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Од Маркса смо научили
како да проценимо капиталисту
Док нас са свих страна
обасипају националним
поделама и фикцијама,
сигуран сам да ћемо ми,
ако никако другачије
онда кроз културу,
али и заједничку борбу,
показати да су Загреб
и Београд ближи него
што би већина наших
политичара хтела

Из успеха Џеремија Корбина Срећ
ко Хорват извлачи занимљиве поу
ке: „Прва је да левица данас има шан
се, не уколико се прилагођава центру
и њиховим бирачима, већ ако се др
жи властитих принципа као што је
то Корбин чинио свих ових година,
принципијелно и стрпљиво. За раз
лику од Лабуристичке странке, до
вољно је да погледате француске со
цијалисте како бисте видели што се
догађа када странке левог центра на
пусте властите принципе – још пре
пет година Оланд је имао апсолутну
већину у парламенту а сада се бори
за опстанак.

предс едн ичк и канд ид ат Жан-Лик
Мел анш он има дип лом у фил оз о
фије, а управо је један филозоф, не
давн о погођ ен тортом у Бео г рад у,
нагов ор ио Сарк оз иј а на рат у Ли
бији. Но Макрон, који је две године
радио као асистент познатом фило
зофу Полу Рикеру, отишао је корак
даље и након посла у јавној управи,
као инвестицијски банкар за Ротш
хилд између 2008. и 2012, зарадио
преко 2,4 милиона фунти. Политич
ки гледано, јасно је да је Макрон за
ступник тзв. егалитарног либерали
зма, а од Рикера је научио да истиче
„етику одговорности”. Мање је пак

И Зоран Ђинђић је био филозоф.
Да ли је Мак рон фил оз оф или
банкар?
Ако смо ишта научили од Маркса он
да је то његова поука да капиталисту
не судимо по ономе каквим се пред
ставља, већ по функцији коју има у
друштву. Другим речима, може Ма
крон да говори колико хоће о „етици
одговорности”, али оно што се заиста
броји јесте цифра коју има на рачу
ну, као и потези које ће доносити као
председник Француске.
Тероризам, миграције, границе,
жице, уништење демократије, ме

ИНТЕРВЈУ:
СРЕЋКО ХОРВАТ

„Демократију немамо, узмите не
што са роштиља”: графит у Бал
канс кој улиц и чес то се пом ињ е
као дијагноза стања у Србији. Али
зар то није тачан опис стања, не са
мо за све балканске државе већ и у
Европи , у свету – онај ко има пара
може да бира шта ће да једе и то је
све што нам је у свету остало од де
мократије?
И у Загребу је дуго стајао један гра
фит који можемо повезати с овим, на
њему је писало: „Немамо Готовину,
имамо мастеркард”. Наравно, односи
ло се то на генерала који се тада скри
вао од Хага, али данас, када се генерал
вратио, постаје јасније и право зна
чење тог графита. Можда, као што је
то говорио Туђман, данас „имамо Хр
ватску”, али имамо је искључиво као
фикцију. Данас, захваљујући Милано
вићу, чак имамо и аеродром који се
зове „Фрањо Туђман”, али немамо ви
ше ни хрватски Телеком, ни хрватску
нафтну индустрију, а ускоро ни хрват
ску пошту ни хрватске болнице. А и
тај аеродром је у концесији Францу
за. И то је право значење тог графита:
не односи се он толико на генерала,
колико на чињеницу да данас заиста
немамо готовину, то јест кеш, већ да
читав народ живи на кредит.

