
али и за јед нич ку бор бу, 
по ка за ти да су За греб 
и Бе о град бли жи не го 
што би ве ћи на на ших 
по ли ти ча ра хте ла

ИН ТЕР ВЈУ:
СРЕЋ КО ХОР ВАТ

ЗоранаШуваковић

У 
Београду,Загребу,Лондо
ну,Берлину,Барселони…
СрећкаХорвата(34)сре
шћетесвудагдесепокре
ћедијалог,гдесеучвршћу

јутемељиза„врлиновисвет”окоме
непрестано говори.ОливерСтоун
назваогаје„харизматичнимхрват
скимфилозофом”,алињемубиви
шепристајаладругаодредница.Он
језаменешездесетосмашмилениј
скегенерације,којисвојуогромну
енергијунемилицетрошидаизне
сеаргументеипредложипромене.
КадлиХорватстигнеданапишесве
својерадове:имавишеобјављених
књигаиесеја(унајугледнијимли
стовимаЊујорктајмс,Паис,Гарди
јан)негоштоимагодина.Упућенје
усвеактуелнедогађаје,редовнопо
сећујеАсанжауамбасадиЕквадора
уЛондону,саВаруфакисомиЖиже
комјемеђуоснивачимапаневроп
скогпокретаДиЕМ25…Понекадна
ђевремена„самозасебе”паодлети
на„једаноток”чијеименећедаот
крије.Свеосталошторадиипише
нијеограниченонигеографскимни
духовнимбаријерама.
РазговорсаСрећкомХорватомсам

ускладусањеговимдинамизмомпо
челауБеограду,самосатпренегошто
јенаФилозофскомтеатрууНарод
номпозориштуугостиојошједногго
ста–БорисаБудена(Хрватугошћује
Хрватаитоусрцусрпскепрестони
це).ЗавршилисмопричууСаутбенку
уЛондонугдејесатамилскомрепер
комМИА,СлавојемЖижекомиЏу
лијаномАсанжом(прековидеолин
ка),неколикоданапослебританских
избора,учествоваоурасправиоЏе
ремијуКорбину,ветерануантиратног
покрета,доследномлевичарскомли
дерукојијеуспеооноштодосадани
комдругомнијепошлозаруком–да
Лабуристичкустранкувратињеним
коренима,дајеизнутрапреокрене.

ИзуспехаЏеремијаКорбинаСрећ
коХорватизвлачизанимљивепоу
ке:„Прваједалевицаданасимашан
се,неуколикосеприлагођавацентру
ињиховимбирачима,већакоседр
живластитихпринципакаошто је
тоКорбинчиниосвиховихгодина,
принципијелноистрпљиво.Зараз
ликуодЛабуристичке странке, до
вољноједапогледатефранцускесо
цијалистекакобистевиделиштосе
догађакадастранкелевогцентрана
пустевластитепринципе–јошпре
петгодинаОландјеимаоапсолутну
већинуупарламентуасадасебори
заопстанак.

Корбинусумладидонелигласове?
Преко70одстогласачалабуристаје
између18и24године.Упркоссвим
наклапањимаотомедамладинису
заинтересованизаполитику,управо
јеКорбинуспеодапривучекључну
тзв.миленијскугенерацију.Ауспео
јетоадресирањемњиховихпроблема,
борбомпротивмераштедње,прива
тизацијеобразовањаиздравства,чије
сужртвеуправомлади.

Очекујетелинекупријемчивуини
цијативуодвашегколегефилозо
фа,новогпредседникаФранцуске
ЕмануелаМакрона,којијеуједноу
једномтренуткубиоибанкар?

УФранцускојнијенеобичнодасе
филозофибавеполитиком.Илеви

председнички кандидатЖанЛик
Меланшон има диплому филозо
фије,ауправојеједанфилозоф,не
давнопогођентортомуБеограду,
наговориоСаркозијанаратуЛи
бији.НоМакрон,којиједвегодине
радиокаоасистентпознатомфило
зофуПолуРикеру,отишаојекорак
даљеинаконпослаујавнојуправи,
каоинвестицијскибанкарзаРотш
хилдизмеђу2008.и2012,зарадио
преко2,4милионафунти.Политич
кигледано,јасноједајеМакронза
ступниктзв.егалитарноглиберали
зма,аодРикерајенаучиодаистиче
„етикуодговорности”.Мањејепак

познато да јеМакрон студирао и
код водећегмарксистичкогфило
зофаЕтиенаБалибара,којигаопи
сујекаоамбициозногиинтелигент
ногтехнократукогасумоћнемреже
финансијскогсекторагурнулеупо
литичкуорбиту.

ИЗоранЂинђићјебиофилозоф.
Дали јеМакронфилозофили
банкар?

АкосмоиштанаучилиодМарксаон
дајетоњеговапоукадакапиталисту
несудимопоономекаквимсепред
ставља,већпофункцијикојуимау
друштву.Другимречима,можеМа
крондаговориколикохоћео„етици
одговорности”,алионоштосезаиста
бројијестецифракојуиманарачу
ну,каоипотезикојећедоноситикао
председникФранцуске.

Тероризам,миграције,границе,
жице,уништењедемократије,ме

гакорпорације владају светом,
дошлоседокраја…Предлажете
стварањетемељановогглобал
ногпокрета.Далијетоизводљи
во?Како?

Свипроблемикојестенавели,одте
роризмадоизбегличкекризе,адане

спомињемоимогућностглобалног
ратаилиеколошкекатастрофе,јесу
глобалнипроблеми.Виможетесагра
дитижичануоградукакоизбеглице
небиушлеувашесело,алисамузрок
избегличкекризенадилазисвепосто
јећежицеинеможебитирешеннало
калномнивоу.Истајестварстерори
змом,узмитесамоовоштосенедавно
догодилоуЛондону.Пасвизнајуда
ВеликаБританијавећгодинамапро
дајеоружјеСаудијскојАрабији,аСа
удијциопскрбљавајуИсламскудржа
ву.ИондасеБританцичудезаштоИД
саданападауЛондону.Решењеније
повлачењеулокалниконтекст,унеку
измишљенудржавунацију,већјеје
динорешењеизаћииззамкетелажне
дилеме–капитализамилифашизам,
истворититрећипростор,новупро
гресивнуИнтернационалу.

„Демократијунемамо,узмитене
штосароштиља”:графитуБал
канскојулицичестосепомиње
каодијагнозастањауСрбији.Али
зартонијетачанописстања,неса
мозасвебалканскедржавевећиу
Европи,усвету–онајкоимапара
можедабираштаћедаједеитоје
свештонамјеусветуосталоодде
мократије?

ИуЗагребуједугостајаоједангра
фиткојиможемоповезатисовим,на
њемујеписало:„НемамоГотовину,
имамомастеркард”.Наравно,односи
лосетонагенералакојисетадаскри
ваоодХага,алиданас,кадасегенерал
вратио,постајејаснијеиправозна
чењетогграфита.Можда,каоштоје
тоговориоТуђман,данас„имамоХр
ватску”,алиимамојеискључивокао
фикцију.Данас,захваљујућиМилано
вићу,чакимамоиаеродромкојисе
зове„ФрањоТуђман”,алинемамови
шенихрватскиТелеком,нихрватску
нафтнуиндустрију,аускоронихрват
скупоштунихрватскеболнице.Аи
тајаеродромјеуконцесијиФранцу
за.Итојеправозначењетогграфита:
неодносисеонтоликонагенерала,
коликоначињеницудаданасзаиста
немамоготовину,тојесткеш,већда
читавнародживинакредит.

ПокретДиЕМ25основанјепре
некугодину.Штајепостигнуто,
којомбрзиномсеприближавате
циљу?

Нажалост,свепрогнозекојесмопо
ставилипресамогодинудана,одубр
занограспадаЕвропскеуниједораста
деснице,односно„екстремногцен
тра”,показалесусеистинитима.Ме
ђутим,усамогодинудана,ДиЕМ25
имачак60.000члановаусвимземља
мачланицамаЕУ,паиуземљамакоје
нисудеоЕУ,попутТурскеилиСрби
је.НашаорганизацијауСрбијисва
кимданомјесвејача,повезанајесНе
да(ви)моБеоградидругимпокрети
макојииуСрбијипокушавајуство
рититрећипростор.

Наставакнадругојстрани

Од Марк са смо на у чи ли 
ка ко да про це ни мо ка пи та ли сту

СрећкоХорват,филозоф:нашеземљесупериферијазаизвлачењепрофитаФото: Оливер Абрахам

Узрокизбегличкекризенадилази
свепостојећежицеинеможебити
решенналокалномнивоу.Истајествар
стероризмом.ПасвизнајудаВелика
Британијавећгодинамапродаје
оружјеСаудијскојАрабији
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Наставаксапрвестране

ШтахоћеДиЕМ25,какавјетотре
ћипростор?

Преокомесецдана,на60.годишњи
цуРимскогспоразума,објавилисмо

„Европскиновидил”,анедавносмо
уБерлинунајавилидаДиЕМ25,ко
јијеоснованкаопокретиостаћепо
крет,неискључујемогућностдаће
наступитиинаевропскимизбори
ма2019.Умеђувременусмоподр

жалиилокалнукоалицију„Загреб
јенаш”,каоштосмонабританским
изборима подржалиЛабуристе. У
томсмислу,ДиЕМ25 јевећданас
јединипокретуЕвропикојинади
лазикласичнеподелеигеографске
границеиизданауданрасте.Нера
чунамотоликонакласичнестранке
ињиховегласаче,коликонасвеоне
којинегласају,углавноммладе,ко
јижудезаалтернативом.Нетреба
заборавити12милиoнаФранцуза
којинисугласалинанедавнимиз
борима.Мислимдајетонадолазећа

снагамогућностидасеродинешто
ново, истинска алтернатива дана
шњемварварству.

НапримеруАгрокора,можесеоб
јаснитикакофункционишесада
шњикапитализам?

Агрокорјесавршенипримерстарог
капиталистичког рецепта „too big
toofail”,компанијекојајебилапре
великадапропадне,којајезахваљу
јућибројузапосленикаиразграна
тојмрежиоперацијадржаласваку
хрватскувладуушаци.ОдАгроко

ранисузависиласамораднаместа
већимедији,дистрибуција,сељаци
ипроизвођачи.
Истовремено,пропастАгрокора

указује и на нештошто надилази
Балкан,ато јегрешкакоја јеупи
санаусамуархитектуруеврозоне.
Агрокор је постао неконкурентан
затојернијемогаодасетакмичис
нискимкаматамакојесуодЕБРДа
добијаливеликинемачкитрговачки
ланципопутЛидлаиКауфланда.На
пример,докбиЛидлдобијаокреди
тезаотварањеновихдућанаузједан
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КУЛТУРА
УМЕТНОСТ

НАУКА

Пи сци на цр та, као на су ми це, на бра ја ју 
по је ди не уста но ве ко је сма тра ју кључ ним 
у ре а ли за ци ји стра те ги је, „про пу шта ју ћи” 
при то ме да спо ме ну, на при мер, 
Срп ску ака де ми ју на у ка и умет но сти! 
Уме сто да пред ви де умре жа ва ње 
свих рас по ло жи вих сна га ко је би, 
као ка ква спе ци јал на је ди ни ца 
за спа са ва ње уто пље ни ка, за по че ле 
њи хо ву ре а ни ма ци ју, ау то ри на ја вљу ју 
јед ну но ву мо но по ли за ци ју 
упра вља ња кул ту ром

ПРЕ И СПИ ТИ ВА ЊА

АлександраПавићевић*

С
рбијаћеускородобитиновустратегијуразвоја
културе.Њомебитребалодаседефинишусадр
жајионогаштокултурајесте(илиније)итакти
кењеногопстанка,развојаиунапређења.Им
плицитно,њометребадефинисатичемукултура

служи.Далијеонасамолуксузбогатогделасвета,израз
његоведоколицеиликреативнипринципкојиљудско
друштворазликујеодостаткаприроде?Далијекулту
расамоукрасилипро
цесинтензивногине
престаногобликовања
стварности?
Нацрттекстастрате

гијеокомејеотворена
јавнарасправапредста
вљапозитиванпомаку
препознавању неких
кључних тачака одго
ворана горенаведена
питања.Уњемусекао
извориште и рефлек
сијакултурепојављује
појамидентитета,сако
јимјекултураумногоме
поистовећена.Онајеи
узрокирезултатиден
титетских процеса, а
реализација култур
не стратегије изиску
је препознавање спе
цифичностилокалних,
историјских, географ
скихикултурнихтра
диција, али и њихово
сагледавање у глобал
номконтексту. Писци
стратегије препознају
нужност умрежавања
основнихнивоапрено
шењакултурнихвред
ности – образовања,
наукеиуметности,као
иимперативопштедо
ступностикултуре.Са
мосе,наиме,такоможе
обезбедитињенорепро
дуковање и конструк
тивнокоришћење.
Међутим, унутар

овог,солидног„костура”наилазисенанизпроблемаи
недоследности.Једанодњихјеимплицитнопоистовећи
вањекултуреиуметничкогстваралаштвасаједнеикулту
реикултурногнаслеђасадругестране.Тимесеуводи(или
одржава)елитниконцепткултуреиконцепткултурекао
статичногфеномена.Поовомконцептустатускултурног
добраимајусамоинституционалнопрепознатеипотврђе
нетековине.Иаколичнонемамништапротивиоваквих
приступа,чињеницаједауњимавеликидеопопулације
остајеизванпољакултурногутицајаиделовања.Осим
тога,оваквосхватањеуказујенатодасе,упркосчестом
позивањунаважностдруштвенихихуманистичкихнау
каудефинисањуосновнихпојмоваизадатакастратегије,

њениауторинисупревишеконсултовалисарезултатима
њиховихдосадашњихистраживања.Унутаретнологије
иантропологије,например,одавнојеуказанонаимпе
ративпосматрањакултурекаојединственеивишезнач
неивишеслојнеодредницељудскогпостојања.Брисање
вредноснихконотацијаиграницауинтерпретацијипопу
ларнеиелитнекултуре,којејебилосугерисановећпро
светитељскомидеологијом,ималојепозитивне(општа
доступностобразовања,порастписмености)инегативне
(вулгаризацијаибанализацијакултуре,спорнеетичкеи
естетскевредности)ефекте.Ипак,онојебилонужанпред
условразумевањанарастајућихкултурнихразличитости.
Проучавањеисторијскихпроцесаисавременихаспеката
формирањаразличитихслојевакултурнестварностииње
неусловљеностиразноврснимидентитетскимпраксама
свакакопредстављаглавнупреокупацијухуманистичких
дисциплина.Међутим,упркостоме,токомпоследњихне
коликогодинаприсутнајетенденцијасмањивањаброја
научнихпројекатаипројекатанаучнихустановакојидо
бијајуфинансијскуподршкуМинистарствакултуреили
Градскогсекретаријатазакултуру.Свеоскуднијасред
ствакојасезакултуруиздвајајуизбуџетауглавномод
лазеустановамакултуре,штојемањевишелогично,али
тотакођесмањујемогућностстварнеупотребенаучних
резултатауунапређењукултурногамбијента.
Дабиобавиламисијукојујојписцистратегиједодељују,

„култура”(какојеутекстузамишљена)свакакодатешко
можедасеослонисамонаобразовањеинауку.Искуство
показуједаобразовнипроцесиимајусасвимограничене
дометеупреношењукултурнихвредности.Нањихово
формирањемноговишеутичупородица,вршњачкеидру

гегрупеимедији.
Итудолазимодојед

неодкључнихнедоста
јућихтачакастратегије
–приступмедијима,пр
венствено телевизији,
којисууовомтренутку
најдиректнијеинајефи
каснијесредствопромо
цијеоногаштосежели
промовисати.Питања
етике коришћења ме
дијскихпростора,права
надобијањенационал
нефреквенцијезаеми
товањеТВпрограмаи
одговорностизаопште
доброкојебиносиоци
права морали да има
ју,остављеноједабуде
решенонекимдругим
законскимиподзакон
скимактима.
Поредсвегатога,пи

сцинацрта,каонасуми
це,набрајајупоједине
установе које сматра
јукључнимуреализа
цији стратегије, „про
пуштајући” при томе
даспомену,например,
Српскуакадемијунау
каиуметности!Уместо
дапредвидеумрежава
њесвихрасположивих
снагакојеби,каокаква
специјалнајединицаза
спасавање утопљени
ка–јерсрпскакултура
исрпскодруштво јесу
утопљеници–започе

лењиховуреанимацију,ауториизгледанајављујуједну
новумонополизацијууправљањакултуром.
Стратегијаразвојакултуретребаиморадабудекровна

стратегијаразвојадруштва,јерсвисегментидруштвене
стварности–одекономиједоуметности–јесудеокул
туреијесуодразиндивидуалнихиколективнихиден
титета.Уколикосењенојизрадинебудеприступилона
овајначин,стратегијаћепостатииостатијошједанпо
кушајпарцијалногрешавањапроблема,безстварних
шансидаубродсрпскекултуреидруштваусмерика
сунчаномхоризонту.

*На уч ни са вет ник у Ет но граф ском
ин сти ту ту СА НУ

За што је Ми ни стар ство 
кул ту ре ма ни фе ста ци ју 
„Бе о град ски кон тра пункт”, 
тај не сум њи ви књи жев ни 
дер би на ко ме су усред 
Бе о гра да о ва жним те ма ма 
рас пра вља ли Емир 
Ку сту ри ца, Пе тер Ханд ке, 
За хар При ле пин, Ми ло ван 
Да ној лић, Ју Хуа и Фре де рик 
Бег бе де, са крило 
од књи жев не пу бли ке

12. ИГРАЧ

ВулеЖурић

Н
едавно је у лондонском
Гардијануобјављенчланак
омалојиздавачкојкућиса
Исландакојасвесвојена
словештампаутиражуод

самошездесет и девет примерака,
представљаихпублициискључивоу
ноћимапуногмесецаинакрајусве
чанепромоцијеспаљујесвенепрода
тепримерке!
Свеовонајпреличинасадржајне

когбудућегфилмаАкијаКаурисма
кија,алиакоузметеуобзиркакосу
ИсланђаниодбилидауђууЕвропску
унију,дасубезпардонапривелиправ
диалавебанкареи,најзад,дајењихо
вафудбалскарепрезентацијаиграла
полуфиналенапрошломпрвенству
Европе,ондаовајнеобичнииздавач
киконцептпрестаједабудетекједна
одбизарнихпричаојошједнојекс
траваганцијинајмодернијегсветаи
завређујенашупажњу.
ПисацДагурХјатарсониуметник

РагнарХелгиОлафсоносновалису
издавачкукућуМесецпретригоди
не,накондискусијеорукописимаза
којесузналидасуквалитетни,алии
данепостојишансадаикадабудуоб
јављени.Правећипланкакодатакви
рукописинајзадбудуобјављени,од
лучилисудаоистомтрошкусмисле
инајбољиначинкакодаодмахпотом
инестану.ТакосудвојицаИсланђана
осмислили„пројекат”којимдоказу
јударукописиитекакогоре,ноне
пренегоштопостанукњиге,алиида
неморабашсвакаватрабитиилома
ча.ХјатарсониОлафсонкажудане
продатепримеркеспаљујууздужно
поштовање, користећи као гориво
искључиво првокласни француски
коњак.Тврдедаспаљивањекњигане
маникаквевезесаисторијом,цензу
ромиполитиком,алиочитонемају
појмаколикоовајњихов„пројекат”
кореспондирасаактуелномкултур
номполитикомуСрбији.