Зорана Шуваковић

У

Београду, Загребу, Лондо
ну, Берлину, Барселони…
Срећка Хорвата (34) сре
шћете свуда где се покре
ће дијалог, где се учвршћу
ју темељи за „врли нови свет” о коме
непрестано говори. Оливер Стоун
назвао га је „харизматичним хрват
ским филозофом”, али њему би ви
ше пристајала друга одредница. Он
је за мене шездесетосмаш милениј
ске генерације, који своју огромну
енергију немилице троши да изне
се арг ументе и предложи промене.
Кад ли Хорват стигне да напише све
своје радове: има више објављених
књига и есеја (у најугледнијим ли
стовима Њујорк тајмс, Паис, Гарди
јан) него што има година. Упућен је
у све актуелне догађаје, редовно по
сећује Асанжа у амбасади Еквадора
у Лондону, са Варуфакисом и Жиже
ком је међу оснивачима паневроп
ског покрета ДиЕМ 25… Понекад на
ђе времена „само за себе” па одлети
на „један оток” чије име неће да от
крије. Све остало што ради и пише
није ограничено ни географским ни
духовним баријерама.
Разговор са Срећком Хорватом сам
у складу са његовим динамизмом по
чела у Београду, само сат пре него што
је на Филозофском театру у Народ
ном позоришту угостио још једног го
ста – Бориса Будена (Хрват угошћује
Хрвата и то у срцу српске престони
це). Завршили смо причу у Саутбенку
у Лондону где је са тамилском репер
ком МИА, Славојем Жижеком и Џу
лијаном Асанжом (преко видео-лин
ка), неколико дана после британских
избора, учествовао у расправи о Џе
ремију Корбину, ветерану антиратног
покрета, доследном левичарском ли
деру који је успео оно што до сада ни
ком другом није пошло за руком – да
Лабуристичку странку врати њеним
коренима, да је изнутра преокрене.

спомињемо и могућност глобалног
рата или еколошке катастрофе, јесу
глобални проблеми. Ви можете сагра
дити жичану ограду како избеглице
не би ушле у ваше село, али сам узрок
избегличке кризе надилази све посто
јеће жице и не може бити решен на ло
калном нивоу. Иста је ствар с терори
змом, узмите само ово што се недавно
догодило у Лондону. Па сви знају да
Велика Британија већ годинама про
даје оружје Саудијској Арабији, а Са
удијци опскрбљавају Исламску држа
ву. И онда се Британци чуде зашто ИД
сада напада у Лондону. Решење није
повлачење у локални контекст, у неку
измишљену државу-нацију, већ је је
дино решење изаћи из замке те лажне
дилеме – капитализам или фашизам,
и створити трећи простор, нову про
гресивну Интернационалу.

Срећко Хорват, филозоф:  наше земље су периферија за извлачење профита   Фото: Оливер Абрахам

Корбину су млади донели гласове?
Преко 70 одсто гласача лабуриста је
између 18 и 24 године. Упркос свим
наклапањима о томе да млади нису
заинтересовани за политику, управо
је Корбин успео да привуче кључну
тзв. миленијску генерацију. А успео
је то адресирањем њихових проблема,
борбом против мера штедње, прива
тизације образовања и здравства, чије
су жртве управо млади.

Узрок избегличке кризе надилази
све постојеће жице и не може бити
решен на локалном нивоу. Иста је ствар
с тероризмом. Па сви знају да Велика
Британија већ годинама продаје
оружје Саудијској Арабији

Очекујете ли неку пријемчиву ини
цијативу од вашег колеге филозо
фа, новог председника Француске
Емануела Макрона, који је уједно у
једном тренутку био и банкар?
У Француској није необично да се
филозофи баве политиком. И леви

поз нато да је Мак рон студ ир ао и
код вод ећ ег маркс ис тичк ог фил о
зофа Етиена Балибара, који га опи
сује као амбициозног и интелигент
ног технократу кога су моћне мреже
финансијског сектора гурнуле у по
литичку орбиту.

гак орп ор ац иј е влад ај у свет ом,
дошло се до краја… Предлажете
ствар ањ е тем ељ а нов ог глоб ал
ног покрета. Да ли је то изводљи
во? Како?
Сви проблеми које сте навели, од те
роризма до избегличке кризе, а да не

Покрет ДиЕМ 25 основан је пре
неку годину. Шта је постигнуто,
којом брзином се приближавате
циљу?
Нажалост, све прогнозе које смо по
ставили пре само годину дана, од убр
заног распада Европске уније до раста
деснице, односно „екстремног цен
тра”, показале су се истинитима. Ме
ђутим, у само годину дана, ДиЕМ 25
има чак 60.000 чланова у свим земља
ма чланицама ЕУ, па и у земљама које
нису део ЕУ, попут Турске или Срби
је. Наша организација у Србији сва
ким даном је све јача, повезана је с Не
да(ви)мо Београд и другим покрети
ма који и у Србији покушавају ство
рити трећи простор.
Наставак на другој страни
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КУЛТУРНА ПОЛИТИКА