Домаћиперформанс

Данебудебилокаквезабуне,актуел
нодокусуривањеоногаштојеоста
лооднашекултурнесценетрајеод
тренуткакадасудомаћиполитича
ризакључиликакојеулагањеукул
турусамојошједансталнитрошак,те
сугодишњиизноснамењенресорном
министарствувеомауспешноспусти
линасамодно–исподпонижавајућег
иувредљивогједногјединогпроцента
републичкогбуџета.
Ујекуовогсрамногконтинуитета

дезинтеграције,актуелначиновничка

номенклатуранадлежногминистар
стваизашлајеујавностсапредлогом
нове стратегије културног развоја.
Текстстратегијеокаченјеназванич
нисајтМинистарствакултуреиин
формисањаиускоросеочекујејавна
расправанадискусијамакојећеби
тиодржанеунеколикоградоваши
ромСрбије.Иолезаинтересованији
иобавештенијиграђанисигурновећ
могуданаслутенаштаћеличитити
скупови:министарствоћевероват
нопредстављатианонимниправни
ци или идеолошки лојални „неза
виснистручњациукултури”инеће
импастинапаметдамакарзапишу
силнепримедбеипредлогеогорче
нихиузбуњенихуметникаикултур
нихрадникакојиидаљеверујудаје
надлежнимасталодоњиховогставаи
мишљењаикакосемалимкорацима
можемоизвућиизчабра.Стратегија
ћенапослеткубитиусвојенаузвели
кумедијскупажњу,аондаћебуџет
закултуруопетбитипреблизунуле,
каснићесесарасписивањемконкур
сазасуфинансирањепројеката,ко
мисијећерадитинетранспарентно
ипристрасно,уметнициикултурни
радницићесеопетмеђусобногадно
свађати,анадлежнићенастављатида
понављајумантруонеопходностида
секултурачеличинатржишту.
Дакле,целапроцедуранајпрећеда

личиуправонаоношторадедвоји
ца„духовитих”Исланђана.Овајнаш
домаћиперформансипакћетрајати
нештодужеодтекједне,месечином
обасјаневечериинештоодкултуреће
сигурноблеснути,алићесигурнопо
томинестатиупламенусуровог„си
стема”којинемамилостипремаства
римаипојавамаодкојихсенеможе
стећимоменталниивисокипрофит.

Препричанетезе

Ипак,чиниседасудеопредложене
стратегијенадлежниизМинистар
ствакултуреиинформисањавећпо
челидаспроводеудело.
Речјеодводневномскупукојије

под називом „Београдски контра
пункт”одржанузградиЈугословен
скекинотекеинакомесуонеким
важнимтемама,семресорногмини
стра,расправљалиЕмирКустурица,
ПетерХандке,ЗахарПрилепин,Ми
лованДанојлић,ЈуХуаиФредерик
Бегбеде.Овајнесумњивовеликикул
турнидогађајнијебиопретходнона
јављенширојјавности,амоглисуда
гапратесамоизвештачиодређених
медијскихкућа.Такосмо,уместопри
ликедаприсуствујемотоликопотреб
нојрасправинакојојсу,немасумње,
постављенамногаважнаиинтере
сантнапитањаидатитоликопотреб
ниодговори,одприсутнихновинара
моглидадобијемотекнакашичицу
препричанетезеиразмишљањане
киходврхунскихсветскихписаца.
Данезнамозаконцептисландске

издавачкекућа,небисмоималипој
мазбогчегајеовајнесумњивикњи
жевнидербиигранусредБеоградабез
присуствакњижевнепублике.Ова
ко,остајенамдаодлукунадлежних
данедозволеприсуствоонихкоји
масусеХандке,Прилепин,Кустури
цаиосталиваљдасвевремеобраћа
лисхватимокаопретварањеречииз
предложене„Стратегијепуногмесе
ца”уопипљива,приличнољигаваде
ла,наконкојихнамјединопреостаје
даарлаучемо. ¶

Ср би ја за кул ту ру, 
кул ту ра за Ср би ју

Стра те ги ја 
пу ног ме се ца

МихаелМилуновић:Бубњар,кинескомастилонапапиру,2014.
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У односу на раније епохе, 
савремени левичари 
заступају један облик 
активизма који је 
неартикулисан у циљевима 
и испразан у пракси која се 
превасходно одвија као 
академско-универзитетска 
тлапња. Иду они и до радника, 
али радници на њих гледају 
као на фенсере и идиоте, 
каже сликар Урош Ђурић

УМЕТ НИК И ВРЕ МЕ

МаријаЂорђевић

А
којетржиштебог,ондаје
сензационализам његов
апостол,кажесликарУрош
ЂурићчијајеизложбаНа
продају отворена синоћ у

београдскојгалеријиНешовићфајн
артс (Чумићево сокаче), једномод
новијихизлагачкихпростораосно
ванихсаамбицијомдабудукоректив
налокалномуметничкомтржишту,
којекаодаегзистиранегдеусивојзо
ни.Тоукраткозначидарадовинаших
уметникакојиимајузначајнепозици
јенамеђународнојсценинисупри
сутнинаовдашњемтржишту.
УрошЂурићјеизложиорадовена

стајаледо1997.до2016.године,апри
падајуциклусимакојисуизлаганиу
институцијамапопутФранкфуртер
кунстферајна,Музејамодернеумет
ностиуСентЕтјену,Кријецентраза
савремену уметност у Рену, Кацен
артсцентрауВашингтонуилизамка
ЕстерхазиуАјзенштату.Тосурадови
везанизапериод„беспредметногау
тономизма”,зациклусе„Повратакмр
твогсликарасновимпроблемима”и
„Уметностзакласнодруштво”.
„Целаоваизложбајезаправоједан

рад.Поентајебиладауклопимразли
читесегментесвојеуметничкепрак
сеујединственуцелинуипонудимих
тржишту.Мининезнамоштајеакту
елнотржиштесавременеуметности
уСрбији.Виовдеуопштенеможете
дакупитерадоведвадесетакводећих
уметникаприсутнихнамеђународној
сцени,нећетевидетиугалеријамара
довеРашеТодосијевића,БиљанеЂур
ђевић,МилицеТомић,ИванаГруба
нова.Неманињиховихкапиталних
изложби”,кажеУрошЂурић.

Почелисморазговортржиштем
исензационализмом.Чињеница
једајетапојаваширокораспро
страњена.

Сензацијаједанасвећаистинаодчи
њенице.Данашњадруштвенаиполи
тичкастварностсвевишедајетомеза
право.Начелуводећеземљенапла
нетијесензационалистакојијеимао
својријалитишоу.Свињеговипотези,
тврдње,имајупревасходносензацио
налистичкуноту.Добилисмоинови
терминнаенглеском–постистина.
Тојеистинакојајенабилдована,до
пингована,којајепосвојојвеличини
изваноквирареалностиислужитоме
даизазовеснажнуемоцију.

Аштаостајеизатога?

Увек остаје огољена, непатворена
стварност.

Једномстереклидасеславасасто
јиодмогућностиизбораштаћетеод

понуђеногпојести.Далијевашиз
борпоредсвегаипак–сликарство?

Кадасам1991.добионаградуОкто
барскогсалона,већсамбиоостварен,
потврђенкаомладаутор.Већследеће
годинепојављујесефилмМинисмо
анђели,аудецембру1992.почињемда
радимкаонезависниауторирадијски
водитељнаБ92.Мислимдасамтове
што„возио”свиховихгодина,јеркад
годсамдобијаомедијскупажњупоку
шаваосамдајеусмеримуправцуоно
гашторадим,атојеобластсавремене
уметности.Билојесамопитањекако
ћусеснаћиуогромнојмедијскојпо
мамикојасезавртелаокоменеидали
ћумоћисветодаиздржим.
Могаосамдаизаберемдабудемпо

пулистичказвезда,дастекнеместрад

нииконичкистатус.Позивансамна
седамВИПријалитија–уВеликогбра
та,Сурвајвер,Твојелицезвучипознато
двапутаипоследњипут,препармесе
ци,понуђеномиједауђемуПарове.

Уметникје,кажете,одговоранза
град,ангажовануодбраниграда.
Далиданасуметнициуспевајуу
тојмисији?

Уметници успевају, а они који не
успевајутосуинституције.Уметнич
капраксајежива.Одбранаградаје
засновананаидентитетуслободоум
ногчовекаајатајидентитетвидим
свуда–одхипстерскошминкерских
поставкиуСавамалииЦетињскојдо
аутентичноалтернативнихпростора.
Идентитетједногградаживинатр

говима,каоуримскомфоруму,као
уатинскојагори.Неможешградски
животданацрташушемамакакога,
например,замишљајуовдашњиград
скиархитектиилиградоначелници.
Јединоштотребадасеомогућиједа
сетајживотодвијалегално.Аконе
матихмогућности,онћесеодвија
тиилегално.
Неможешданаметнешсвојуво

љуразнимдирективамаилиидејама
да,например,свеокотебетребада
будећирилицаиливисокопарноис
празнапсеудокултура базиранана
лажној,романтизованојтрадицији.
Културанијенинештомртво,око
штало,нитивезанозацрквенуили
гусларскутрадицију.Икадгодигде
годсуСрбиживелиизванригидно
зацртанихоквира,живелисукаовр
ломодерансвет.Довољнојеотићидо
Темишвара,ПештеилиРијекеипо
гледатикултурноисторијсконаслеђе
тамошњихСрбакоједатираизXVIII
векаиималибисмоврлојаснупред
ставуотоме.

Пренеколикогодинаугалерији
Озонималистеизложбукојасе
бавилаисторијомлевицеуСрби
ји.Данасусветурастулевичарски
покретикаопротивтежалиберал
номкапитализмуисвимњеговим
последицама.Учемувидитеснагу
илизаблудеданашњелевице?

Њенезаблудесуогромнејерјетојед
наврстаактивизмакојајестеусво
јојнамерисоцијалноусмерена,али
типокретипретендујудаукину је
данапараткојиуовомтренуткусвој
комфорбазиранаенормнојколичини
оружјакојепроизводи.Теиндустриј
ске,културне,апресвегавојнеимпе
ријалнесиленератујумеђусобомкао
штосуторадилиунеколиконавра
тау20.веку,алисадаратујусвудапо
свету.Теземљекојесуданаспреузеле
матрицупричеодемократијипослед
њихнеколиковековабилесуизрази
токолонијалнесилеитојетрајало–
па...–„до јуче”.Замојугенерацију
Холандијајенапримербила„ин”,јер
сутамољудинаводнојакоопуштени.
АлиХоланђанисуузБелгијанцебили
најсуровијиколонисти.ИкадсеЈуго
славијараспадалаималисудеснича
редемохришћаненавласти.Сећамо
семинистраспољнихпословаХанса
вандерБрукаизКатоликеФолкспар
тај.Билисунамненаклоњеникаодо
јучерашњојкомунистичкојземљико
јатребадасераспаднеибилисуна
страниХрватаиСловенацапокле
ронационалнојлинији.Алимитога
нисмобилисвесни.

Ида се вратимлевици.Онаима
ефектајединотамогдејеонаистин
скиборбеналевица.Алимиданасжи
вимомногокомотнијеикомфорније
негопре100година.Истогакрајње
отвореноможедасекажедасукому
нистипобедилиу20.векујерсунате
рализападнемоћнике,уплашенере
зултатимаОктобарскереволуцијеи
антиколонијалномборбомуостатку
света,даприхватесоцијалнуполити
кукојајебиланањиховуштетуана
добробитрадника–осмочасовнорад
новреме,социјалнипрограми,жен
скаимањинскаправа–тосусвеидеје
којесупревасходнодолазилеизмарк
сизмаисоцијалдемократије.
Уодносунаранијеепохе,савреме

нилевичаризаступајуједанобликак
тивизмакојијенеартикулисануци
љевимаииспразанупраксикојасе
превасходноодвијакаоакадемско
универзитетска тлапња.Идуонии
дорадника,покушавајунешто,али
радницинањихгледајукаонафен
сереиидиоте,безикаквемогућности
дасепоистоветесњиховимговором
илистатусом.Тосудванепомирљива
светатренутноизатојепопулистичка
десницапожњелатоликоуспеха.Ка
корадникеукласнуборбудаповеде
жгољавацсдредовима,ранчићемна
леђимаипирсингомуносу–нека
конеиде.

Какокаоуметникпозиционирате
себеудатимоколностима?

То је увек сложено питање. Имате
тајфеномендруштвакаокрда.Како
трипсамогуговедаилистадооваца
даусмеравајукакохоће?Тојетешко
разуметиалитојеприроданфеномен.
Вођаможевештодакористиинерцију
коједруштвоочигледноусебисадржи,
алиодличностикојапредводизависи
укомћејеправцуповести–канечему
добромиликанечемулошем.
Важноједакреaтивнаиндивидуа

разумедајесваковремењегововре
ме.Безобзиранаоквиреукојимасе
животодвија.Врхунскауметничкаде
ланастајаласуувреместаљинизма–
Булгаков,Хармс,Пастернак...
Ауторски инстинкт је незауста

вљивбезобзиранаоколности.Мој
свеукупнипрофесионалниживотсе
одвијаудржавикојајенепрекидноу
ванреднимоколностима.
Најбољејенеобазиратисенаокол

ности,требаихсамобитисвестан.
Каоводакаднаилазинапрепрекеу
свомтоку,нетечеистиминтензите
томалинађеначиндапребродиба
ријереинастави,обичнојошвећом
иразорнијомснагом. ¶

УрошЂурић:АуторскиинстинктјенезаустављивФото Милена Ђурић

одстокамате,Агрокорбиплаћаочак
10посто.ПропастАгрокорапоказу
јеукаквомсеположајуналазипери
феријаЕУ.

Државаспасавакомпаније,даје
имогромнасредства,аистовре
меноукидасвесоцијалнебенефи
цијеилиихсмањујенаминимал
нупомоћ?

Да,чиниседајеуправотоправозна
чењеонетоликораширенефразео
„јавноприватномпартнерству”.Да
нас,наконтоликогодинатефамозне

„транзиције”,видимоштајето„јавно
приватнопартнерство”.Државапум
панашновацуприватнисектор,асву
користимајуприватнипредузетници
којикористенашновацдабиукинули
свесоцијалнебенефицијеизарадили
јошвишеновца.

Недавнојеслучајједнеженеоболе
леодканцера,отпуштенераднице
уЈурикојуиздашноподстичедр
жаваСрбија,узбуркалајавност.

ПазарсенијепрекојугодинуСрби
јаунекомпромотивномтуристич

комспотухвалила„јефтиномрадном
снагом”?Свеовенашеземљепоста
ју,јошједном,периферијезаизвлаче
њепрофитаиексплоатацијурадника,
колонијеукојима,каоиувек,посто
јидомаћаелитакојавлададржавним
апаратомикојалегалнимпутемомо
гућавасамуексплоатацију.

Оставимоглобалнетеме.Хајдеда
видимоштајеФилозофскитеатар
којисевећдругусезону„приказу
је”иуБеоградуиуЗагребу,донео
нашимдвемарепубликама?

КаонекомекосеродиоуХрватској,
алисеуБеоградуосећамкаокодку
ће,изузетномиједрагодајеупра
восФилозофскимтеатромпопрви
путнаконратаизновапокренутаса
радњаизмеђуХрватскогнародног
казалиштаиНародногпозориштау
Београду.
Докнассасвихстранаобасипају

националнимподеламаификција
ма,сигурансамдаћемоми,акони
како другачије ондакрозкултуру,
алиизаједничкуборбу,показатида
суЗагребиБеоградближинегошто

бивећинанашихполитичарахте
ла.Откад јепокренутФилозофски
театариуБеограду,довелисмоча
снусеструТерезуФоркадес,диги
талногдисидентаЏулијанаАсанжа
(прековидеолинка),италијанског
филозофаФранца Бифа, левичар
скогфилозофаТарикаАлија,Рена
туАвилу,адвокаткињуизГватема
ле,каоимногедруге,ипоказалида
су„глобалнетеме”итекаколокалне.
Алииобрнуто,управорадналокал
номнивоуомогућаванамдаделује
моинаглобалном. ¶

Сен за ци ја је да нас ве ћа исти на од чи ње ни це

УрошЂурић:
Беспредметни
аутономизам/
Аутопортрет,1998.

Уметностзакласно
друштво/Предео
засредњукласу
наПрозаку,2016.
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ОливераЖижовић

О
д двадесетих годинапро
шлогвекапасведоизби
јањаДругогсветскограта,
КарлГуставЈунгјесвојим
ученицима,сарадницима,

колегамаигрупиодабраниханализа
натадржаокраћеидужесеминареиз
аналитичкепсихологије.Стенограф
скибележени,онисупотомпрекуца
ваниидаваниучесницимасеминара,
стимштоништаизтогматеријалани
јесмелобитицитираноилинабило
којидругиначинкоришћенобезЈун
говогпосебногодобрења.Мадаове
текстовенијеревидираонитиихје
самприредио,Јунгјечетиригодине
предсмртипакодобриоданајважни
јиодтихсеминарабудуобјављени,до
чегаједошлотектокомосамдесетих
годинапрошлогвека.
ТакојебилоисасеминаромоНиче

овомЗаратустри,којићесепоказа
тикаонајдужиинајобимнији,будући
дајетрајаошестгодина,од1934.до
1939.године,причемујеокончанне
затоштојетемабилаисцрпљенаили
обрађенадокрајавећзатоштосурат
надешавањаприморалагрупудапре
кинесасвојимокупљањима.