Стратегија
пуног месеца

Србија за културу,
култура за Србију

Зашто је Министарство
културе манифестацију
„Београдски контрапункт”,
тај несумњиви књижевни
дерби на коме су усред
Београда о важним темама
расправљали Емир
Кустурица, Петер Хандке,
Захар Прилепин, Милован
Данојлић, Ју Хуа и Фредерик
Бегбеде, сакрило
од књижевне публике

Писци нацрта, као насумице, набрајају
поједине установе које сматрају кључним
у реал
 изацији стратегије, „пропуштајући”
при томе да спомену, на пример,
Српску академију наук
 а и уметности!
Уместо да предвиде умрежавање
свих расположивих снага које би,
као каква специјална јединица
за спасавање утопљеника, започеле
њихову реанимацију, аутори најављују
једну нову монополизацију
управљања културом

12. ИГРАЧ
Вуле Журић

Н

ед авн о је у лонд онс ком
Гардијану објављен чланак
о малој издавачкој кући са
Исланда која све своје на
слове штампа у тиражу од
само шездесет и девет примерака,
представља их публици искључиво у
ноћима пуног месеца и на крају све
чане промоције спаљује све непрода
те примерке!
Све ово најпре личи на садржај не
ког будућег филма Акија Каурисма
кија, али ако узмете у обзир како су
Исланђани одбили да уђу у Европску
унију, да су без пардона привели прав
ди алаве банкаре и, најзад, да је њихо
ва фудбалска репрезентација играла
полуфинале на прошлом првенству
Европе, онда овај необични издавач
ки концепт престаје да буде тек једна
од бизарних прича о још једној екс
траваганцији најмодернијег света и
завређује нашу пажњу.
Писац Дагур Хјатарсон и уметник
Рагнар Хелги Олафсон основали су
издавачку кућу Месец пре три годи
не, након дискусије о рукописима за
које су знали да су квалитетни, али и
да не постоји шанса да икада буду об
јављени. Правећи план како да такви
рукописи најзад буду објављени, од
лучили су да о истом трошку смисле
и најбољи начин како да одмах потом
и нестану. Тако су двојица Исланђана
осмислили „пројекат” којим доказу
ју да рукописи и те како горе, но не
пре него што постану књиге, али и да
не мора баш свака ватра бити и лома
ча. Хјатарсон и Олафсон кажу да не
продате примерке спаљују уз дужно
поштовање, користећи као гориво
искључиво првокласни француски
коњак. Тврде да спаљивање књига не
ма никакве везе са историјом, цензу
ром и политиком, али очито немају
појма колико овај њихов „пројекат”
кореспондира са актуелном култур
ном политиком у Србији.

Домаћи перформанс
Да не буде било какве забуне, актуел
но докусуривање онога што је оста
ло од наше културне сцене траје од
тренутка када су домаћи политича
ри закључили како је улагање у кул
туру само још један стални трошак, те
су годишњи износ намењен ресорном
министарству веома успешно спусти
ли на само дно – испод понижавајућег
и увредљивог једног јединог процента
републичког буџета.
У јеку овог срамног континуитета
дезинтеграције, актуелна чиновничка

Наставак са прве стране
Шта хоће ДиЕМ 25, какав је то тре
ћи простор?
Пре око месец дана, на 60. годишњи
цу Римског споразума, објавили смо

КУЛТУРА
УМЕТНОСТ
НАУКА

номенклатура надлежног министар
ства изашла је у јавност са предлогом
нове стратегије културног развоја.
Текст стратегије окачен је на званич
ни сајт Министарства културе и ин
формисања и ускоро се очекује јавна
расправа на дискусијама које ће би
ти одржане у неколико градова ши
ром Србије. Иоле заинтересованији
и обавештенији грађани сигурно већ
могу да наслуте на шта ће личити ти
скупови: министарство ће вероват
но представљати анонимни правни
ци или идеолошки лојални „неза
висни стручњаци у култури” и неће
им пасти на памет да макар запишу
силне примедбе и предлоге огорче
них и узбуњених уметника и култур
них радника који и даље верују да је
надлежнима стало до њиховог става и
мишљења и како се малим корацима
можемо извући из чабра. Стратегија
ће напослетку бити усвојена уз вели
ку медијску пажњу, а онда ће буџет
за културу опет бити преблизу нуле,
касниће се са расписивањем конкур
са за суфинансирање пројеката, ко
мисије ће радити нетранспарентно
и пристрасно, уметници и културни
радници ће се опет међусобно гадно
свађати, а надлежни ће настављати да
понављају мантру о неопходности да
се култура челичи на тржишту.
Дакле, цела процедура најпре ће да
личи управо на оно што раде двоји
ца „духовитих” Исланђана. Овај наш
домаћи перформанс ипак ће трајати
нешто дуже од тек једне, месечином
обасјане вечери и нешто од културе ће
сигурно блеснути, али ће сигурно по
том и нестати у пламену суровог „си
стема” који нема милости према ства
рима и појавама од којих се не може
стећи моментални и високи профит.

Препричане тезе
Ипак, чини се да су део предложене
стратегије надлежни из Министар
ства културе и информисања већ по
чели да спроводе у дело.
Реч је о дводневном скупу који је
под називом „Београдски контра
пункт” одржан у згради Југословен
ске кинотеке и на коме су о неким
важним темама, сем ресорног мини
стра, расправљали Емир Кустурица,
Петер Хандке, Захар Прилепин, Ми
лован Данојлић, Ју Хуа и Фредерик
Бегбеде. Овај несумњиво велики кул
турни догађај није био претходно на
јављен широј јавности, а могли су да
га прате само извештачи одређених
медијских кућа. Тако смо, уместо при
лике да присуствујемо толико потреб
ној расправи на којој су, нема сумње,
постављена многа важна и интере
сантна питања и дати толико потреб
ни одговори, од присутних новинара
могли да добијемо тек на кашичицу
препричане тезе и размишљања не
ких од врхунских светских писаца.
Да не знамо за концепт исландске
издавачке кућа, не бисмо имали пој
ма због чега је овај несумњиви књи
жевни дерби игран усред Београда без
присуства књижевне публике. Ова
ко, остаје нам да одлуку надлежних
да не дозволе присуство оних који
ма су се Хандке, Прилепин, Кустури
ца и остали ваљда све време обраћа
ли схватимо као претварање речи из
предложене „Стратегије пуног месе
ца” у опипљива, прилично љигава де
ла, након којих нам једино преостаје
да арлаучемо.
¶