ПрвидеоЈунговихизлагањаоНи
чеуиразговоракојејеводиосасвојим
ученициматоком1934.и1935.годи
не,забележенихнашестстотинапе
десетстраница,садасеналазиипред
нашимчитаоцима.Речјеовеликом
подухватуиздавачкекућеФедониз
Београда–превођењусвих
Јунговихсеминаранасрп
ски језик, који је започет
предвегодинеобјављива
њем Јунгове Психологије
кундалини јоге.Чињеница
датаквупривилегијусеби
нисуприуштиленимного
већекултуреоднаше,као
и да капитали семинар о
Ничеу,који је Јунгдржао
наенглескомјезику,дода
наснијепреведеннанемач
ки,овајподухватчинијош
вреднијимпажње.
Спајајућисвојаљудска,

психолошкаифилозофска
интересовања,Јунгсепо
духватиодубинскопсихо
лошкеанализеделаједног
од несумњиво најзначај
нијих и најутицајнијих
модернихфилозофа, при
чему се пре свега усредсредио на
његовоособеноипомногочемуин
тригантноостварење–Такоје гово
риоЗаратустра.Ничеје,безобзи
ранаготовопотпунонеразумевање
накојејенаишаоикритикекојесу
гапратиле,овајсписсматраосвојим

најзначајнијимделом.Уњемусу,уо
сталом,присутнењеговенајважни
јеидеје:оиморализму,вољизамоћ,
вечномвраћањуистогонеосмрти
Бога,натчовекуинужномпревред
новањусвихвредности.
ИзборЗаратустреније,међутим,

необичаннисадубинско
психолошкогстановишта,
посебнокадасеувидуима
да јеНичепрва тридела
ове књиге написао у јед
номдаху,свакизаподесе
такдана,тачнијеуспеци
фичномстањуизазваном
великом личном кризом
крозкојујепролазио,ако
ја јекомпензаторнобила
праћена снажним надах
нућемиповишеноминту
ицијом.Посредијеекста
тично,дионизијскостање,
веома блиско опседнуто
сти.Моглобисечакрећи
да јепредоченесадржаје,
сачињене у великој ме
риод архетипских слика
исимбола,Ничебезмало
директноцрпиипреузео
изколективногнесвесног,

збогчегајеовајпесничкофилозоф
скисписибионајпогоднијиинајза
хвалнијизајунговскуанализу.Када
сетомедодаопштакатаклизмакоја
сеспремала,тачнијесудбинакојаће
убрзозадеситиЕвропу,којујеНиче
осетиоинајавио,аЈунгтоуњего

вомделупрепознао,јаснојезаштоје
заподробнуиисцрпнуанализуода
брануправоЗаратустра.
Јунгподсећадасетокомвеликих

криза,билодасуонеличнеилико
лективне,указујеснажнапотребаза
превазилажењем дезоријентисано
сти,неизвесностииконфузијеидата
потребаконстелираархетипМудрог
Старца,чијијезадатакдапремости
ситуацијуукојој јестароусмерење
изгубљеноидапронађеново.
ТајзадатакНичеповераваЗарату

стри,сакојимсе,какоЈунгпоказује,
увеликојмериисамидентификовао.
Речјеочовекукојијепосвојприли
циживеонегдеизмеђу9.и7.векапре
нашеере,акогајеНичесматраоизу
митељемборбесветлостиитаме,од
носнодобраизла,патимеиморала.
Управојестогаонизновапозванка
кобиизмириооноштојеудавним
временимасамраздвојиоиизумео.
УдатомтренуткуНичепресвегами
слинапотребудасерешистањекоје
назива„смртБога”,акојезахтевано
вооткровењеиновуистину.Њихће
пронаћиуЗаратустринојпроповеди
онатчовекуињеговојновојморално
сти,којаћебитидалекоузвишенија
одонехришћанске.
Управо на овом месту започиње

праваавантура, јернасЈунг,следе
ћиНичеа,одвикаваодлакихреше
ња,увекодлазећидубљеидаљеод
оногаштоочекујемоишто упрви
махмислимодајезначењеанализи

раногтекста.НаликНичеу,Јунгнас
примораванапреиспитивањасвих
врста,недозвољавајућинамдасепре
пустимомисаономиживотномкон
формизму,причемунамсугеришеда
сехраброухватимоукоштацсапро
блемимапостојањаипитањем:„Ка
коживети?”
Истовремено, Јунг нас зналачки

упозораванасвеопасностипутако
јим сеНиче крећеи дубинскопси
холошкисагледаваштајетоштоје
филозофаодвелоукатастрофуиузро
ковалоњеговпсихичкислом,доко
јегје,каковерује,моралодоћи,чак
иданијепостојалаорганскакомпо
нентауњеговојнаступајућојболести.
Притомеизвиданетребагубитида
јеЈунгделиомногеНичеовеставове
иувиде,толикодасуњиховемисли
биленесамоблискевећпонекади
истоветне.
Грандиозан,високопаранјезикЗа

ратустре,којијенереткопомпезан
ипретрпан,Јунгпремрежавасвојим
разговорним,сочнимјезиком,зачи
њенимдуховитимопаскама,шалама
ианегдотама.Натајначин,уодлич
номпреводуМирјанеСовровић,Јунг
искрсавапреднама,живиопипљив,
помажућинамсвојомведроммудро
шћуиживотношћудаселакшепро
бијемокрозовузахтевнуинтелекту
алнуавантуру,дабинакрајунаштруд
бионаграђендрагоценимпсихоло
шким,филозофскимирелигиозним
сазнањимаиувидима. ¶

Нај ве ћа опа сност за кул ту ру 
са вре ме не Евро пе је сте 
ње но ста вља ње у функ ци ју 
тзв (ре ду ко ва не) иде о ло ги је 
на прет ка, то јест 
у функ ци ју еко ном ских 
и по ли тич ких ци ље ва

ЕСЕЈ

МиленаЂорђијевић

и
дејапрогреса,каоједнаоднајвећих
тековиназападне,просветитељскеци
вилизације,изкојејеникаоисавреме
нисекуларизам,тријумфовалајеу19.
веку,апотомдоживелакризуу20.ве

ку,којајошувектраје.НаконкритикаГадаме
ра,Адорна,Хоркхајмера,Фукоа,питањесмисла
идејепрогресауконтексту21.векачинисесамо
наизгледзастарелим.Деликатнадуховнаситу
ацијасавременогдоба,којајесвевишеналик
дезорганизованом,конфузном,искривљеноми
нестабилномсистему,ипакпозиванапоновна
преиспитивањанегативнихаспекатаидејена
преткаидругихсроднихевропскихтековина.
Једаноднајвећихизазоваза21.векутомсми
слујестеугроженаиндивидуалност.
ЗанимљивобистогабилоподсетитисеЗа

писаизподземљаФ.М.Достојевскогукомеде
вијантни,аливрлооштроумнијунак,Човекиз
подземља,приповедаоцивилизацијиињеном
развојуисвојимодносимасасветомпунимпо
нижења.Његоваисповестуосновисетичеопа
сностиодпотиснутеиндивидуалностиукон
текступрогресивне,алилицемерне(западне)
цивилизацијечијијенапредакзаправозасно
ваннавештоприкривенојсили:

Провалијаизмеђу
идеалаиочекивања

„Цивилизација ствара учовеку самомного
страностосећањаи...апсолутноништавише.
Атокомразвиткатемногостраностичовекће,
можда,доћидотледаћепронаћинасладуиу
проливањукрви.Јертосењемувећдешавало!
Јестелиприметилидасунајсуптилнијикрволо
цибилиготовосвиодреданајцивилизованија
господа,којимаразнеАтилеиСтењкеРазини
нисудораслиниобућудачисте,аштонисута
којакоупадљивикаоАтилаиСтењкаРазин,то

јесамозатоштосечестосретају,штосусуви
шеобичниинањихсмосенавикли.Усваком
случају,човекјеодцивилизацијепостао,аконе
јошкрволочнији,оносигурногореиодвратни
јекрволочаннегоштојебиораније.”
Човекизподземљастојинапрагунашеепохе

идајенекуврстууметничкогпророчанствапо
комећеиндустријскиитехнолошкинапредак,
каоинаучнопросветитељствоиразникултур
нииекономскипроцеси,узроковатиуниште
њеиндивидуалности.Уколикосепакнеможе
употпуностивероватиуметности,односно,у
овомпримеру,непоузданоминесрећномјуна
куизЗаписаизподземља,цитиранумисаомо
жетеоријскиподупртиМаксХоркхајмеркоји
уПомрачењуумаистичедамржњапремаци
вилизацијинијесамоирационалнапројекци
јаличнихпсихолошкихпотешкоћанаоколни
свет.Човекосећапровалијуизмеђуидеалаи
очекивањаиприморанједасепокориначели
мареалности,изчегасеможеродитипобуна
илипокорност.Отпораниндивидуум,поХорк
хајмеру,настојаћедаизражаваистинуиуте
оријииупраксиуместодајежртвујеипоко
равасевладајућимстандардима.Већинаје,по
Хоркхајмеру,присиљенанапокорностиони
којисупреслабидасесупротставереалности
немајуизборадодасепоништепоистовећујући
сесањом.Тиљуди,сматранемачкифилозоф,
вољноприхватајуилисесиледаусвојевлада
винујачегкаовечитунормуионипригушују
природуипоистовећујусесањенимснажни
јимнадомесцима–отаџбином,расом,вођом,
традицијомитд.
Човекизподземљадаљетврдидасенеизбе

жначовековапобуна,уидеалномпрогресивном
друштву,осмишљеномнасистемупринудеи
рационалногустројстваствари,нећезасни
ватинаобјективномотивисанојкритици
негонанеконтролисанимибесмисленим
реакцијамаотпора,нештосличноштоутео
ријскомкључутврдииХоркхајмер.Последњу
станицуцивилизацијскогпрогреса,каоовапло
ћеногидеалаљудскогиземаљскограја,осликао
јеувидуКристалнепалатеиљудскогмравињака
Човекизподземља:„Виверујетеунеразрушиви
кристалнидворац,утакосавршеноздањедаму
сенећемоћиникришомјезикисплазитинити
уџепупоказатишипак?”Утаквомпоретку,чи
тамоизЗаписаизподземља,људимаћебитиод
узетаслободаииндивидуалност,аликаонагра
дузато,онићедобитиобезбеђенуелементарну
егзистенцију,паиживотбезпатње.Такавпроје
кат,показујецелокупникњижевниопусруског
писца,одвешћеунеслободуихаос.
ИХоркхајмеруказујенатуопасностпотисну

теприродекодповршноцивилизованогсвета,

штоможедовестидопојавакаоштојеТрећи
рајх.Невољајеташтоовајмислилац,напоредо
саизнетимуверењима,конформистичкидода
једајеевропскацивилизацијанаследникпро
светитељстваитехнолошкогнапреткаидавра
ћањеилисупротстављањеовимдостигнућима
иповратакпримитивнијимстадијумиманеби
ублажилоизазванукризу.

Највећаопасностзакултуру

Имајућиувидунаведено,уметност,каоидру
штвенеихуманистичкенауке,данаснеморају
битибаштакобеспомоћнекакосечиниикако
ихмногижелепредставитиуправозбогтога
штосуониреткопоприштеборбезааутентич
ностииндивидуалност.Ипак,наведенеформе
духаунашемвекуналазесепредпосебнимиза
зовом.НиколаКајтезуФилозофијиентропије
примећуједајефилозофија,атомебисмомогли
додатиисведругедруштвенеихуманистичке
дисциплине,постала„куртоазнооруђеуни
верзитетскихбирократаравнодушнихпре
маистини”,којисунегдеуспут,утрциза
успехомиуборбизаконкуренцију,напра
сно„зажмурилипредсвеколикомрепреси
јом”иизгубилимоћкритичкогмишљења.
Највећаопасностзакултурусавремене

Европејестењеностављањеуфункцију
тзв.(редуковане)идеологијенапретка,то
јестуфункцијуекономскихиполитичких
циљевагдесустраст,слободаииндивиду
алностпотиснутипривидномкултуром
којасеуклапаупостојећилажниморал.
Основниизазовзасавремени,„површно
цивилизовани”светјенепристајањена

по
влађива
њемасовној,
потрошачкој
и инструментали
зованој култури, ко
јуподупире све већи
број званичних инсти
туција.Културакојанемапо
сласаистиноминијеупотребљена
устваралачкесврхе,нестварани
штановоиудаљава сеодизворних
подстицајаиистинскогнадахнућа,водиуки
дањуиндивидуалности,декаденцији,дезорга

низацијииконачнодеструкцијипојединацаи
институција.
Лакобисе,идућиовимтрагом,моглозами

слитикаконаснаулазупрогресивнихипрео
браженихустановакултуредочекујуциркуски
кловновииакробатекојеми,изједнакопреобра
женогуверења,уважавамобаремоноликоколи
котоналажуакадемскаиграђанскапристојност.
Међутим,истинајеитодаздравразумнеможе
подржати„суманутог”Човекаизподземља,већ
умногХоркхајмера;такође,нетребазаборави
тидасевраћањемулазницеуциркуски,алика
кавтакавземаљскирајмождаодричемоједине
зачовекадоступнеовоземаљскесреће.
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П
оставкесветскеархитектуресусе,не
гдедеведесетихгодина20.века,до
минантно окренуле ономе што се
зовенеомодерна.Тајбезмаштеиме
нованнови„нео”нијепростповратак

модернинаконсвихинциденатапостмодерне.
Суптилнаснагапоетичкихциклусанапросто
јеустановилаједнуархитектурубазирануне
толиконаглавнимструјамамодернеколико
нањенимпојединачнимјеретичарима,анти
догматичарима,несамозадовољнимавангарди
стима.ИдејадасеузградиРингтурмаизложба
икаталогуцелинипосветебеоградскомархи
тектиАлексејуБркићу(1922–1999)нијеплод
некаквеобавезеилиреда,обичајаподсећања.
Кадаразматрамоштаизложити,експонирати
јавности,уБеоградуилиуБечу,тообичнозна
чипосегнутизанајзначајнијимпредставници
маједнесрединеилизанечијимделомиживо
томкојесежелиизнетиизтаменасветлоили,
коначно,разуметидајенечијаархитектонска
поетикапотребнаовомтренуткувишенегоби
локада.УслучајуБркићаимапонештоодсве
гаовога,одпоследњегнаведеногнајвише.Иза
бранијеархитектаунеколикофрагменатабио
присутаннаизложбамаархитектуреБеоградаи
СрбијеуРингтурмупретходнихгодина.Широ
киувидуњеговрадје,истовремено,упознава
њенакомикаквомослонцустојиархитектура
првешестине21.векауСрбији.
Алексејевматематизираниум,његовебеле

шкеирачунице,позивањенареференцеодЛе
онардаФибоначијаизпреливања12.у13.век
доВернераХајзенберга,нобеловцапосред20.
века,чинилојеАлексејаБркићаистовремено
коликопожељним,занимљивим,толикојоши
захтевнијимсаговорникомили,удругачијем
односу,незгоднимпротивником.Његовасуздр
жанакомуникативност,неамбициозанреперто
ародносапопутнарапрепуногзнањасајавно
шћукраткогпамћењаиконцентрације,морали

су,свизаједно,довестидонекаквогизопштења.
Кадасевиде,изличнихбележака,очекивањада
градскипроблемиБеоградабудумождарешени
формирањемсаветасастављеногоднајреноми
ранијихградитељапрестоницеСрбије,очитује
сеиизвеснаБркићеванаивностспрамправца
друштвеногтока,посебноодполовинеосам
десетихиудеведесетим,наконкојихАлексеј
вишеинећеиматиприликудавиди,мождана
срећу,укомправцусењеговградразвија,онају
комејенакућномброју58својеулице,Гундули
ћевогвенца,проживеобеоградских59година,
оддоласка1940.изроднеКикиндедосмрти.
Бркићевoпоетичкозалеђетребатражити,из

међуосталог,иуњеговимпутовањима,умла
ђимгодинама,поисточномМедитерану где
јеобишаосвенајбитнијетачкеградитељства
древнихцивилизација,антике,византијскоги
османлијскогсредњегвека.Иданасјошувек
можемоосетитинањеговимсавременимцр
тежимасалицаместа,илинаонимнакнадним,
мирисБркићевеимпресијеструктурамастарих
насеља,сравнимкрововима,неправилнимали
неихаотичнимурбанистичкимматрицама,чу
венимспоменицимаархитектуресаобалаод
ГрчкедоКувајта.Надругојстранисвета,наБр
кићајеЊујоркоставиотоликојакпечатдасето
неможенеприметитиуњеговојзаоставштини.
ИстовременостуроњеностиуСтарисветиунај
савременијунауку,никадбезматематике,фан
тастичнајеособинаширинеједнеличности.
Бркићје,унедостаткусредставаувременима

кадајеградио,користиоиздашнобојууобли
ковању.КарактеристикасвихБркићевихобје
катајеизвесна„нацртаност”њиховихфасада,
јасналинеарностпотки,безобзиранатодали
серадилооонимњеговимкућамакојекарак
теришупунизидовисапојединачнимотвори
маилиодругојгрупигдедоминирајурастери
попуњаванистаклом,металомиликерамиком.
Требасвакакодовестиувезуредовнубојеност

илипакизворностбојеБркићевеархитектуреи
његовоневероватноцртањеубоји,честоусве
скамасакарепапиром,учемусуфломастери
билиосновнооруђерада.Тасочностњеговеар
хитектуреињеговихцртежаочитојесиноним
заживотнуснагуисамоносивостличности,чак
иуонимгодинамакадајезаправобиобезпосла
исанеубедљивимприходима.Одсрединеосам
десетихпасведосмрти,наличнипозивпрофе
сораАлександраКековића,биојередовниго
стујућипредавачнаАрхитектонскомфакултету
УниверзитетауБеограду,држећинаставунате
ме„Архитектоникa”и„Теоријeпростора”.На
некиначинјезатвориокругзапочет1960.го
стовањемнаУниверзитетуКалифорнијеуБер
клијуинаДржавномуниверзитетуМичигена
уИстЛенсингу.
АлексејБркићбиојеиостајецентралналич

ностнеоавангардностиусрпскојархитектури
шестеиседмедеценије20.века.Утомепарња
каимасамоуБогдануБогдановићу,стимшто
јеБогдановићевизразмимоходиоархитектуру
устриктномсмислу,посветившисетеоријама
градаимеморијалнојскулптури.Иакосубили
интелектуалноупарени,БркићевиБогданови
ћевдоприносразликујусеупровокативности
заархитектеданас.АлексејБркић,уданашње
добакадасезасатвременанаинтернетуможе
„обиграти”планетарнапродукцијаактуелног
градитељства,издвајасесвојомаутентичношћу
ставаиизраза.Усрпскојархитектурипостоје
величинекојесу,изданашњегугла,вишезна
чајнезбогредистрибуцијеархитектуреонда
шњихсветскихвеликанауборбизамодерну
носопственомчистомкреативношћу.Кадаје
АлексејБркићупитању,појамепигонствада
лекојеодњегаколикоиБеоградодтачкенасу
протнојстраникуглеземаљске.Онје,најасан
начин,главниослонацаутохтоногархитектон
скогстваралаштвауСрбији.
 *део текста из каталога бечке изложбе

На слов за по е му „До стој но 
јест“ узет је из тро па ра 
по све ће ног Бо го ро ди ци, 
а исти на зив но си 
и чу до твор на ико на ко ја 
се на ла зи у Про та ту 
у Ка ре ји, на Све тој Го ри

ПРИ КАЗ 

СашаЂорђевић*

П
реднамасе,наконвишего
дишњег ишчекивања, ко
начноналазипреводкапи
талногделагрчкогпесника
инобеловцаОдисејаЕлити

са,Достојнојест.Билоје,требатопо
менути,иранијепокушајапревођења
Елитисовепоезијенасрпскисаори
гиналноггрчкогилиенглеског,још
током шездесетих и седамдесетих
годинапрошлогвека,саподједнако
успешниминеуспешнимрезултати
ма.Овајполовичниучинаксвакако
јеутицаонарецепцијуЕлитисовог
делауСрбији,која,инаконвишеод
дведеценијеодпесниковесмрти,не
постојиудовољнојмери.Ипак,ако
узмемоуобзирвеличинуикомплек

сностсамогпреводилачкогподухва
та,јасноједајетребалосачекатидасе
појавипреводилацкојићебитиспре
мандасеухватиукоштацсајезичком
разноврсношћуизахтевномструкту
роморигиналногтекста.
ПоемаДостојно јест представља

књижевноделокојејенастајалови
шеодједнедеценије.Одломциизпо
емесупрвипутобјављениуатинском
листуУметничкаревија1957.године,
аузасебномиздањутекстсепојавио
двегодинекасније.Премамишљењу
критичара и неохелениста, писана
јеуетапама,пренегоштоједобила
коначанобликкакавданаспознаје
мо.Пoречимасамогпесника,идеја
дазапочнесаписањемпоемејавила
сетокомборавкауЕвропиуперио
ду1948–1951,наконштосуњеговом
земљомпротутњалиДругисветски
рат,окупацијаиГрађанскират.Дубо
копогођени,истовремено,инспири
санпротивречностимасвогавремена,
Елитиссеодлучујезапосебнуврсту
песничкесинтезе.
НасловзапоемуДостојнојестузет

јеизтропарапосвећеногБогороди
ци,аистиназивносиичудотворна
иконакојасеналазиуПротатууКа
реји,наСветојГори.Својомсложе
ном структуром, захтевномлекси
коми дубиномфилозофскемисли
уроњеном у медитерански пејзаж,
овајтекстствара,аусуштиниоткри
ва,читавједансветогрнутЕлитисо
вомсвојеврсномсоларномметафизи

ком.Морфолошкистрогоподељена
натрицелинекојенасподсећајуна
деловеСтарогиНовогзавета,„По
стање”,„Страдања”и„Славословље”,
упреводуВ.Бошковића,поемаусво
јојбитиносиодређенетрадиционал
ненумеричкевредностикојесупе
сникунарочитебиледрагеикорисне
устварањујединственог,алиипре
познатљивогпоетскогисказа,аод
сликавајусепресвегаубројевима7
и 3.Пажљивомкомбина
цијомритмичкипрозних
ипоетскихцелина,штоје
посебноуочљивоудругој
целини,„Страдања”,гдесу
интензивније примење
нипринципивизантијске
химнографијекроз„псал
ме”, „оде”и„чтенија”,пе
сникрекреира,одуховљава
иоживотворујеконкретан
(географски)простор ко
јисепредочимачиталаца
приказује и пулсира као
„овајсветмалисветвели
ки”. Текст нарочито сво
јим језичкимрегистрима
задиредубокоухеленску
прошлоститрадицију,од
античке преко византиј
скедосавременеГрчке,захватајући
истовременоидухевропскогмодер
низма.ДацитирамоЕлитисаиједан
однајпознатијихстиховаизпоемеу
преводу:„Јединабригамијејезикмој
наобаламаХомеровим”,којимнас

недвосмисленоупућујенаизвори
штесвеукупнеевропскетрадиције,
алиинаосновнипринципипокре
тачкусилуовепоеме:грчкијезику
својојдијахронији,каокључнукари
куутворењујединственогхеленског
идентитета.
Радисе,утонемасумње,оизузет

но захтевномтексту,и упреводи
лачком смислу. ВладимирБошко
вићвеомадобрознадакњижевном

превођењукаоспецифич
нокреативномчинупрет
ходипотпуноразумевање
целокупног опуса једног
ствараоца и духа време
на којим то дело одише,
нарочито када је у пита
њуауторкаошто јеОди
сејЕлитис.Јер,управопо
емаДостојнојесткаодело
сацентралномпозицијом
усвеукупномпесниковом
стваралаштвуеманираод
ређенеидеје,космогониј
скеипоетичкепринципе,
иобасјаватекстовекојису
му претходили, као што
суониизОријентацијаи
Сунцапрвог,алиипеснич
ке синтезе које су непо

средноуследиле,каоштосу,реци
мо,онеизкњигеШестиједнокајање
занебо.Бошковићуовомпреводу
демонстриранеопходнопознавање
античкегрчкеивизантијске,алии
српскецрквенеикњижевнетради

ције,захваљујућичемувештопрона
лазиврлоуспешнеифункционалне
језичкееквивалентеунашемјезику,
алииодговорноинтервенишекао
поета каданема задовољавајућих,
већзготовљенихстилскихизборау
српском.То,уовомслучају,нина
којиначиннеутиченегативнона
остварениестетскиефекат,јерпре
водилацумевештода„хибридизу
је”,тојесткакојеуједномтекстуза
ЕлитисаизјавиоДимитрисМарони
тис,дауспешно„накалемистарију
језичкуматеријунастаблосавреме
непоезије”,тојестдатрансформише
својидиомтамогдетооригинални
текстизискујеодњега,користећисе
црквенословенскимјезиком,нашта
отвореноуказујеукоментаримако
јисеналазенакрајукњиге.Управоу
тимкоментариманудикориснеин
формацијеоисторијскимикулту
ролошкимреференцамаизтекста,
мањеиливишепознатимличности
ма,алииодређенимпреводилачким
решењима,поузорунаиздањапре
воданадругејезике,каоштоје,ре
цимо,енглескииз1974.године,који
суприредилиЕдмундКилииЈоргос
П.Савидис.Накрају,приложенаје
и„Речпреводиоца”,једанодмерени
и,пресвега,искрениличниосврт
нагодинепроведенепредЕлитисо
вимтекстовимаинанужностодре
ђених језичкихизбораупотребље
нихупреводу.

*нео хе ле ни ста и пре во ди лац

Је зик мој, на оба ла ма Хо ме ро вим

Оди сеј Ели тис 
– „До стој но јест“, 
Кар пос, Ло зни ца, 
пре вод 
са но во грч ког 
Вла ди мир 
Бо шко вић

У беч кој га ле ри ји Ар хи тек ту ра у згра ди Ринг тур ма у пе так, 9. ју на, отво ре на 
је из ло жба АлексејБркић,архитектауБеограду чи ји су ку сто си Бо јан Ко-
ва че вић и Адолф Шти лер. На пе де се так па ноа, са мно штвом ори ги нал них 
ар хи тек ти них цр те жа и ски ца, пред ста вљен је је дан од нај ва жни јих срп ских 
гра ди те ља дру ге по ло ви не 20. ве ка. Ње го ва нај по зна ти ја де ла су згра де 

Хем пра на Те ра зи ја ма 8, Со ци јал ног оси гу ра ња у Не ма њи ној 30, Два на е сте 
бе о град ске гим на зи је на Во ждов цу, Оп шти не Вра чар са две стам бе не ку ле 
уз Ка ле нић пи ја цу, тзв. Ге не рал ска згра да на Бу ле ва ру кра ља Алек сан дра 
24, уз де се так дру гих, ма ње зна них. Из ло жбу, ко ја тра је до 8. сеп тем бра, 
пра ти ка та лог на не мач ком и ен гле ском је зи ку.

На цр та не 
фа са де 
Алек се ја 
Бр ки ћа
И да нас још мо же мо осе ти ти 
на ње го вим са вре ме ним цр те жи ма 
са ли ца ме ста, или на оним 
на кнад ним, ми рис Бр ки ће ве 
им пре си је струк ту ра ма ста рих 
на се ља, с рав ним кро во ви ма, 
не пра вил ним али не и ха о тич ним 
ур ба ни стич ким ма три ца ма, 
чу ве ним спо ме ни ци ма ар хи тек ту ре 
са оба ла од Грч ке до Ку вај та

ИЗЛОЖБЕ

БојанКовачевић*

ЗградаСоцијалногосигурањауНемањинојулициуБеограду,детаљ
 Фо то Пре драг Ми ла ди но вић

ЗградаХемпронаТеразијама1953–1957.
 Фо то ар хив Бр кић

Хотел„Језеро“,НоваВарошФото Оливер Цвијовић
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Но вом ди рек то ру Цир хо фер- 
-Ки ну су пред ста ве драм ског 
по зо ри шта сум њи ве као 
„ви со ко бу џет не мр тве 
ри бе”, ко је мо гу би ти ле пе, 
али у чо ве ку по кре ћу пре 
све га пи та ње у ко ји ће 
ре сто ран по сле ићи 

ФЕСТИВАЛИ

Специјалноза„Политику“
изБеча

П
рестижниивисокодотира
ниБечкифестивал(Бечке
свечарскенедеље)обухва
таојеупоследњојдецени
ји како класичне форме

–оперу,драмскопозориштеиплес
–такоижанровскихибриднепред
ставе,перформансе,концертеииз
ложбе.Овајмеђународнифестивалје
науравнотеженначинуспеваодапо
вежевисокеуметничкезахтевеиак
туелнедруштвенетеме,светскезве
здеиноваимена,великеансамблеи
камернепродукције,ексклузивност
иукључивањеширихслојеваукул
турнедогађаје.
Новом директоруЦирхоферКи

нусупредставедрамскогпозоришта
сумњивекао„високобуџетнемртве
рибе”,којемогубитилепе,алиучо
векупокрећупресвегапитањеукоји
ћересторанпослеићи.Токонкретно
подразумевададојучерашњејезгроод
двадесетакпредстава,међукојимасу
увекбилиуметничкиврхунцифести
вала,практичновишенепостоји.За
мењујеганизперформанса,претежно
комбинованихсаизложбама,преда
вањимаихепенинзима.Фестивалви
шенеманидиректорадраменидра
матурге,ализатоима„кустосе”,чије
ангажовањеодражававишегодишњи
моднитрендхибридногспајањапозо
риштасвизуелнимуметностима.

Плесушопинг-центру

ИакоТомасЦирхоферКинзазиреод
вербалногпозоришта,његовпрограм
је,какопримећујеједановдашњикри
тичар,„дискурзивнонаоружандозу
ба”.Уњемуврвиодпојмовакаошто
суактивизам,глобализам,партици
пација,плурализација,queer,gender,
migrantpoliticization.Великибројречи
ипојмованаенглескомјезикусведо

чиоангажовањуГајатриЧакраворти
Спивак,професоркенаелитномуни
верзитетуКолумбија, теоретичарке
постколонијализмаидеконструкци
је.Инспирисанњенимрадом,новиди
ректорфорсираперформативнеобли
кекоји„привременостављајуванснаге
структуремоћи”,уздрмавајућинауче
ниинаметнутипогледнасвет.Тосе
огледаусегментуфестивалаАкадеми
јаодучавања,гдесепримењујетеоре
тичаркино„одучавање”одпривилеги
ја.Прилогстварањубољегдруштвасу
иизложбанатемуисторије
колонијализмаилиперфор
мансукомедецафризирају
публикуипритомсекуко
су,штотребададопринесе
разграђивањупредрасудао
узрасту,полуинационално
сти.Каохраназадухитело
замишљенјенизпредавања
подназивомХамамнес,где
публикау„хамаму”,запра
воџиновскомпластичном
шаторунанадувавање,мо
жедасеокупаинаручима
сажу,слушајућиуистимах
предавањана„вруће”поли
тичкетеме.
Томас ЦирхоферКин

волипозориштеукомесви
„партиципирају”,насупрот
„репрезентативном”позо

ришту за „привилеговане”. Парти
ципацијасеодносиинауметнике:у
једнојпредставиглумелаицисДауно
вимсиндромом,унекимдругимси
ријскеизбеглице.ТакоумјузиклуТра
изкирхен(називградићаснајвећим
избегличкимквартиромуАустрији),
усарадњиакционистичкогколекти

ва „Ћутећавећина”ибечкогФолк
стеатраупредставиучествујеибечка
вансеријскамузичаркаЈеленаПопр
жан,порекломизЗрењанина.Једанод
Пикникаодучавањауградскомпарку
осмислилису„акционистичкиакти
вистиудружењаБоем”,начелусбеч
кимуметникомигастрономомнашег
пореклаАлександромНиколићем,где
јекомбинованосервирањеспеција
литетасразмишљањемнатемукому
низма.Партиципацијасеодносиина
освајањеширокепублике,рецимоу

виду„антифашистичкебалетскешко
ле”,којаподразумевапокретањекупа
цаушопингцентриманаплес.
ДиректоруБечкогфестивалалеб

ди пред очима позориште као „за
нос, слављеиритуал”,што зањега
оличава амерички режисер Дерик
РајанКлодМичелитрупа„СентЖа

не”.Њиховперформансподназивом
PromisedEnds:TheSlowArrowofSorrow
andMadnessнајављенјеупрограму
каоукрштањеКраљаЛира,виђеног
очимаКуросавеиГодара,итрагичне
причеогрупиамеричкихдосељеника
принуђенихнаканибализам.Усцено
графијикојучинесветлоснаинстала
цијаоднеонскихцевиинекаврста
престолаусрединибине,плесачисе
гађајутортама,поливајупозоришном
крвљуимедом,увијајуједнидругеу
фолијеиглумемеђусобноповређива

ње.Најчуднијиефекатовогновог„по
зориштасуровости”јештооставља
утисакбезазленеинфантилнеигреу
режијиезотеричногшарлатана.

Далекоод„јеванђељакултуре“

Јединасветсказвездафестивалабиоје
ЏудЛоупредставиОпсесија,продук
цијилондонскогпозориштаБарбикан
иБечкогфестивала.Билајетоједина
представакојајеучинилапокушајда
проговориовечнимљудскимтипови
маимоделимаживљења,абезупли
тањасавременогполитичкогконтек
ста.ПошавшиодВисконтијевеобраде
америчкогроманаПоштарувекзво
нидвапута,режисерИвованХове
приказујепровиденцијалниљубавни
сусретизмеђуЂинаиХанеињихов
„пакт”обезусловнојљубави,упркос
Ханиноммужу.Класичнитроугаоиз
међуједнеженеидвамушкарцапод
разумевамешањееротскежудњеса
љубомором,потомснасиљемиуби
ством,анакрајускривицом.Психо
лошкијезанимљиводајеуправоХана,
домаћицаудатазавулгарногвласника
пумпедабипобеглаизсиромаштва,
приказанакаоаморалнаособа,док
јеЂино,типлуталицеспотребомза

слободом,моралнаособакојугризе
савестзбогзаснивањасвојесрећена
убиствумужа.Широка,полупразна
сценајемрачнапопутскривенихтај
ни,усрединијевеликимоторками
она,чијеуљеусцениубиствасимбо
лизујекрв,асастранејекадаукојој
та„крв”требадасеопере.Атмосфера
дистанцираности,којусукритичари
замерилипредстави,резултат јере
жисеровогсамоделимичноуспелог
настојања,дасредствимакаоштосу
суздржанаглума,уплитањеоперских
арија,текореографисањесценасекса,
убистваивеликетуче,нагласимета
физичкудимензијуприче.ЧакниЏуд
ЛокаоЂинонијеусвимтренуцима
биоубедљив,иакосуњеговозрачење
иголиторзоизазвалипонекиуздаху
женскојпублици.
ЗанимљивајеиновапредставаРо

меаКастелучијаДемократијауАме
рици, која сугерише да је цена из
градњетеземљебиласуроварадна
дисциплина са ослонцемна једној
примитивнојвериуБога,штоједо
вело до сламањаилиотврдњавања
људскихдуша.Кастелучиуспевада
створивишемагичнихсликасасна
жнимемотивнимнабојем,алинеи
даихдоведедосувислогмеђусобног
огледања,збогчегапредставаделује
каопрвидеонекевећецелине.
Проблем новог концепта Бечког

фестивалајештопотврђујецрнобе
лусликусвета:позориштејеили„гра
ђанско”,или„ритуално”;илидрам
ско,илиполитичко;илиизразелитне,
илипопкултуре–причемујепрво
лоше,адругодобро.Фестивалкрити
кује„идентитете”каонаметнуте„кон
струкције”моћника, а самнавлачи
идеолошкикорсетнапозоришнефор
ме.Одбацивањедрамскогпозоришта
узпомоћдифузногпојма„грађанско”,
упркосплуралностињеговихсавреме
нихформииактуелнимсадржајима,
опаснојеублизинипопулизмаидо
дворавањамладојпублици.Новикон
цептпотврђуједаљуразградњудрам
скогпозориштакаоуметничкеформе,
слабљењедрамскогписцаифорсира
њережисера,слабљењедраматургаи
јачањекустосаиуопштепреоблико
вањепозориштаукапиталистичкуме
снузаједницукултуресазадаткомпо
литичкогваспитањаширокихмаса.О
некојозбиљнојсубверзивностипри
томтешкодаможебитиговора,јер
сесвеуклапаупостојећеполитичке
дискурсе.ПрвиБечкифестивалсла
вљенје1951.као„јеванђељекултуре”.
Овогодишњипреасоциранаидеоло
шкупостпозоришнумаглу.

 КатаринаРорингерВешовић

ј
ужнаАмерикатакођеимаБеоград;тоје
Арекипа,стараколонијалнапрестоница
Перуа,одвајкадазванаБелиград,попо
розномбеломкаменуодкојегјесаздана
већинањенихграђевина.Сависине,гео

графскеиметафоричне,изБелогградаомеђе
ног6.000метарависокимвулканимаМистии
Ћаћани,владалосевековимауимешпанских
католичких краљева скоро читавом јужном
Америком,паотуднијечудоштојесвременом
постаосинонимзатврдојезгроаристократије
јужноамеричкихаристократија,гордостистро
гулепоту.ДанасјеАрекипаМекатуристичких
хорди,алиистециштегастрономскихсладо
кусаца,нарочитооткад је глобализампомо
гаоПеруудасепрочујепосвојојрафинираној,
еклектичнојкухињииврхунскимкуваримашто
уживајупопуларнострокзвезда.
Поврхсвегатога,оноштонајвишеплениу

АрекипијестејединствениманастирСветаКа
талина,последњаутопијагордихвелможа,ко
јисусвеутопијесмртникаодавнопретворили
усвојусвакодневицу.Уколонијалномсрцугра
да,средотменихсеновитихпалатаколеновића,
готоворустичноигрубоделујеманастиртврђа
ванесвакидашњихдимензија.Заузимачетири
градскаблока.Одспоља,прекозидина,назире
сесамоглавнакупола.Једноставнаулазнака
пијаичетиритврдезидине,готовобезукра
са,спречавајудасенаслутиградунутарграда,
сплетулица,тргова,капела,ћелијагдечетири
стотинегодинанијеизговоренареч.

Заветћутања

„ПриватниманастиропатицаредаСветеКата
линеодСјене”,пунојеимеженскогманастира
саграђеног1579.наповршиниоддвадесетхи
љадаквадратнихметара,усрцуАрекипе,по

штојеВицекраљФрансискоТоледоудовољио
жељилокалногклераиаристократиједаоснује
тупомногочемуизузетнуинституцију.Уту
ристичкимводичимаиисторијскимкњигама,
каооснивачсеименујебогатаудовицаМарија
деГусман,такођеодговорназанеобичноели
тистичкеинималодуховнестандардемана
стира.ПретежносууСветуКаталинупримане
кћеринајугледнијихинајбогатијихљудичи
јесупородицеплаћалепапрену„чланарину”.