„Европски нови дил”, а недавно смо
у Берлину најавили да ДиЕМ 25, ко
ји је основан као покрет и остаће по
крет, не искључује мог ућност да ће
наступити и на европским избори
ма 2019. У међувремену смо подр
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њени аутори нису превише консултовали са резултатима
њихових досадашњих истраживања. Унутар етнологије
и антропологије, на пример, одавно је указано на импе
ратив посматрања културе као јединствене и вишезнач
не и вишеслојне одреднице људског постојања. Брисање
вредносних конотација и граница у интерпретацији попу
ларне и елитне културе, које је било сугерисано већ про
светитељском идеологијом, имало је позитивне (општа
доступност образовања, пораст писмености) и негативне
(вулгаризација и банализација културе, спорне етичке и
естетске вредности) ефекте. Ипак, оно је било нужан пред
услов разумевања нарастајућих културних различитости.
Проучавање историјских процеса и савремених аспеката
формирања различитих слојева културне стварности и ње
не условљености разноврсним идентитетским праксама
свакако представља главну преокупацију хуманистичких
дисциплина. Међутим, упркос томе, током последњих не
ПРЕИСПИТИВАЊА
колико година присутна је тенденција смањивања броја
научних пројеката и пројеката научних установа који до
бијају финансијску подршку Министарства културе или
Александра Павићевић*
Градског секретаријата за културу. Све оскуднија сред
ства која се за културу издвајају из буџета углавном од
лазе установама културе, што је мање-више логично, али
рбија ће ускоро добити нову стратегију развоја то такође смањује могућност стварне употребе научних
културе. Њоме би требало да се дефинишу садр резултата у унапређењу културног амбијента.
Да би обавила мисију коју јој писци стратегије додељују,
жаји онога што култура јесте (или није) и такти
ке њеног опстанка, развоја и унапређења. Им „култура” (како је у тексту замишљена) свакако да тешко
плицитно, њоме треба дефинисати чему култура може да се ослони само на образовање и науку. Искуство
служи. Да ли је она само луксуз богатог дела света, израз показује да образовни процеси имају сасвим ограничене
његове доколице или креативни принцип који људско домете у преношењу културних вредности. На њихово
друштво разликује од остатка природе? Да ли је култу формирање много више утичу породица, вршњачке и дру
ге групе и медији.
ра само украс или про
И ту долазимо до јед
цес интензивног и не
не од кључних недоста
престаног обликовања
јућих тачака стратегије
стварности?
– приступ медијима, пр
Нацрт текста страте
венствено телевизији,
гије о коме је отворена
који су у овом тренутку
јавна расправа предста
најдиректније и најефи
вља позитиван помак у
касније средство промо
преп оз нав ању нек их
ције онога што се жели
кључних тачака одго
промовисати. Питања
вора на горе наведена
етике коришћења ме
питања. У њему се као
дијских простора, права
изв ор иш те и реф лек
на добијање национал
сија културе појављује
не фреквенције за еми
појам идентитета, са ко
товање ТВ програма и
јим је култура умногоме
одговорности за опште
поистовећена. Она је и
добро које би носиоци
узрок и резултат иден
права морали да има
титетс ких проц ес а, а
ју, остављено је да буде
реа л из ац иј а култ ур
решено неким другим
не стратегије изиску
законским и подзакон
је преп оз нав ањ е спе
ским актима.
цифичности локалних,
Поред свега тога, пи
историјских, географ
сци нацрта, као насуми
ских и културних тра
це, набрајају поједине
диција, али и њихово
установе које сматра
сагледавање у глобал
ју кључним у реализа
ном контексту.  Писци
цији стратегије, „про
стратегије препознају
пуш тај ућ и” при том е
нуж ност умреж ав ањ а
да спомену, на пример,
основних нивоа прено
Српску академију нау
шења културних вред
ка и уметности! Уместо
нос ти – образ ов ањ а,
да предвиде умрежава
науке и уметности, као
ње свих расположивих
и императив опште до
снага које би, као каква
ступности културе. Са
специјална јединица за
мо се, наиме, тако може
спас ав ањ е утоп љен и
обезбедити њено репро
ка – јер српска култура
дуковање и конструк
и српско друштво јесу
тивно коришћење.
Михаел Милуновић: Бубњар, кинеско мастило на папиру, 2014.
утопљеници – започе
Међ ут им, унут ар
овог, солидног „костура” наилази се на низ проблема и ле њихову реанимацију, аутори изгледа најављују једну
недоследности. Један од њих је имплицитно поистовећи нову монополизацију управљања културом.
Стратегија развоја културе треба и мора да буде кровна
вање културе и уметничког стваралаштва са једне и култу
ре и културног наслеђа са друге стране. Тиме се уводи (или стратегија развоја друштва, јер сви сегменти друштвене
одржава) елитни концепт културе и концепт културе као стварности – од економије до уметности –  јесу део кул
статичног феномена. По овом концепту статус културног туре и јесу одраз индивидуалних и колективних иден
добра имају само институционално препознате и потврђе титета. Уколико се њеној изради не буде приступило на
не тековине. Иако лично немам ништа против и оваквих овај начин, стратегија ће постати и остати још један по
приступа, чињеница је да у њима велики део популације кушај парцијалног решавања проблема, без стварних
остаје изван поља културног утицаја и деловања. Осим шанси да у брод српске културе и друштва усмери ка
тога, овакво схватање указује на то да се, упркос честом сунчаном хоризонту.
позивању на важност друштвених и хуманистичких нау
*Научни саветник у Етнографском
ка у дефинисању основних појмова и задатака стратегије,
институту САНУ

С

жали и локалну коалицију „Загреб
је наш”, као што смо на британским
изб ор им а под рж ал и Лаб ур ис те. У
том смислу, ДиЕ М 25 је већ дан ас
једини покрет у Европи који нади
лази класичне поделе и географске
границе и из дана у дан расте. Не ра
чунамо толико на класичне странке
и њихове гласаче, колико на све оне
који не гласају, углавном младе, ко
ји жуде за алтернативом. Не треба
заб ор ав ит и 12 милиoна Франц уз а
који нису гласали на недавним из
борима. Мислим да је то надолазећа

снага могућности да се роди нешто
нов о, истинс ка алтерн ат ив а дан а
шњем варварству.
На примеру Агрокора, може се об
јаснити како функционише сада
шњи капитализам?
Агрокор је савршени пример старог
кап итал ис тичког рецепта „too big
too fail”, компаније која је била пре
велика да пропадне, која је захваљу
јући броју запосленика и разграна
тој мрежи операција држала сваку
хрватску владу у шаци. Од Агроко