Каодајеречоексклузивномголфклубуилио
олинклузивхотелуодпетзвездица,дабињи
ховекћерипосталеискушенице,арекипанске
породицесудавалеманастирузлатнедукате
чијабивредностданасизносилаоко150.000
доларагодишње.Каоштосамтоијаучинио,
искушеницебипролазилеисподЛукаТишине,
којијеозначаваодаодтадазањихпочињеда
важизаветћутања.Послечетиригодине,доби
јалесујединуприликудапроменеилипотврде

ПризоризманастираСветаКаталина

Бож ја ку ћа 
од пет 
зве зди ца
Пре те жно су у Све ту Ка та ли ну 
при ма не кће ри нај у глед ни јих 
и нај бо га ти јих љу ди чи је су по ро ди це 
пла ћа ле па пре ну „чла на ри ну” да би 
њи хо ве кће ри по ста ле ис ку ше ни це. 
Аре ки пан ске по ро ди це су да ва ле 
ма на сти ру злат не ду ка те чи ја би 
вред ност да нас из но си ла око 
150.000 до ла ра го ди шње

НА МАПИ УТОПИЈЕ

БранкоАнђић

„ДемократијауАмерици“ФотоGuidoMencar

ХалинаРеијниЏудЛоу„Опсесији“Фото Jan Versweyveld

„PromisedEnds:TheSlowArrowofSorrow
andMadness“ Фото Nurith Wagner-Strauss

Иде о ло шка пост по зо ри шна ма гла
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судбинукојуимјенаменилањиховапородица:
дапостануопатицекојеникадвишенећепро
говоритинитинапуститиСветуКаталинуили
даодустануодмонашкогживота.Подразуме
валоседабидавањепредностиземаљском,а
недуховомсветубилавеликабруказапоро
дицукојајезлатницимаплаћаласвојудирект
нувезусабогом.
Одпренеколикодеценија,монахињеживе

самоуједномделуманастиратврђаве;осталоје

доступнотуристима.Могаосамдавидимтесне
ходникеподељенегустимчеличниммрежамау
којимабидевојкесвременанавремемогледа
разменепокојуречсачлановимасвојихпоро
дица,наравноувекуприсуствунадзорница;
остаосамкаотоликидруги,запањенсплетом
улица,тргова,атријума,углавномутрадицио
налномколонијалноммудахарстилу,којипод
сећајунашпанскајужњачкасела.Заразлику
одњихкојасууглавномбелоокречена,ууну

трашњостиСветеКаталинедоминирајујарка
наранџастатеракотииндигоплава,необична
комбинацијазасамостанскустрогоститонове
Белогграда.Унајбољимданима,негдесреди
ном17.века,билојесаграђенопрекоосамдесет
кућаунутарманастирскихзидинаунутаркојих
јеживелоготово500душа;да,кућа,анећелија,
јерсусеаристократидобропобринулидањихо
везаживотажртвованекћерипоживеузлатним
кавезима:самотрећинаженскечељадиуСветој
Каталинибилесуискушеницеиопатице,доксу
дветрећинебилеробиње,куварицеидругапо
слугастављена„упакету”нарасполагањесмер
нимдевамапреданимбогуимолитвама.Иакоје
прописбиодасвакадевојкаможедонетиума
настир25пописанихпредмета,најбогатијесу,
осимикона,вотивнихкипова,приватнихолта
раопремалесвојевечнекућеенглескимпорце
ланом,свиленимзавесама,кинескимтканина
ма,скупоценимтеписимаинималоскромном
гардеробом.Посебнећелијебилесунамењене
помоћномособљуималаунутрашњадворишта
имрачнекухињебезпрозорасамаленимотво
ромнатаваницидаизађедим,кадвећнеможе
помрчина,мемлаиочајање.

Похлепазабесмртношћу

СветаКаталинабудиврлопротивречнеути
ске:сједнестране,њенабеспрекорнаархитек
тура,рафиниранаопремљеностњенихсакрал
нихпросторија,библиотека,пинакотека,говоре
охрамусупериорнедуховности;сдругестра
не,овоземаљскиживотнавиреизсвакогугла
уличицакојеносеназивешпанскихградова–
Кордова,Бургос,Толедосунекеоднајлепших
инајживописнијих,врлоналикрестаурираном
медитеранскомлетовалишту.Јединоштонема
кафаница.НаСокодобертргу,међутим,опати

цесунедељом,каонабилокојојпијаци,разме
њивалесвојерукотворинеидобракојасуим
слалењиховепородице–однамирницаипе
карскихпроизвода,доотменихсапунаштопод
стичунебогобојазнускрушеноствећташтину.
ИмалајеСветаКаталиначакисвојусопстве
нуПитију–надалекочувенуСеструАну,ко
јајеумеладапрорекнесудбинеиземљотресе
исвакојакачудеса,док1686.нијеотишлабо
гунаистину.
Штајемоглоданагнаколонијалнуаристо

кратијудасвојенајбољекћеритакосуровожр
твује,даихосудинадоживотнизатворивечни
мукједногманастиранедоступногдругимсмрт
ницима?Штааконеутопијадаћеиматисвог
представника,својуличнувезусаСвевишњим,
мождапротекцијукаддођевреместрашногсу
да?Коликоморадајебилајакатапохлепаза
бесмртношћукојасеоткупљивалазлатници
ма,свиломикадифомизанепробојнихзиди
наједногмоћногпребивалиштаизмеђуовоги
оногсветакаквајеСантаКаталинабиланеко
ликостолећа.
Теккрајемдеветнаестогвека,папаПиоДе

ветипослаојеенергичнудоминиканскуопати
цуХосефуКаденудакоренитопроменистање
ствариуманастиру,дагананекиначиндемо
кратизујеидаослободислугеиробиње.Алиу
тодобаАрекипавишенијебилаоноштојене
кадпредстављала–срцеипоносједногцарства
недогледнихграница.СакапијеСантаКатали
небацампогледнавечитоизмаглицомзаогр
нутврхвулканаМистиипомишљамкакобог
вишенеделујетаконадохватруке,иакоуто
пијаулагумимаићелијама,унапуштенимку
хињамаивешерницамаидаљеопстаје,тврдо
главоимукло,далекоодочијунасбогохулних
смртника. ¶

Ме ђу на род ни про је кат 
Archest по ве зу је ва жна 
ар хе о ло шка на ла зи шта 
на пу ту рим ских ца ре ва, 
ан тич ке гра до ве Акви ле ју, 
Емо ну, Ан да у то ни ју, 
Сир ми јум и Ви ми на ци јум, 
са ци љем да их пред ста ви 
пу тем но вих тех но ло ги ја, 
али и као при ме ре ло кал ног 
раз во ја за сно ва ног 
на кул тур ном на сле ђу

АР ХЕ О ЛО ГИ ЈА 

АлександраМијалковић

Н
ајпознатијабеоградскаули
ца–КнезМихаиловапре
твориласепочетком јуна,
поводомДанаархеологије
и70 годинаАрхеолошког

института, у временскипорталко
јимсупролазницимоглидасеврате
удобаРимскеимперије,даупознају
цараКонстантинаВеликогињеговог
синаКонстанцијаДругог,дауњихо
војпратњипрошетајуцарскомпала
том,једномодранохришћанскихба
зиликанатлудревногСирмијумаили
пространомареномуВиминацијуму,
аонинајмлађиидазаједносаархео
лозимаоткопајунеколикопредмета
старих17векова...
Виртуелнопутовањејеомогућила

савременадигиталнатехнологијако
јомсукомпјутеризованетродимензио
налнесликереконструисанихликоваи
грађевина,узпомоћспецијалноосми
шљенихапликацијаили3Днаочара.
Занимљивапрезентацијавиртуел

неархеологије,названа„Проширена
стварност”,деојеширегмеђународ
ногпројектаArchest(штоби,успоју
двелатинскеречи,значило„археоло
гијајесте”)укојисуукљученачетири
партнера,четириважнаархеолошка
налазишта–остацицарскихримских
градоваизпериодаодпрвогдокра
јачетвртогвека:АквилејауИтали
ји,ЕмонауСловенијииСирмијуми
ВиминацијумуСрбији.Придруже
нипартнерјехрватскаАндаутонија
(Шћитарјево),односноАрхеолошки
музејуЗагребукојибринеоовомна
лазишту.
Пројектомруководеразличитити

повиинституцијасазаједничкимци
љемдановимгенерацијамананов

начинпредставе археолошканала
зишта,пресвегаизрадом3Дрекон
струкција.
ВодећипартнерјеФондацијаАкви

леја,осталиучесницисуМузејига
леријеместаЉубљанe,Заводзаза
штиту споменикакултуреСремска
МитровицаиАрхеолошкиинститут
Београд(учијојјенадлежностиВи
минацијум).Укупнавредностпројек
тајеоко330.000евра,одкојихје60
одстообезбедиопрограмКреативна
ЕвропаизбуџетаЕвропскеуније,а
преосталиизносјеобезбеђениздр
жавнихирегионалнихфондова.

Примерлокалногразвоја

Ојошједномважномделуовогподу
хватазаПолитикуговориМаркоМа
ринуци,консултантзамеђународне
пројектеЕУуобластикултуре.
–Аквилеја,Емона,Сирмијум,па

иБеоградимногидругисавремени

градови у Европи, подизани су на
остацимаранијихантичкихнасеља,
аонинарушевинамајошстаријихна
сеобина.Данашњистановнициживе
унутариоколопросторатихдревних
ископина.Затосемногоразмишља
отомекакоотворититакваархеоло
шканалазиштазаистраживачеипу
блику,аистовременоихконзервира
тиизаштитиодспољашњихутицаја
јерсусмештенаусредживогградског
ткива.Какоих„уклопити”уплано
веурбаногразвоја?Управосаовим
питањиманаумуоснованаје2009.
ФондацијаАквилеја,каојавнопри
ватнопартнерствокоје,управљајући
изузетновредномибогатомархео
лошкомбаштином,бринеиоинте
ресимаграђанаАквилеје.Некадасу
ониједноставнобилипринуђенида
сеиселесаместакојасупроглашена
важнимкултурнимнаслеђем,често
суодтогаималивеликуштету,садна
противзнајудаимаразнихначинада

одархеолошкихналазаионипрофи
тирају.Тојепримерлокалногразвоја
заснованнакултурномнаслеђу–ка
жеМаринуци.
Мноштвотуристакојиопседајухо

теле,кафанеибаштекафићауовом
малом,љупкомместуикупујуусу
венирницама и продавницама ло
калних гастрономских специјали
тетасведочиотомедајеидејабила
исправна.Посетиоциобиђуостатке
римскогграда,дивесесавршеноочу
ванимиумешнообновљениммоза
ицима,прошетају античкомлуком
којасераспознајепокаменимзиди
ћимазараслимутравуипоточићем
наместу некада моћне реке којом
супловилибродови,сликајусеме
ђустубовимафорумаизакојихсезе
ленечемпресиичокотивиновелозе,
затимуживајууизврснимјелимаи
винимаовогделаИталије.Ањихови
домаћинизарађују.

–Ибазиликууцентруграда,ирим
скегробнице,илуку,свећетоускоро
посетиоцимоћидавидеуоригинал
номобликукроз3Дпројекцијудок
секрећупоналазишту–објашњава
КристијаноТијуси,кустосАрхеоло
шкогмузејаАквилеје.
Уоквирупројектаорганизованаје

едукативнопромотивнатура„Архео
бус”накојојсуархеолозииисторича
риуметностиизИталије,Словеније,
ХрватскеиСрбијеупозналиновина
ресанајзанимљивијиминајвредни
јимоткрићимаизпрошлостиАквиле
је,Емоне,Андаутоније,Сирмијумаи
Виминацијума,иплановимакакоће
онибитидаљеистражени,очувании
представљениубудућности.
–ЖелимодакрозпројекатArchest

приближимодециимладимакултур
нонаслеђеСирмијумаузпомоћмо
дернихтехнологијаиуверимоиху
значајњеговогочувањаипромови
сањазазаједницу–објаснилајеБи

љанаЛучић,археологуЗаводузаза
штиту споменикакултуреСремска
Митровица,докјегрупуиз„Архео
буса”водилауобилазакЦарскепа
латеибазиликеСветогДимитрија,
сведочанставаовеличиниСирмију
ма,„панонскеПомпеје”,једнеодче
тирипрестоницеподељеногРимског
царства,„многољуднеиславнемајке
градова”,какојеписаоантичкиисто
ричарАмијанМарцелин.Заовадва
локалитета је урађена и 3Д рекон
струкцијакојапомажепосетиоцима
даразумејукакосузаистаизгледале
грађевинетогвременаиколикосу
умешнибилиондашњинеимари.
Вишеспратницезасиромашне,лук

сузнепалатесаподнимгрејањемза
богате,велелепнихрамовизабогове,
јавнакупатила,аквадуктисасталним
снабдевањемсвежомтекућомводом,
системканализације,осликанедвора
не,унутрашњадвориштасабазени

ма,фонтанамаискулптурама,богати
поднимозаици–самосунекаодсећа
њанадавнонесталуцивилизацијуод
којесмотоликотогадобилиунаслеђе
итоликонаучили.
–Потрудилисмоседареконструи

шемоиобјаснимосведетаљенаархе
олошкимналазиштимакојасуотво
рена за посетиоце, како онине би
отишлисаутискомдасуримскигра
довисамонекаквирушевнизидићи
–примећуједрБернардаЖупанек,
кустосзаантикууМузејуигалерија
маградаЉубљанe.

Необичнапитања

УАндаутонијисусмислилиразнера
дионицеиигрекакобишколарце,ко
јичестодолазеупосетуовомархео
лошкомпаркунадесетаккилометара
одЗагреба,заинтересовалидаистра
жедобастарихРимљана.Тоге,пар
фемиустакленимбочицамакаквесу
употребљавалипредвамиленијума,

глиненеплочицезаписање...Овдесе
могуприредитичакирођенданскеза
бавеудухупрохујалихвремена,каже
ДораКушанШпаљизАрхеолошког
музејауЗагребу.
Ипак,ниједандруги археолошки

паркнапутуримскихцареванијеус
пеотакоцеловитоиосмишљенодапо
вежепрошлостисадашњосткаоВими
нацијум.Усредпространстванакојем
сенекаданалазиомногољудниградса
јакоминфраструктуром,стамбеним
ијавнимзградама,трговима,храмо
вима,занатскимрадњама,тржницом,
термама,акрајњегаивеликивојни
логор,предесетакгодинајеизграђена
репликаримскевилеDomusSciientia
rumViminacium,илиједноставнодо
мус,гдесусмештенелабораторијеи
канцеларијестручњакаАрхеолошког
музејакојираденаископавањимаи
истраживањимаархеолошкихналаза.
Вилаје,међутим,отворенаизапосе

тиоце,алиизаправе„римскегозбе”
накојимасеслужејелаприпремљена
пооригиналнимрецептимасачува
нимиздобацареваТрајана,Констан
тина,Галерија,Јустинијана...
СарадницинапројектуВиминаци

јум,дрСнежанаГолубовићидрНема
њаМрђић,стрпљивоисапунодуха
одговарајунапитањапосетилацако
ја,какосунампризнали,понекадуме
јудабуду–па,приличнобудаласта.
ДалијеРимљанеподавилоПанонско
море?Далијеовденађенабеоград
скамумија?Далисуримскегробни
цетакоскученејерсуонибиливеома
ниски?Акакосу,недалекоодиско
пинацарскогмаузолејауВиминаци
јуму,наоближњемрудномкопутер
моелектранеКостолац,2009.године
откривенискелетимамута,некогаје
занималоидалисуРимљанидовели
мамутеуВиминацијум?Амамутипо
тичуиздобамиоцена,даклепетмили
онагодинапреРимљана... ¶

 Фото Љиљана Поповић Анђић

У по се ти древ ним Ри мља ни ма

ДетаљизцарскепалатеуСирмијумуФото А. МијалковићМозаикизАквилејеЕнтеријербазиликеСветогДимитријауСирмијуму
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ПОЗОРИШТА

НАРОДНОПОЗОРИШТЕ
Француска3,тел.2620-946

www.narodnopozoriste.rs

Великасцена
17.6.у12–Промоцијамонографијео
ГорданиЈевтовић, аутор В. Јовановић
у19–Норма
18.6.у19.30 – РичардТрећи 
19.6. у19.30 – Великадрама
20.6.у19.30–Травијата
21.6.у19.30 –Норма
22.6.у19.30–Успаваналепотица
23.6.у19.30–Родољупци

Сцена„РашаПлаовић”
17.6.у20.30–ЧеховјеТолстојурекао
збогом 
18.6.у20.30– СрпскаЛајка
20.6.у20.30 – Сумњиволице
21.6.у20.30 – Сумњиволице
22.6.у19.30–Сумњиволице
23.6.у19.30–Сексуалненеурозена-
шихродитеља

ЈУГОСЛОВЕНСКОДРАМСКО
ПОЗОРИШТЕ

КраљаМилана50,тел.3061-900
www.jdp.rs

Сцена„ЉубаТадић”
17.6.у20 – Случајнасмртједноганар-
хисте, р. М. Ма лет ко вић
18.6.у20 – Скакавци, р. Д. Ми јач 
19.6.у20 – Такоје(аковамсетакочи-
ни), р. Ј. Мар ко вић
20.6.у20 – Хамлет, р. А. По пов ски
21.6.у20 – Такоје(аковамсетакочи-
ни), р. Ј. Мар ко вић
22.6.у20 – Уносноместо, р. Е. Са вин
23.6.у20 – Хамлет, р. А. По пов ски

СтудиоЈДП
20. 6 у 20.30 – What the fuck are we
doinghere?, р. М. Ма лет ко вић 

ПОЗОРИШТЕ„СЛАВИЈА“
СветогСаве16–18,тел.24-36-995

www.pozoriste-slavija.co.rs

17.6.у20–Првапарница,р. М. Ми си-
ра ча
22.6.у20–Женабезсрца р. С. Са ле-
то вић
23.6.у20–Коштана р. В. Ми тро вић

ОПЕРАИТЕАТАРМАДЛЕНИАНУМ
Земун,Главна32,тел.3162797

Великасцена
19.6.у19.30–Јадници, р. Н. Брадић

ПОЗОРИШТЕ„БОШКОБУХА”
Установакултуре„ВукКараџић”
БулеваркраљаАлександра77а

Сценазадецу
17.6.у12–ПетарПан, р. М. Караџић

Вечерњасцена
19.6.у20–Изакулиса, р. Ј. Радивојевић

ТЕАТАРЛЕВО
Ресавска11,тел.3233-002

www.teatarlevo.com

18.6.у17–(Не)изнађени, испити шко-
ла глуме Театра Лево
19.6.у20–Таван, дипломска предста-
ва Театра Лево
21.6.у20.30–ЛариТомпсон, У. Шћепа-
новић и Л. Вал 
22.6.у20.30–Човек,звериврлина, 
Ј. Љубеновић

ТЕАТАРCARTEBLANCHE
Карађорђева9,тел:420-90-70

office@carteblanche.rs

16. 6. у 21.30 Клуб – Марија Угрица
Pianosession
18.6.у20 Сцена – Хипертензија
19.6.у20 Сцена – Обичновече
20.6.у20 Сцена – Хор„Бечких“дечака
21.6.у20 Сцена – Керови
21. 6. у 21.30 Клуб – Марија Угрица
Pianosession
22.6.у20 Сцена – Кабаретридаме,ци-
метиванила

ЦЕНТРИ КУЛТУРЕ

КУЛТУРНИЦЕНТАРБЕОГРАДА
КнезМихаилова6,тел.2621-469

www.kcb.org.rs

Ликовнипрограм,тел.2622-926
(рад но вре ме га ле ри ја: сва ког да на од 
12 до 20, не де љом за тво ре но)

Ликовнагалерија,КнезМихаилова6
ГалеријаАртгет–16.година,

Тргрепублике5/I
ГалеријаPodroom,Тргрепублике5

До1.7. – Из ло жба Ка да се Дру ги су сре ће 
са дру гим Дру гим отво ре но. Ку сто ски ња: 
Б. Ћи рић. Умет ни ци: Birdhead (Ки на), С. 
Ринг холт (Аустра ли ја), Л. Кит (Хонг Конг), Х. 
Цу њен (Син га пур), Л. Ли ао (Ки на), Ф. д’Еви 
и К. Вест (Аустра ли ја), П. Ка нис (Ру си ја), Les 
gens d’Uter pan (Француска), Х. Со фи ја (Ин-
до не зи ја), В. Ни ко лић (Ср би ја), С. Илић (Ср-
би ја), И. Ха и дук (Ср би ја), Ш. Ју њу (Тај ван), Х. 
Јун (Ки на), С. Сто ја но вић (Ср би ја), Г. Ба че-
вац и Н. Кир ћан ски (Ср би ја), Л. Гон за лез 
(Фран цу ска) и М. Ло пез (Шпа ни ја)

Артгетгалерија,Тргрепублике5
23.6.у18– Пер фор ма тив но пре да ва ње 
умет ни ка Ху Јуна. Уче ству ју: Б. Ћи рић и 
умет ник

Филмскагалерија–ФоајеДКЦ-а
Коларчева6

До15.7. – 60 го ди на у цен тру – из ло жба 
по во дом 60 го ди на ра да КЦБ-а, аутор ке 
Ма је Ме дић

Филмскипрограм,тел.2621-174
ДворанаКултурногцентраБеограда

Коларчева6

До21.6. –у 17– Плесачица, у 19 –То-
плотниудар, у 21 – ЛедиМагбет 

Музичкипрограм,тел.2622058
ГалеријаИталијанскогинститута

закултурууБеограду,
КнезаМилоша56

19.6. – Кон церт у га ле ри ји у са рад њи са 
Ита ли јан ским ин сти ту том за кул ту ру и 

Ра дио Бе о гра дом 202, у20 – Кла вир ски 
дуо В. Кр шић и С. Ни ко ла је вић, у21 – С. 
Ка ра нац, те нор, М. Пан те лић, ба ри тон, 
и М. Илић, кла вир

Платоиспред
КултурногцентраБеограда

(кодфонтана)
21.6.у18 – Кон цер ти по во дом Свет ског 
да на му зи ке, у18 – Бе о град ски ду вач ки 
ор ке стар, ди ри гент В. Му стај ба шић, у
19 – Кон церт Хо ра Деч јег кул тур ног цен-
тра Бе о град, ди ри гент Н. Ива но вић

Књижевно-трибинскипрограм,
тел.2621137

ГалеријаАртгет–Тргрепублике5/I
21.6.у12 – Пред ста вља ње књи ге Је-
ле не Ма тић Крат ка исто ри ја фо то гра-
фи је
22.6.у19 – Пре да ва ње чла ни це Европ-
ске ко ми си је и про фе сор ке Европ ских 
сту ди ја на Ин сти ту ту по ли тич ких на у ка 
на Сло бод ном уни вер зи те ту у Бер ли ну – 
Ми ха е ле Шре јер: Ста ње ЕУ пре и по сле 
ва жних из бо ра то ком 2017. Про грам се 
ре а ли зу је у са рад њи са Ин сти ту том за 
фи ло зо фи ју и дру штве ну те о ри ју и Хајн-
рих Бел фон да ци јом

Едукативнипрограм
ГалеријаПодроом,Тргрепублике5
24. 6. 13–16 – АР ТЕ ДУ ра ди о ни ца за 
мла де. По во дом из ло жбе Би ља не Ћи-
рић, ра ди о ни цу во де Г. Ба че вац и Н. 
Кир ћан ски 

ГалеријаАртгет–Тргрепублике5/I
25. 6. 12–17 – АР ТЕ ДУ ра ди о ни ца за 
мла де. Ра ди о ни ца у окви ру про гра ма 
КЦБ ти ма мла дих. Ра ди о ни цу во ди С. 
Ми лу ти но вић

ДОМОМЛАДИНЕ
Македонска22,тел.3220-127

www.domomladine.rs

17. 6. у 19 Аме ри ка на – Му зич ки про-
грам: K-pop World Fe sti val Ser bia 2017. 
18.6.у20 Аме ри ка на – Кон церт: Има го 
Мун ди  у Бе о гра ду – му зич ко ве че по све-
ће но Кон стан ти ну Бран ку зи ју, слав ном 
ру мун ском ва ја ру. 
19.6. у19 Три бин ска са ла – Фан та стич-
на чи та о ни ца: „The Mercy Jo ur nals” Кла-
у ди је Ка спер. Мо де ра тор: Б. Бут ко вић. 
Три би на Дру штва љу би те ља фан та сти ке 
„Ла зар Коmарчић“
у 20 Ве ли ка са ла – Бел докс у ДОБ-у – 
Про јек ци ја фил ма: „Го ра“, р. С. Ма ле-
ше вић
у 20.30 Пла то Ми ла на Мла де но ви ћа – 
Кон церт: Mon day Blu es 
20.6. у18 Глав ни хол – Три би на: Ин спи-
ра ци ја ве ли ка на. По себ но из да ње ча со-
пи са Гра дац по све ће но Џе ку Ке ру а ку. 
Го во ре: М. Влај чић, Ж. Си мић. Мо де ра-
тор: Д. Стој ко вић
у 17, 19 и 21 Ве ли ка са ла – Га ра жни 
филм у ДОБ-у. Про јек ци је фил мо ва: 
„Др жа ва”, р. Ј. Мар ко вић и „Уну тра”, р. 
М. Абр лић и Ј. Мар ко вић & Раз го вор: 
Ствар ност на фил му
у 21 Аме ри ка на – Му зич ки про грам: 
Ин тим но ве че са Ho we Gel bom (Gi ant 
Sand) „Стан дар ди бу дућ но сти/Fu tu re 
Stan dards“.
21. 6. Три бин ска са ла у 19 – Три би на 
Би о е тич ког дру штва Ср би је:  Ал те ре го – 
ни је не го/Жи вот на Ин тер не ту. Го во ри: 
А. Ра и че вић
у20 Пла то Ми ла на Мла де но ви ћа – Кон-
церт на Зи ди ћу: ВИС Не бо град
22–25.6. Ве ли ка са ла & Аме ри ка на – X 
Ја па ни зам фе сти вал. Ор га ни за ци ја: Са-
ку ра ба на у парт нер ству са До мом омла-
ди не Бе о гра да и ам ба са дом Ја па на у Ре-
пу бли ци Ср би ји.
23. 6. у 20 Пла то Ми ла на Мла де но ви-
ћа – Кон церт на Зи ди ћу – Шај зе би тер-
ле мон

СТУДЕНТСКИКУЛТУРНИЦЕНТАР
КраљаМилана48,тел.3602-036

www.skc.rs

Програм+
17.6.у17и19.30 Велика сала – Мастер 
Бластер, традиционални концерт учени-
ка и професора прве школе за рок и поп 
музику
23. 6 у 21 Башта СКЦ – Свечано отва-
рање 26. БЕЛЕФ-а, Концерт Сање Илића 
и Балканике

Музичкипрограм
18. 6. у 20 Велика сала – XVI Међуна-
родни фестивал харфе у Београду, кон-
церт за виолину и харфу, В. Станковић 
(виолина) и Т. Жердин (харфа)
19.6.у20 Велика сала – Фантазија на 
13 жица, Л. Стаменковић, концерт на 
тринаестожичној гитари
20. 6. у 20 Велика сала – Солистички 
концерт Е. Барна, клавир
21. 6. у 20 Велика сала – Музика као 
ехо универзума (Симболика барокних 
музичких форми: прелида, игара и ва-
ријација), концерт
22.6.у20 Велика сала – Почетак лета, 
Ј. Белић и Љ. Живановић, вече познатих 
арија и дуета из опера и оперета

Ликовнипрограм
22.6. у19 Срећна галерија – Доктор-
ски уметнички пројекат Драгане Јо-
кић – Визуелно маркирање отвореног 
урбаног простора факултета београд-
ских универзитета уметничким интер-
венцијама

СКЦНовиБеоград
БулеварЗоранаЂинђића152/а

21.6.у19 Галерија СКЦ Нови Београд 
– Игор Марковић „Светлост и тама”, из-
ложба цртежа и слика

Редованпрограм
Сваке суботе и недеље 11–15 Нови 
простор – Скцова бесплатна школа 
стрипа и илустрације
Сваке суботе од 11 мала сала – Скцова 
бесплатна школа фотографије

ДОМКУЛТУРЕСТУДЕНТСКИГРАД
БулеварЗоранаЂинђића179

тел.2691442
www.dksg.rs

Позориште
22.6.у20 Ве ли ка са ла – Фа кул тет умет-
но сти Уни вер зи те та у При шти ни. Драм-
ски од сек: Ис пит сту де на та основ них и 
ма стер сту ди ја Глу ме

23. 6. у 21 Лет ња сце на – Пре ми је ра: 
Отво ре но по зо ри ште ДКСГ и Но ви сту-
дио: Им пулс – пре зен та ци ја ра ди о ни це 
са вре ме ног пле са. Аутор ка пре зен та ци-
је С. Цвр ко тић

Ликовнипрограм
До20.6. Га ле ри ја – Из ло жба скулп ту ре 
у др ве ту Ми ло ша Кне же ви ћа
22. 6. у 19 Га ле ри ја – Отва ра ње из ло-
жбе Aqua per ma nens Ми ли це Ан то ни-
је вић 
До 10. 7. Ве ли ка га ле ри ја – Из ло жба: 
7x4 Не на да Ми ло ва но ви ћа

Форум
24.6.у18 Ве ли ка са ла – Три би на: Ка ко 
пре жи ве ти сво ју по ро ди цу?

Музичкипрограм
21.6. у 20.30 Лет ња сце на/клу пи це – 
Кон церт: Бал ка но фо ни ја

Књижевност
20.6.у19 Клуб Ма ги стра ла – Пред ста-
вља ње ро ма на Си ни ше Сто ја но ви ћа Бе-
о град ска бе ле жни ца. Уче ству ју: И. Пе-
шко, М. Бел че вић и аутор.
22. 6. у 20 Клуб Ма ги стра ла – Пред-
ста вља ње ауто ра пр ве Argh! Ра ди о ни-
це кре а тив ног пи са ња ко ју во ди А. М. 
Гр бић

Филм
17.6.у21 Ам фи те а тар – Цр ни Пе ри кле, 
р. С. Мор ди ни
18.6.у21 Ам фи те а тар – Па тер сон, р. Џ. 
Џар муш

Академскифилмскицентар
17.и18.6.од11 Сту дио 28 – Се ми нар 
Же ли ми ра Жил ни ка
21.6.у19.30 Ма ла са ла – Фе сти вал у 
го сти ма: Ми кро ФАФ

Библиотека
21.6.у18 Чи та о ни ца Е – Пре да ва ње: Ге-
о граф ски ин фор ма ци о ни си сте ми. Пре-
да вач: О. Вуч ко вац
До 30. 6. Хол Би бли о те ке – Из ло жба 
књи га: Сред њо ве ков на књи жев ност. 
Аутор из ло жбе: Раст ко Мар ко вић

Мићуновћошак
20.6.у19 Ма ла са ла – Пре да ва ње: Ци-
клус Исто ри ја блу за Три кра ља. Пре да-
вач М. Ри стић

ДЕЧЈИКУЛТУРНИЦЕНТАР
Таковска8,тел.32-42-011

www.dkcb.rs

Музичко-сценскипрограм
17.6.у18 Са ла Дон ка Шпи чек – Јав ни 
час Bel gra de En glish Lan gu a ge The a tre 
ДКЦБ, „Red he at“
у 20.30 Са ла Дон ка Шпи чек – „Ср би ја 
кроз пе сму и игру”

Ликовнипрограм
Го ди шња из ло жба Умет нич ких сту ди ја и 
ате љеа ДКЦБ 

Галерија
Бес плат не лет ње ра ди о ни це за де цу и 
мла де „Кул ту ра сло бод ног вре ме на“
19–23. 6 11–13 – Драм ска чи та о ни ца 
„Злат на ја бу ка и де вет па у ни ца”  
21. и 22. 6. 12–14 – Ра ди о ни ца ани ми-
ра ног фил ма 

ЗАДУЖБИНАИЛИЈЕМ.КОЛАРЦА
Студентскитрг5
www.kolarac.rs

Предавачкицентар,тел.2637-609
19.6. у19.30 Ма ла са ла – Раз го вор о 
књи зи Рад ми ле Тон ко вић Не бе ске хе-
ро и не све та. Уче ству ју: Д. Ка та нић, др 
Н. Ста нић, Б. Гло го вац, Л. Бу ла то вић и 
аутор ка
20. 6. у 19.30 Ма ла са ла – Књи жев но 
ве че Вла ди мир Пи шта ло: Сун це овог да-
на. Пи смо Ан дри ћу. Уче ству ју: Г. Те шић, 
В. Кец ма но вић, Н. Ша по ња, Д. Ву ко вић 
и аутор
21.6. у18 Ма ла са ла – Раз го вор о књи-
зи Стан ка Сто јиљ ко ви ћа Ср би ја до 
Шан га ја, и на зад. Уче ству ју: др Б. Ко ва-
че вић, др Т. Са бо, др М. Не дељ ко вић, 
др  Б. Ра ден ко вић, др Ђ. Ме штер и С. 
Сто јиљ ко вић

Галерија
До24.6. – Из ло жба скулп ту ра Ми ла на 
Ку ли ћа Дис корд би ће. 
Га ле ри ја је отво ре на сва ког да на од 10 
до 20 са ти (сем не де ље).

Центарзамузику
Студентскитрг5,тел.2626-591

Великадворана
18. 6. у 11 Ве ли ка дво ра на – Ци клус: 
Ко лар чев по ди јум ка мер не му зи ке, Бе о-
град ски сим фо ни ча ри, ди ри гент Р. Јо ва-
но вић, со ли ста И. Ла зић, хор на
21. 6. у 21 Ве ли ка дво ра на – Ele men-
tal Cul tu re Ко лек тив, квин тет уда раљ ки 
(САД) 
22.6.у20 Ве ли ка дво ра на – Ор ке стар 
мла дих из Чи ка га
23.6.у20.30 Ве ли ка дво ра на – На ци-
о нал ни ака дем ски ор ке ста ра ру ских 
на род них ин стру ме на та, Ни ко лај Пе-
тро вич Оси пов при мо сков ској фил хар-
мо ни ји

Музичкагалерија
21. 6. у 18 Му зич ка га ле ри ја – Ер нест 
Со, кла вир. Whirl and Swirl, A Jazz In spi-
red Pi a no Re ci tal. ј

ХолКоларца
21. 6. у 19.30 – Во ђе ње кроз из ло-
жбу Свет зву ка и кон церт Трио Сен-
сар ти ка

УДРУЖЕЊЕКЊИЖЕВНИКАСРБИЈЕ
ТрибинаФранцуска7
www.uksrbije.org.rs

19.6.у12 – Про гла ше ње и уру че ње на-
гра де „Дра ги ша Ка ши ко вић“. Уче ству ју: 
жи ри и на гра ђе ни ауто ри
у19– Дра го слав Дра ган Угар чи на: „Ре-
ка без по врат ка“ и „Би ти чо век“. Уче-
ству ју: Д. Ву чи нић, Н. Ра ја ко вић, М. Сте-
фа но вић, Љ. Јо кић и аутор
21.6.у12 – Пред ста вља ње но вог бро-
ја ча со пи са „Дра ма“. Го во ре: уред ни ци 
и са рад ни ци
23.6.у19 – Но ви број ли ста „Зби ља“. 
Го во ре:Б.Ђо ро вић, Д. Бо кан, Д. Ву ји чић, 
М. Ла зић
Уред ник и во ди тељ: М. Ву ка ди но вић

КЦЧУКАРИЦА
Тургењевљева5,тел.3552-678

www.kccukarica.rs

Вечерњасцена
22.6.у20 – „За јед нич ки стан“, р. С. и И. 
Ри стић – По зо ри шна тру па Арти сти

Дечјасцена
21.6у18 – За вр шна при ред ба Пред школ-
ске уста но ве „Па мет ни ца ди пло мат“

Сценазамладе
20.6.у20 – Но ва епо ха умет но сти – Ехо 
те а тар – Ехо оди се ја

Ликовнипрограм
До24.6. – Из ло жба де чи јих ра до ва Сту-
ду ја цр та ња и сли ка ња КЦ „Чу ка ри ца“ 

Музичкипрограм
17.6. у12 – Кон церт ба лет ског сту ди-
ја „Ко пе ли ја“

УК„ПАРОБРОД”
КапетанМишина6а,тел.414-21-68

23.6.у18 – Ви ли јам Ба ро уз: Чо век из-
ну тра
у20–Го ли ру чак 

КУЋАЂУРЕЈАКШИЋА
Скадарска34,тел.7230-302

www.kucadjurejaksica.rs

17.6.у19 – Кон церт Мир ја не Ма рин ко-
вић „По ла ве ка и још сто“, ру ске пе сме 
и ци ган ске пе сме
19.6. у19 – Мир ја на Ни ко лић Ма рин-
шек „Берг ма но ва же на ко је не ма“. Уче-
ству ју: Н. Дра гаш и аутор ка
22.6. у19 – Отва ра ње из ло жбе сли ка 
Бо ја на Са ви ћа
23.6.у19 – Пред ста вља ње по е ме Је ле-
не Ми ло „Мој ђед Ви до Бр ко вић“

ДОМВОЈСКЕСРБИЈЕ
БраћеЈуговића19,тел.3234-702

www.odbrana.mod.gov.rs

Ликовнипрограм

ГалеријeДомаВојскеСрбије
(радновреме:свакогдана,

семнедељом,
од11до19часова)

21. 6. у 13 Мала галерија – Отварање 
изложбе „Играле се делије“, Ликовна 
група Војне академије
До 26. 6. Велика галерија – Изложба 
„Из збирке Атељеа 61 – новосадска та-
писеријска сцена“, у сарадњи са Атеље-
ом 61, Нови Сад 

Промоције
22. 6. у 20 Свечана сала – Промоција 
књиге „Пут у Сарајево“, Џон Рол

Музичкипрограм
21.6.у20 Свечана сала – Концерт пово-
дом светског Дана музике, Уметнички 
ансамбл Министарства одбране „Ста-
нислав Бинички“

РУСКИДОМ
КраљицеНаталије33,тел.2642-178

www.ruskidom.rs

20.6.у11 Библиотека –  Поводом 76-го-
дишњице почетка Великог отаџбинског 
рата и одбране Тврђаве Брест, пројек-
ција филма „Тврђава Брест“ 
у13 Велика сала – Представа „Лајање 
на звезде“ у извођењу ученика Матема-
тичке гимназије.
22.6.у19 Велика сала – Дан сећања и 
жалости, филмска премијера „Три дана 
до пролећа“

ГАЛЕРИЈЕ

ГАЛЕРИЈАСАНУ
КнезМихаилова3,тел.20-27-244

www.sanu.ac.rs

Концерти
19.6.у18 – К. Кр стић, кла вир. 
22.6.у18 – Л. Му ха ди но вић, фла у та; М. 
Бог да но вић, кла вир. 

ГАЛЕРИЈАНАУКЕИТЕХНИКЕСАНУ
ЂуреЈакшића2,тел.2027-152

gnt@sanu.ac.rs

Рад но вре ме: рад ним да ном 10–20, су-
бо том 10–15 са ти

До30.6. – VII Са лон пеј за жне ар хи тек-
ту ре 2017.