ра нису зависила само радна места
већ и медији, дистрибуција, сељаци
и произвођачи.
Истовремено, пропаст Агрокора
указ уј е и на неш то што над ил аз и
Балкан, а то је грешка која је упи
сана у саму архитектуру еврозоне.
Агрок ор је пос тао нек онк ур ентан
зато јер није могао да се такмичи с
ниским каматама које су од ЕБРД-а
добијали велики немачки трговачки
ланци попут Лидла и Кауфланда. На
пример, док би Лидл добијао креди
те за отварање нових дућана уз један

Субота 17. јун 2017.
kulturni.dodatak@politika.rs
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Сензација је данас већа истина од чињенице
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

говима, као у римском форуму, као
у атинској агори. Не можеш градски
живот да нацрташ у шемама како га,
на пример, замишљају овдашњи град
ски архитекти или градоначелници.
Једино што треба да се омогући је да
се тај живот одвија легално. Ако не
ма тих могућности, он ће се одвија
ти илегално.
Не можеш да наметнеш своју во
љу разним директивама или идејама
да, на пример, све око тебе треба да
буде ћирилица или високопарно ис
празна псеудокултура базирана на
лажној, романтизованој традицији.
Култура није ни нешто мртво, око
штало, нити везано за црквену или
гусларску традицију. И кад год и где
год су Срби живели изван ригидно
зацртаних оквира, живели су као вр
ло модеран свет. Довољно је отићи до
Темишвара, Пеште или Ријеке и по
гледати културноисторијско наслеђе
тамошњих Срба које датира из XVIII
века и имали бисмо врло јасну пред
ставу о томе.

УМЕТНИК И ВРЕМЕ
Марија Ђорђевић

А

ко је тржиште бог, онда је
сенз ац ио н ал из ам њег ов
апостол, каже сликар Урош
Ђурић чија је изложба На
продају отворена синоћ у
београдској галерији Нешовић фајн
артс (Чумићево сокаче), једном од
новијих излагачких простора осно
ваних са амбицијом да буду коректив
на локалном уметничком тржишту,
које као да егзистира негде у сивој зо
ни. То укратко значи да радови наших
уметника који имају значајне позици
је на међународној сцени нису при
сутни на овдашњем тржишту.
Урош Ђурић је изложио радове на
стајале до 1997. до 2016. године, а при
падају циклусима који су излагани у
институцијама попут Франкфуртер
кунстферајна, Музеја модерне умет
ности у Сент-Етјену, Крије центра за
савремену уметност у Рену, Кацен
артс центра у Вашингтону или замка
Естерхази у Ајзенштату. То су радови
везани за период „беспредметног ау
тономизма”, за циклусе „Повратак мр
твог сликара с новим проблемима” и
„Уметност за класно друштво”.
„Цела ова изложба је заправо један
рад. Поента је била да уклопим разли
чите сегменте своје уметничке прак
се у јединствену целину и понудим их
тржишту. Ми ни не знамо шта је акту
елно тржиште савремене уметности
у Србији. Ви овде уопште не можете
да купите радове двадесетак водећих
уметника присутних на међународној
сцени, нећете видети у галеријама ра
дове Раше Тодосијевића, Биљане Ђур
ђевић, Милице Томић, Ивана Груба
нова. Нема ни њихових капиталних
изложби”, каже Урош Ђурић.

Урош Ђурић: Ауторски инстинкт је незаустављив   Фото Милена Ђурић

понуђеног појести. Да ли је ваш из
бор поред свега ипак – сликарство?
Када сам 1991. добио награду Окто
барског салона, већ сам био остварен,
потврђен као млад аутор. Већ следеће
године појављује се филм Ми нисмо
анђели, а у децембру 1992. почињем да
радим као независни аутор и радијски
водитељ на Б92. Мислим да сам то ве
што „возио” свих ових година, јер кад
год сам добијао медијску пажњу поку
шавао сам да је усмерим у правцу оно
га што радим, а то је област савремене
уметности. Било је само питање како
ћу се снаћи у огромној медијској по
мами која се завртела око мене и да ли
ћу моћи све то да издржим.
Могао сам да изаберем да будем по
пулистичка звезда, да стекнем естрад