ГАЛЕРИЈАГРАФИЧКИКОЛЕКТИВ
Обилићеввенац27,тел.2627-785

www.grafickikolektiv.org

19.6.у19 – отва ра ње из ло жбе Хер ба-
ри јум ку ри о зи те та, ауто ра Алек сан дра 
Па ла ве стре
Стал на про да ја гра фи ка. Рад но вре ме: 
11–20, су бо том 10–16 са ти

ГАЛЕРИЈАРТС
Таковска10,тел.321-1324

До23.6. – Београдскo бијенале 2017. 

Новагалерија
До25.6. – Тамбурица фест

ГАЛЕРИЈАУЛУС
КнезМихаилова37,тел.2623-128

www.ulus.rs

Изложбе
До 27. 6. – Мул ти ме ди јал на из ло жба, 
Бран ко Ни ко лов

Уметничкипавиљон„ЦвијетаЗузорић”
Маликалемегдан1,тел.2621585

До 10. 7. – Ре тро спек тив на из ло жба, 
Хил ми ја Ћа то вић

ГАЛЕРИЈА‘73
Пожешка83a,тел.35-57-142

www.galerija73.com

До11. 7. – Из ло жба скулп ту ра Ма ти је 
Ву ко ви ћа (1925–1985), аутор ски про је-
кат Ни ко ле Ку сов ца

ГАЛЕРИЈАСУЛУЈ
Tеразије26,тел.2685-780

Радно време галерије радним даном 
13–19, суботом 11–14 ч.

19.6.у19 – Отво ра ње мул ти ме ди јал не 
из ло жбе Је ле не и Ма ри је Аран ђе ло вић 
„Тра го ви зло чи на и до ка зи сре ће”

БИБЛИОТЕКЕ

БИБЛИОТЕКЕГРАДАБЕОГРАДА
КнезМихаилова56.тел.202-40-00

www.bgb.rs

19.6. у19 Оде ље ње умет но сти – БГБ, 
Дру штво срп ско-иран ског при ја тељ ства 
и Кул тур ни цен тар Ира на у Бе о гра ду ор-
га ни зу ју пре да ва ње „Ислам ска ар хи тек-
ту ра на про сто ру Ира на”. Пре да вач:  Д. 
Ћа ло вић
20.6.у17 Рим ска дво ра на – БГБ и За ду-
жби на Ан дре је вић ор га ни зу ју пред ста-
вља ње мо но гра фи је „Стрес ро ди тељ ске 
уло ге у кон тек сту по ро дич них од но са и 
вас пит ног сти ла” аутор ке Сне жа не Ву-
ко вић. Уче ству ју: Ј. То до ро вић, В. Ра је-
вић и аутор ка
21.6у19 Оде ље ње умет но сти – Пред-
ста вља ње ро ма на еп ске фан та сти ке 
„Дра гојл рат ни ци” ауто ра Ду шка Бла го-
је ви ћа. Уче ству ју: К. Го дић, Н. Ла зо вић 
и аутор

Библиотека„ПетарКочић“
Врачар,Вишка3,тел.2430-250

23.6.у18–Ци клус Се зо на књи га. „Нај-
леп ше љу бав не пе сме срп ских пе сни ки-
ња“, при ре ђи вач Г. Си ме у но вић
Галерија Атријум – Из ло жба „Во да у 
књи га ма умет ни ка – пер га мент кон цер-
ти на” аутор ке Ле по са ве Ми ло ше вић Си-
би но вић

БИБЛИОТЕКА„МИЛУТИНБОЈИЋ”
ИлијеГарашанинабр.5,тел.324-24-18

www.milutinbojic.org.rs

Матичноодељење,
ИлијеГарашанина5

тел.3242-418
22.6.у19 – Пред ста вља ње књи ге при-
ча „Ра дост жу те лу бе ни це“ Ве сне Ђу ка-
но вић. О књи зи го во ри: С. Кр стец

БиблиотекаБорча,
КостеМанојловићаб.б.тел.27-23-988
19.6.у19 – Пред ста вља ње ро ма на „Бо-
жан ска је сна га књи жев но сти“ Ма ри је 
Сто јиљ ко вић Мар стој. Гост: М. Ра до са-
вље вић Шо ми

БИБЛИОТЕКAСАНУ
КнезаМихаила35,тел.2027-164

www.sanu.ac.rs

Изложба
До 23. 6. Сто јан Но ва ко вић (1842–
1915–2017)

МУЗЕЈИ

НАРОДНИМУЗЕЈУБЕОГРАДУ
ТргРепублике1а,тел.330-60-48

www.narodnimuzej.rs

Цен трал на згра да На род ног му зе ја у Бе-
о гра ду и Га ле ри ја фре ска при вре ме но су 
за тво ре не за по се ти о це.

МузејВукаиДоситеја
ГосподарЈевремова21,тел.2625-161

Oсновна по став ка му зе ја по све ће на је 
Ву ку Ка ра џи ћу и До си те ју Об ра до ви ћу, 
дво ји ци ре фор ма то ра срп ског је зи ка
17.6–15.9. – „Му зеј у ср цу гра да“, лет-
њи про гра ми
17. 6. у 9 – „Ак тив ни му зеј“ Таи чи чу-
ан, ве жбе здра вља, са ин струк тор ком Т. 
Пер ко вић у дво ри шту му зе ја 
у 17 – По став ка се мо же по гле да ти уз 
струч но во ђе ње
20.6.у12 – По став ка се мо же по гле да-
ти уз струч но во ђе ње
21.6.у17 – Струч но во ђе ње о Рим ским 
ка ме ним спо ме ни ци ма из На род ног му-
зе ја у Ве ли ком ба рут ном ма га ци ну на 
Бе о град ској твр ђа ви
Рад но вре ме: уто рак, сре да, пе так од 10 
до 17; че твр так, су бо та од 12 до 20; не-
де ља од 10 до 14 сати (улаз бес план тан); 
по не дељ ком за тво ре но.

МУЗЕЈГРАДАБЕОГРАДА
ЗмајЈовина1,тел.2630-825

www.mgb.org.rs

КoнаккнегињеЉубице
КнезаСимеМарковића8,

тел.2638-264
Рад но вре ме: уто., сре., пет. 10–17 ч., 
чет. 10–18 ч., суб. 12–20 ч., нед 10–14 ч.
Стална поставка: Ен те ри је ри бе о град-
ских ку ћа XIX ве ка
Сала под сводовима – Изложбa „Бе о-
град ско сај ми ште – по вра так у бу дућ-
ност“, у са рад њи са Ар хи тек тон ским фа-
кул те том из Бе о гра да.
17. 6. 13–17 – Виртуелна тура кроз 
Београдско сајмиште
18.6.од13 – Кроз изложбу води један 
од аутора МА Ангелина Банковић. 
20. 6. у 18 – Перформанс поводом за-
тварања изложбе „Штуке су долетеле 
у зору...“ у сарадњи са Културним еле-
ментом  

Спомен-музејИвеАндрића
Андрићеввенац8,тел.3238-397

Рад но вре ме: уто., сре., пет., суб. 10–17 
ч., чет. 12–20 ч., нед. 10–14 ч.
Стал на по став ка

МузејЈованаЦвијића,
ЈеленеЋетковић5

тел.3223-126
Рад но вре ме: уто., сре., пет., суб. 10–17 
ч., че.т 12–20 ч., нед. 10–14 ч.
Стал на по став ка.
До9.7. Га ле ри ја Карст – Из ло жба „Ка-
ли о пе Аустри ја. Же не у дру штву, кул ту ри 
и на у ци”, у са рад њи са Аустриј ским кул-
тур ним фо ру мом.

АрхеолошконалазиштеВинча,
Белобрдо17тел.8065-334

Рад но вре ме: уто., сре., пет. 10–16, чет. 
12–18, суб., нед. 10–18
Стал на по став ка

МузејПајеЈовановића,
КраљаМилана21/IVтел.3340-176

Рад но вре ме: чет. 10–18 ч. , суб. 12–20, 
нед. 10–14 ч.
Стал на по став ка
Струч но во ђе ње чет. и суб. у 12, 14 и 16 
нед. у 12 сати

ЗбиркаиконаСекулић,УзунМиркова5
тел.2182-961

Рад но вре ме: чет. 10–18, суб. 12–20, 
нед. 10–14 са ти
Стал на по став ка.
Струч но во ђе ње чет. и суб. у 12, 14 и 16, 
нед. у 12 са ти

МузејБањичкоглогора
ПавлаЈуришићаШтурма33,

тел.3674-877
Рад но вре ме: сре., чет., пет. 10–17 сати.
Стал на по став ка

МузејградаБеограда,Ресавска40б
тел.3283-504

До30.6.– Из ло жба „Сјај ре не сан се” у 
са рад њи са Ита ли јан ским ин сти ту том 
за кул ту ру и Кинг сту ди јом Фа у ста Фор-
на за ри ја.
Рад но вре ме: сва ки дан осим не де ље 
12–20 са ти. 

ЕТНОГРАФСКИМУЗЕЈУБЕОГРАДУ
Студентскитрг13,тел.3281-888

www.etnografskimuzej.rs

Рад но вре ме: уто рак–су бо та 10–17 са ти; 
не де ља 9–17 са ти
Сталнаизложба – На род на кул ту ра Ср-
ба у XIX и XX ве ку
Поклон-збирка – Се ке Ми ше вић-Ми ја то-
вић из ло же на у клу бу Ет но граф ског му-
зе ја.
До30. 6. – Из ло жба Трај не вред но сти, 
по све ће на пе де се то го ди шњи ци Азер беј-
џан ског му зе ја те пи ха. Аутор ка из ло жбе 
је Ши рин Ме ли ко ва
До 30. 6. – Из ло жба сли ка „Љу бав ће 
пре жи ве ти” Ане Пе тро вић 
22.6.у12 – Ет но филм у под не – Ој, Ср-
би јо

Етнографскаспомен-збирка
ХристифораЦрниловића

–Манаковакућа
ГаврилаПринципа5,тел.3036–114
manakovakuca@etnografskimuzej.rs

Сталнаизложба – На род не но шње и на-
кит цен трал но бал кан ског под руч ја
До 30. 6. – Го сту ју ћа из ло жба Му зе ја 
гра да Но вог Са да„Украс му шког ли ца – 
брк” аутор ке  Ива не Јо ва но вић-Гу ду рић

МУЗЕЈНАРОДНОГПОЗОРИШТА
Доситејева2,тел.328-44-73
muzej@narodnopozoriste.rs

17.6.у12 – Отворена врата

Јубилеј
23.6.у19.30 – Сликање портрета – Пет 
година емисије ПортретПлус

Изложбе
Првапоставка, аутор Зо ри ца Јан ко вић
Младисценографи  из ло жба ра до ва сту-
де на та сце но гра фи је, ФПУ Уни вер зи те та 
умет но сти у Бе о гра ду

Обавештење
Рад но вре ме по не де љак–пе так од 10.30 
до 15.30 и од 18.30 до кра ја по след ње 
па у зе на Ве ли кој сце ни, су бо том од 18 до 
кра ја по след ње па у зе на Ве ли кој сце ни

МУЗЕЈПРИМЕЊЕНЕУМЕТНОСТИ
ВукаКараџића18

До 27. 6. – Са мо стал на из ло жба Ни не 
То до ро вић „ Ма пи ра ње де кон струк ци је
17.6.у13 – Струч но во ђе ње кр оз из ло-
жбу и раз го вор са умет ни цом и ку сто сом 
из ло жбе С. Јо ва но ви ћем
Напрви(п)оглед: Му зеј при ме ње не умет-
но сти, стал на по став ка екс по на та из му-
зеј ских ко лек ци ја исто риј ских од се ка
МПУАрт – Спе ци ја ли зо ва на пр о дав ни ца 
су ве ни ра ну ди ре пре зен та тив ни из бор 
ко пи ја сред њо ве ков ног на ки та, ре пли ке 
му зеј ских пред ме та као и де ла са вре ме-
них ди зај не ра

МУЗЕЈАФРИЧКЕУМЕТНОСТИ
АндреНиколића14,тел.2651-654

www.museumofafricanart.org

Му зеј је отво рен сва ког да на, 7 да на у 
не де љи, од 10 до 18 са ти

Посебнипрограми
Тематска поставка Музеја: „Чoвeк 
нe мoжe oпстaти сaм, (Рe)кoнцeп-
туaлизaциja Mузeja aфричкe умeтнoсти 
– збиркe Вeдe и др Здрaвкa Пeчaрa“
18.6.11–13– Јав но во ђе ње кроз пoстaв-
ку: „Чо век не мо же оп ста ти сам и Рас па-
ки ва ње ар хи ва Ве де За го рац и Здрав ка 
Пе ча ра“, деч ја кре а тив на ра ди о ни ца: 
„Фан та стич не фор ме: Ђи ва ра“
у12 – Јав но во ђе ње кроз из ло жбу „Чо-
век не мо же оп ста ти сам...“ на ен гле-
ском је зи ку. 
22. 6. у 18 – Јав но во ђе ње: „Чoвeк нe 
мoжe oпстaти сaм. (Рe)кoнцeптуaлизa-
циja Mузeja aфричкe умeтнoсти – збиркe 
Вeдe и др Здрaвкa Пeчaрa.“

ИСТОРИЈСКИМУЗЕЈСРБИЈЕ
ТргНиколеПашића11,тел.3398-018

www.imus.org.rs

Рад но вре ме: сва ког да на осим по не-
дељ ка 12–20 са ти
До 1. 11. – Из ло жба „Ср би ја 1915–
1916”.Струч на во ђе ња су сре дом од 17 
и су бо том од 13 са ти
До1.11.– Из ло жба „За о став шти на Оље 
Ива њиц ки”. Струч на во ђе ња су пет ком 
од 17 ча со ва

КонакКнезаМилошауТопчидеру
БулеварпатријархаПавла2,

тел.2660-422
Рад но вре ме: сва ког да на осим по не-
дељ ка 10–17 са ти
Стал на по став ка – „Ми лош Обре но вић – 
ди на сти ја, исто ри ја, мит“
Те мат ска из ло жба у фор ми стри па 
„Ево ме не, ето вас... Се ћа ње кне за Ми-
ло ша”
До30.6. – Изложба „Печатњаци и печа-
ти из збирке Историјског музеја Србије”
Групне посете се заказују на телефоне: 
3287-242 (за Трг Н. Пашића) и 2660-422 
(за Конак)

ГАЛЕРИЈА
ПРИРОДЊАЧКОГМУЗЕЈА

МалиКалемегдан5,тел.3284-317
www.nhmbeo.rs

Доавгуста – Из ло жба „Ме те о ри ти – гла-
сни ци Све ми ра“, ауто ра Алек сан дра Лу-
ко ви ћа
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Оке а ни 
из до ба кре де

Фосилдотаданепознатеврстепилосаур
са,којијеживеоудобадиносауруса,али
јебиоморскипредатор,односноLusk
han itilensis,пронађен јеу јесен2002.

годинеуРусији.Крајеммајаовегодинемеђу
народнитим,предвођенгеологомВалентином
ФишеромсаУниверзитетауЛијежу,уБелгији,
објавиојеучасописуCurrentBiologyрадукоме

сезапажадајееволуцијаовихживо
тињаималадругачијитокнегошто
сепретпостављало.Уистраживању
јеучествоваоиГлебУспенски,про
фесорсаУниверзитетауУљановску,
којијеуправоуовомградунаобали
рекеВолгепронашаофосилнеобично
танког„кљуна”,староко130милио
нагодина.Новиподаципоказујуне
коликоеволутивнихконвергенција
којесеогледајуусличностимамеђу
сродним,алиудаљенимврстама,као
ивеликупластичностуморфологији.

Истраживачкитимпретпостављадасупилоса
урсикрајемјурепретрпеливеликоизумирање,
алисууспелидасеопораведокукрединисусу
оченисафиналнимизумирањем.

Пре ки дач игре ИстраживачкитимсаБерклијапредвођендок
торандомкомпјутерскихнаукаДиланомХед
филдомМенеломрадинаразвијањуматема

тичкогмоделаинтеракцијеизмеђу
роботаиљудиподназивом„Преки
дачигре”,какопреносиNewScientist.
Тимжелидаиспитаколикосамопо
уздањатребадаимаефикасанико
ристаналгоритам,наводећипример
Фејсбуковогалгоритмакојиприказу
јестварикојекорисникжелидавиди
пасечестодогодидамеђуњимабуду
илажневести.Утеоријскојигрикоју
јеосмислиотимсаБерклија,машина
добијазадатакачовекможедајеис
кључикадгодпожели.Међутим,ма
шинаодлучуједалићетодопустити.
Машинапрограмиранатакода„има
самопоуздања”дајесвешторадиис
правнонећедозволитиовајкорак,
докмашинакојучовекможеувекда
зауставинећеизвршитичакникори
снезадатке.Затојепитањесамопоу
здања,премамишљењутима,веома
значајнозабезбедност.

Пла не та то пли ја 
од зве зда

ПочеткомјунаучасописуNatureобја
вљенисуновиузбудљивиподациоекс
трасоларнојпланетиKELT9b,откри
веној2014. године.Ово јенајтоплија
планетапронађенадосада,анањеној

дневној страни температураизносичакоко
4.326степениЦелзијуса,штојетоплијеодвећи
незвезда.ИпаковајгасниџинсличанЈупитеру,
али2,8путавећи,премапропозицијамаомаси

икретањуодговарадефиницијипла
нете,апутовањеокосвојезвездеза
вршизасамоданипо,коликонаовом
необичномместутрајегодина.Може
серећидајепланета„закључана”за
звездунасличанначинкаоМесецза
Земљу,пањенадневнастранадобија
екстремнеколичнезрачењакојење
нуатмосферунадувавајукаобалони
недозвољавајуатомимадасеспојеи
образујумолекуле.Дакле,надневној
странијенемогућепостојањеводе,
метанаилиугљендиоксида,доксео
ноћнојстранијошувекнезнадали

некимолекулимогунањојпривременодапо
стоје.Међународнитимастрономаусвомраду
наводидапостојимогућностидаовапланета
имареппопуткометештотребатекубудућно
стидабудепроверено.

Угро же на
на ла зи шта

НаБлискомистокуиуСевернојАфрициугро
жено јеоко20.000археолошкихналазишта,
премаподацимаEAMENAбазеподатака.Ба
зујенаправиотимбританскихистраживача

сауниверзитетауОксфорду,Лесте
руиДарему,априступјеотворенза
јавностумајуовегодине.Налазишта
суувеликојмериугроженазбогкон
фликтаиратова,алиизбогпољопри
вреде,изградње,природнеерозијеи
пљачки.Интерактивнаонлајнмапа
корисницамапружаинформацијео
тренутномризикукаоиисторијске
податкеосвакомпојединачномна
лазиштуињиховојповезаности.Овај
деосветакарактеришебогатаира
зноликаисторија,каоиимпресиван
број археолошкихналазиштамеђу
којимасунеолитсконасељеуЛиба
ну,античкиградовиПетра,Јерихон
ибројнихрамови.
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За јед нич ко
чи та ње

Причањепричаичитањедоброутичунаког
нитивниразвојдетета,алирезултатисујош
бољиондакададетенијесамопасивнислу

шалац,показујеистраживањеобјављенопо
четкомјунаучасописуPlosOne.Међународни
тимпредводеистраживачиизДечјегболнич
коклиничкогцентрауСинсатију,ауистражи

вањујепомоћуфункционалнемаг
нетнерезонанцепосматранмозак
22четворогодишњедевојчице.Ис
траживачи су закључили да зајед
ничкочитањедецеиродитељада
је подстицај когнитивномразвоју
мозгаиутиченаразвојлитерарних
вештинаиспособностразумевања
текста.Међутим, уочени резулта
тијошувекнедоказујуузрочност,
аистраживачкитимочекуједабу
дућаистраживањакојабипратила
децуоднајранијегузрастапоуздано
доведудосазнањаофакторимако
јиутичунаразвојмозга.Истражи
вачисуистакливажностактивног
учествовањаидететаиродитељау

читању,априметилисуидајемобилнителе
фонједаноднајчешћихфакторакојиомета
причањеприча.

Те ра пи је 
за алер ги је

ИстраживачкитимсаУниверзитетауКвин
слендудошаоједорешењакакоискључитине
кеалергијскереакцијегенскомтерапијомкод

животиња.Симптомиастмеијошнекихврста
алергијејављајусекадаимунскећелијереагују
напротеинеизсупстанценакојујеособаалер
гична.Највећиизазовзалечењејенекаврста

„памћења”којеовећелијеразвијају,
папостајуотпорненатерапије.Ис
траживачкитимтврдидајесадамо
гуће„обрисатиовасећања”генском
терапијом тако даимунски систем
постанетолерантаннадатипротеин.
Убудућностибитребалодасеула
бораторијиистраживањеобавиина
људскимћелијама,ауколикорезул
татибудуистикаокодживотиња,ово
бимогладапостанетерапијапротив
астме,алиијошнекихврстаалергија
каоштосуонекојеизазивајукикири
киилиубодпчеле.Терапијасесасто
јиодузимањакрвнематичнећелије,
убацивањугенауњу,азатимсеова

ћелијадајепримаоцукодкогапроизводинове
крвнећелијекојекодимунихискључујуалер
гијскуреакцију.

До го вор
о пла сти ци

Азијскеземљеодговорнеувеликојмеризазага
ђењеокеанапластиком,склопилесудоговоро
чишћењуизаштитинанедавнозавршеномОке

анскомсамитуУједињенихнација,преносиБи
БиСи.УпитањусуКина,Индонезија,Тајланди
Филипини,асамитуЊујоркудеојемеђународ
неборбепротивзагађењаокеана.Процењујесе

дауокеанегодишњедоспеизмеђупет
и13милионатонапластике,авелики
проценатпоједурибеиптице,пачак
иживотињесадна.Истраживањаоба
вљенауХелмолццентрууЛајпцигу
показујудавеликидеопластикепо
тичеизпределаудаљениходмора,а
нарочитоиздржавачијиекономски
развојнијепраћенплановимазаод
лагањеиуништавањеотпада.Азиј
скеземљепредузимајумере,патако
представницитајландскевладетвр
дедасуразвилидвадесетогодишњу
стратегију,уиндонежанскимшкола
мапочињемасовнаедукацијадецена
овутему,анаФилипинимасеразви

јајуновизакони.Једаноднајвећихизазоваје
степроналажењематеријалакојибибиодобра
заменазапластику.

Пре по зна ва ње
ли ца

Истраживачкитимкојипредводедокторанд
СтивенлеЧангипрофесоркаДорисЦаоса
Калифорнијскојтехнолошкогинститутаобја

виојепочеткомјунаучасописуCellPressрад
укометврдидаје„код”помоћукогмозакпри
матаидентификујелица једноставнијинего
штосемислило.Наиме,кадапосматрамофо

тографијељудивеомабрзомозакре
гиструјепознаникеиразликујеих
одонихкојеникадаранијенијеви
део.Истраживачејезанималокакоје
томогућесобзиромнатодајеброј
могућихкомбинацијадалековећи
одбројанеурона.Помоћуекспери
ментанамакакимајмунимаистра
живачкитимјеутврдиопостојање
такозваногпросторалица,односно
дајесвакиоднеуронакојиреагује
налицаповезанасаспецифичном
осом,аовеосестварајусликесвих
могућихлицанасличанначиннако
јиодосновнихбојанастајусвемогу
ћенијансе.Тимјеуспеоданаосно
вупосматрањаактивностинеурона
мајмунареконструишелицекојеје

овимживотињамаприказано,пасенадајуда
ћеубудућностиовооткрићеиматипримену
усудскимсведочењима.
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Преносимо вам занимљивости које су плод истраживања 
научника из разних бласти широм света

ЈованаНиколић*

*ау тор ка је по моћ ни ца уред ни ка
ча со пи са „Еле мен ти”
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С
пуштаосамсеускимсавамалскимули
цама.Нанебусезањихаожутимесец.
Биојепетакувече,времекадасезајед
носакошуљамаихаљинаманајчешће
пегланада.Поредменесупролазиле

скоцканедевојке,намирисанимушкарцииау
томобиликојисутопоподнепровелиусерви
сузапрање.Топлојунсковечејемирисалона
лето.Тојезначилодаћутогпеткадапуштам
музикуубаштиклуба.Аубаштијеувеклепше
негоунутра.Тајосећај–кадапустишнекупе
смудокгледашмесец,акосмогдозволиипоне
кузвезду,каоиљудекојисеосмехујусаговор
никудокноншалантноотварајуустаузпесму
којузнајунапамет,трудећиседатименеоста
веутисаккакоихнезанимањеговаприча–те

шкосепретачеуречииакосутиречипосао.
Такваатмосфератесамовишеинспиришеда
копашпоонојвеликојгомилипесама,трудећи
седапронађешонуправуидајепустишбашу
правовреме.
Товече,убаштиклубасеналазиовеликикру

жниекраннакомсусеемитовалинекиквазиу
метничкивидеорадови.Момаккојијезадужен
затехникузнадатакви„скринсејвер“видеора
довистојемузицикојупуштамкаотренерци
ципеле.Затомијепредложиодауместотогапу
стинекифилм.ПитаосамгадалиимаУвећање
Антонионија.Тонесамодајеједаноднајлеп
шихфилмовакојесампогледаоуживотувећсе
савршеноуклапаузтопловечеубаштипоред
реке,укојојсеслушамузикаизтог„yеyе”пе

риодакрајемшездесетих.Климнуојеглавоми
закојиминутнакружномекранусепојавило
оворемекделокојејепрошлегодиненапуни
лополавека.
ДоксусеДејвидХемингсиВанесаРедгрејву

зеленомкабриолетувозилиулицамасвингинг
Лондона,добиосаминспирацијудапуштамму
зикуизтогвремена.Тојезначилодасмослу
шалиYardbirdsиЏејнБиркинкојисубилииу
филму,односноВелветандерграунд,бендкоји
јеАнтонионижелеодасепојавиуУвећању,али
буџетниједозвољаваодовођењеизЊујоркау
Лондон5–6људисамозбогпарсцена.Поред
њих,пуштаосамгомилуфранцускихшансона
изтогвремена,одСержаГејнзбура,Жилбера
Бекоа,ЖакаБрела,ЛеаФереа,сведоФрансо
азАрди.ПустиосампесмуLetempsdel’amour
садебиалбумаФрансоазАрдииз1962.Речјео
нежномпопхитукојиговориосвимонимства
римакојенастерајудапомерамопланинеида
никаднезаборављамонекалета.Уосталом,пе
смасетакоизовеВремељубави.
МузикујенаписаоЖакДутрон,којићепет

годинанаконштојеФрансоазовупесмусни
мила,односнотачноувремекада јеУвећање
ималобиоскопскупремијеру,почетидасеза
бављасањом.Почеткомседамдесетихсудо
билисинаТомасаДутрона,којиједанастако
ђемузичар.
Докјеишлапесмасазвучника,заокомијеза

паопаркојијеседеонедалекоодмене.Ималису
окотридесетакгодина,обојесузналитексткоји
супевалидоксусегледалиправоуочи,смеју
љилиипилипиво.Невиђамбашсвакогпетка
паровекојизнајунапаметпесмунафранцу
ском.НаекранусусеисподДејвидаХемингса
увијалеманекенкекојејеонопкорачиоифото
графисао,апесмаФрансоазсестопиласанеком
другомфранцускомшансономизшездесетих.
Аондајеонајпарустаоипришаоми.
Држалисусезарукеисмејуљили.Гледалису

малоупод,малоумене.Онјебиохрабрији.За
хвалиомисештосампустиотупесму.Ондаје

додаозаштојеонапосебназањихдвоје.Наиме,
наистомтомместу,претачногодинудана,када
самјапустиоистутупесму,онјевидеокакоона
улазиубаштусадругарицама.Малопрекраја
песме(којатрајецелих147секунди)њихдво
јесусеупознали,апетданакаснијесузапоче
ливезу.Иобојеникаднисуималибољеособеу
свомживоту.Онајесасрамежљивимосмехом
тихорекла„јачакникомепрењеганисамрекла
’волимте’иакоимам31годину”.
Биломијетешкодаимречимаобјаснимко

ликомејеганулотоштосурекли.Знаосамда
бисвакамојареакцијанаовобилаклише.Амр
зимклишее.Нисаммогаодаимсенезахвалим
идаимнекажемдасумиулепшалинесамопе
таквећиживот.Идаимжелимдатрајудуже
негоФрансоазиЖакДутрон.Онајенаправила
малозбуњенизразлицааонјојјерекао„тојој
јемуж”,наштасењојвратиоосмехуззбуњено
„аха,да,да”.Изгрлилисмосеивратилисвојим
животимапеткомуноћ.
Увременукадареч„љубав”силујуразнеТВ

водитељкекојимајенекорекаодасуписци,
згоднипевачиипевачицекојибезспотанеби
постојалииповршниљудикојисматрајудаје
тонештоштопадаснебаилидолазиспрвим
погледом,оваквапричачинисавовајбесми
саооконаснештомањим.Товечесамзабо
равионасвемузичкефонтанеодчијихпеса
маболеушиаодкичаочи,насвепреваранте
којиподпароломљубавирадеразназлодела,
насваонанеизговорена„волимте”иуместо
тогасамсесетиосвихонихпогледаизако
јихсекријуокеанииторнада,свихонихжр
твизарадвишегциља,свихонихљудикоји
мајесадржајувекинасвакомместуважнији
одпаковања.
ИпомислиосамнаФрансоазАрди.Какоје

тихшездесетихбиланајлепшаженанасвету,
какојењенамузикаималадух,стилимирис,
икакосуњенепесмеиданасустањудапомере
планинеипромененечијеживоте.Нарочитоако
сепустеуправовремеинаправомместу. ¶

 Фо то Ви ки пе ди ја

Фран со аз 
Ар ди: 
Права пе сма, 
на пра вом 
ме сту

ПОП ЋО ШЕ 

ВладимирСкочајић

Из џе зер ског угла, Ме зе и јев рад 
са ши рим фор ма ци ја ма мо жда 
би смо нај пре мо гли да упо ре ди мо 
са за о став шти ном Чар лса Мин гу са. 
На рав но, по ста вља ње у исту ра ван 
оте жа ва чи ње ни ца да они го во ре 
дру га чи јим ме ло диј ским 
и хар мон ским је зи ком, 
али су број не дру ге 
ства ри исте

ЏЕЗ СКИ ЦЕ

ВојиславПантић

В
иолистаикомпозиторСилардМезеи
непружаготовоникаквушансурецен
зентудабудеактуелан.Одтекстаукоме
смописалиоалбуму„Karszt“прошло
јесамотригодине,асенћанскиумет

никјеумеђувременуобјавиочакдеветнових
издања.Штавише,откадсамзимуснабавиоал
бумеизпрошлогодишњепродукцијеокојима
ћеовдебитиречи,Силардјесвомопусудодао
јоштриостварења.Невреди–докињихсаку
пим,нионивероватнонећевишебитинајсве
жији.Најпродуктивнијидомаћиџезауторсни
манесмањеномжестином,алијеодтогадалеко
битниједаизлажевеомаразноликумузику,у
другачијимокружењима,аувексаврхунским
резултатима.

Szilárd Me zei Trio – Sec ret Pu blic
(AuralTerrains)
ТриосаЕрвиномМалином(контрабас)иИштва
номЧиком(бубњеви)једанјеодСилардових
најстаријихсастава,сањимајеобјавиосвојпр
виалбум„TremblingofthePuppy“*(2004).Две
нумере(утрајањуод29и25минута)снимљене
сууфебруару2010.године.Прва,„SecretLife“
почињешестоминутнимхаосомжицаиметли
ца,представљајућиизазовнудобродошлицуу
Мезеијевтајнисвет.ДаљесесмењујуСилардо
весолодеоницеиколективнасвиркаутипич
номфриџезманиру,таласајућитензијусведо
дугачкогсмираја.Триодоброосећавреме,успе
вајућидапромениамбијентнатачкамаизако
јихбидаљезатезањебилопретерано,итакода
дишетокомдугогтрајањанумере.
Другакомпозиција„ValiantsattheDepot“(No

Answer)“посвећенајеДанилуКишу.Мезеијеу
уводусам,оштроокидајућиструневиолеуувр
нутомтонскомследу,чемусеубрзопридружују
МалинаиЧик.ОкоседмогминутаМалинауле
ћеупрвиизражајнијигрув,праћенЧиковим
тимпанима.СценајепостављеназаМезеијев

експресивнијисоло,изакогасеопетсвипри
јатнораспадају,ефектноразбијајућитишину
различитиминструменталнимпоступцимадок
поновонеуђуугрув,иондаефектнимпосрта
њемнепронађуконачнимир.Двачинаовог
програмадоноседваосновнакарактератрија:
прва,ватренијанумерапримеренијајејавним
наступима,другајемисаоникомадуметникау
пријатномстудијскомамбијенту.


Szilárd Me zei Sep tet – Cet 
(OdradekRecords) 
ИМезеијевсептетпостојипрекодесетгодина,
успостављајућираширењетријаклавиром(Ма
теПожар)идувачкомсекцијом(АндреаБерен
дика–флаутаиалтфлаута,БогданРанковић–
алтсаксофонибаскларинет,БраниславАксин

–тромбон).Седамкомпозицијаутрајањуод77
минутапредстављајуузбудљивукомбинацију
разнихфракцијаџеза,мађарскогфолклораи
савременекомпонованемузике.Силардовим
речима(ограђујућиседамујетешкодаобјасни
суштинумузикекојуствара),„нумеренеприпа
дајусавременојкласиципоштонисуупотпуно
стизаписане,онесупревишесавременедаби
билеџез,ипревишеџезидабисмоихназвали
фолком.“Иутојреченицисенајбољеогледа
јуосновеСилардовогпринципа,изворњего
векреације.Изсветоваукојимајеодрастаоон
узимаплоднебиљкезакалемљење,башонако
какојепрестотинакгодинаБартокисписивао

револуцијукласикенадахњујућисефолклором
изсвогдворишта,оставившиџезеримаблаго
микрокосмосакаонепресушнуризницузано
ваистраживања.
Бирајућинетипичнедуваче,Мезеипотврђује

сопственуодлуку,којамујеурукедонелавиолу
уместовиолине.Правиизазовзакомпозитора
јестеизгуратибојекојимајеисторијамузике
доделиласпореднеулоге,сложитиаутсајдере
упобедничкитим.Онјеиперфектанселектор,
састављајућитимодуметникакојипедантно
пратекомпликованирукопис,алиивештопо
ентирајучакинамаломпростору.Усвакомтре
нуткујасноједапишебашзањих,добијајући
правибаланссвингаинереда,груваиразли
венематрице,мелодичногиатоналног,духаи
академскеозбиљности.

Акадасесвесмири,уушимавамидаљеод
звањајуишчашенемузичкеслике–древнаемо
цијауканџамановихвремена,оживљенасавре
менимуметничкимречником,дабинаставила
датрајезавечност.Најбољипримерзатоједру
ганумераупрограму,којауместоречиунази
вуимацртежправоугаоникапокомедвојица
чичаГлишаходајуу(далислучајно?)супрот
нимсмеровима.Опорафолктемагађаравноу
душу,затимсесвираспаднуулудилуфрија,па
пијанопосрћуулалошкомсвингуислободно
ћаскајуумирнијимводама,пренегоштосете
мавратиданасјошједномзагрлиснагоможи
вљенепрошлости.

Szilárd Me zei Túl a Tiszán in nen En sem ble 
– „Nem füstöl a zen ta ji gyár kéménye”
(SlamProductions)
ТисаиДунав,пшеницаипастири,невестеи
свадбедајутематскиоквирдвострукомалбуму
једанаесточланогансамблаукомесуокупљени
бројниМезеијевисараднициизразличитихпо
става.Саставизводимузикуинспирисанума
ђарскимнароднимпесмамаизВојводине.На
основумелодијаиззбиркеетномузиколошкиње
АникоБодор(1941–2010)Мезеијекомпоновао
оригиналнумузику,снабдевајућиједноставне
темеизнароднетрадицијесложенимхармон
скимиритмичкимструктурамакласикеиџеза.
Наалбумусеналазидванаестнумерауукупном
трајањуод129минута.
Упоређењусасептетом,уместоБерендикеи

ПожарауовомансамблусуСветланаНовако
вићиМаринаЏукљев.ЧетвртидувачјеБела
Бурани(баритонисопрансаксофон).Хармон
скообогаћивањедоносивибрафонИванаБур
ке,аСилардусеугудачкомкорпусупридружу
јувиолинистиТијанаСтанковићиАкошКесег.
Фолклорниелементјеовдедалекоизражени
ји,представљајућијасноупориштеџезерског
инцидента.Већибројангажованихмузичара
тражи,наравно,већинапорауторадаобузда
појединачне квалитете у сврху колективног
тријумфа.ТојезаМезеијарутина:гудачииду
вачисуусталномнадигравањусахармонско
ритамсекцијом,каовеселодруштвонавеликој
клацкалицизвукова,мелодијаиритма.Силард
јекапетантемузичкепобуне,опетбеспрекорно
одређујућиосновнипулспесама.
Изџезерскогугла,Мезеијеврадсаширим

формацијамамождабисмонајпремоглидаупо
редимосазаоставштиномЧарлсаМингуса.На
равно,постављањеуистураванотежавачиње
ницадаониговоредругачијиммелодијскими
хармонскимјезиком,алисубројнедругествари
исте:раскошноаранжирање,односкомпонова
ногиимпровизованог,грувкојиниједетерми
нисанударомбасбубњавећснагомцелогорке
стра,читањефолклораурбанимочима...Акада
сеусредразноликеинструменталнеколекције
пробијехрапавигласглавногјунакаумолској
мелодији„ThereisNoSmokeWithoutFire“,раз
умећетезаштоморатедамуверујете.Каошто
никадникобољеодЧетаБејкеранијеотпевао
„MyFunnyValentine“–мадагавероватнони
кадниконебиузеозапевача–такоиСилар
дововокалноколебањеизнадклавирскогпре
лидаиразливеногвибрафоназвучикаодабаш
такоморадаколеба–нанекојпустариусумрак,
илиизнадкарираногстолњакалокалнебиртије
предјутро.Занезаборав!

* Ве ћи на Ме зе и је вих ал бу ма и ком по зи ци ја 
на сло вље на је дво је зич но, на ен гле ском 

и ма ђар ском. Јед но став но сти ра ди, ов де смо 
оста ви ли са мо ен гле ске на зи ве.

У ха о су жи ца и ме тли ца

СилардМезеиФото Tommaso Tuzj