ни иконички статус. Позиван сам на
седам ВИП ријалитија – у Великог бра
та, Сурвајвер, Твоје лице звучи познато
два пута и последњи пут, пре пар месе
ци, понуђено ми је да уђем у Парове.
Уметник је, кажете, одговоран за
град, ангажован у одбрани града.
Да ли данас уметници успевају у
тој мисији?
Уметници успевају, а они који не
успевају то су институције. Уметнич
ка пракса је жива. Одбрана града је
заснована на идентитету слободоум
ног човека а ја тај идентитет видим
свуда – од хипстерско-шминкерских
поставки у Савамали и Цетињској до
аутентично алтернативних простора.
Идентитет једног града живи на тр

Пре неколико година у галерији
Озон имали сте изложбу која се
бавила историјом левице у Срби
ји. Данас у свету расту левичарски
покрети као противтежа либерал
ном капитализму и свим његовим
последицама. У чему видите снагу
или заблуде данашње левице?
Њене заблуде су огромне јер је то јед
на врста активизма која јесте у сво
јој намери социјално усмерена, али
ти покрети претендују да укину је
дан апарат који у овом тренутку свој
комфор базира на енормној количини
оружја које производи. Те индустриј
ске, културне, а пре свега војне импе
ријалне силе не ратују међу собом као
што су то радили у неколико навра
та у 20. веку, али сада ратују свуда по
свету. Те земље које су данас преузеле
матрицу приче о демократији послед
њих неколико векова биле су изрази
то колонијалне силе и то је трајало –
па... – „до јуче”. За моју генерацију
Холандија је на пример била „ин”, јер
су тамо људи наводно јако опуштени.
Али Холанђани су уз Белгијанце били
најсуровији колонисти. И кад се Југо
славија распадала имали су деснича
ре демохришћане на власти. Сећамо
се министра спољних послова Ханса
ван дер Брука из Католике Фолкспар
тај. Били су нам ненаклоњени као до
јучерашњој комунистичкој земљи ко
ја треба да се распадне и били су на
страни Хрвата и Словенаца по кле
ронационалној линији. Али ми тога
нисмо били свесни.

Почели смо разговор тржиштем
и сензационализмом. Чињеница
је да је та појава широко распро
страњена.
Сензација је данас већа истина од чи
њенице. Данашња друштвена и поли
тичка стварност све више даје томе за
право. На челу водеће земље на пла
нети је сензационалиста који је имао
свој ријалити шоу. Сви његови потези,
тврдње, имају превасходно сензацио
налистичку ноту. Добили смо и нови
термин на енглеском – постистина.
То је истина која је набилдована, до
пингована, која је по својој величини
изван оквира реалности и служи томе
да изазове снажну емоцију.

Уметност за класно
друштво/Предео
за средњу класу
на Прозаку, 2016.

Једном сте рекли да се слава састо
ји од могућности избора шта ћете од

Држава спасава компаније, даје
им огромна средства, а истовре
мено укида све социјалне бенефи
ције или их смањује на минимал
ну помоћ?
Да, чини се да је управо то право зна
чење оне толико раширене фразе о
„јавно-приватном партнерству”.Да
нас, након толико година те фамозне

Како као уметник позиционирате
себе у датим околностима?
То је увек сложено питање. Имате
тај феномен друштва као крда. Како
три пса могу говеда или стадо оваца
да усмеравају како хоће? То је тешко
разумети али то је природан феномен.
Вођа може вешто да користи инерцију
које друштво очигледно у себи садржи,
али од личности која предводи зависи
у ком ће је правцу повести – ка нечему
добром или ка нечему лошем.
Важно је да креaтивна индивидуа
разуме да је свако време његово вре
ме. Без обзира на оквире у којима се
живот одвија. Врхунска уметничка де
ла настајала су у време стаљинизма –
Булгаков, Хармс, Пастернак...
Ауторски инстинкт је незауста
вљив без обзира на околности. Мој
свеукупни професионални живот се
одвија у држави која је непрекидно у
ванредним околностима.
Најбоље је не обазирати се на окол
ности, треба их само бити свестан.
Као вода кад наилази на препреке у
свом току, не тече истим интензите
том али нађе начин да преброди ба
ријере и настави, обично још већом
и разорнијом снагом.
¶

Урош Ђурић:
Беспредметни
аутономизам/
Аутопортрет, 1998.

А шта остаје иза тога?
Увек остаје огољена, непатворена
стварност.

одсто камате, Агрокор би плаћао чак
10 посто. Пропаст Агрокора показу
је у каквом се положају налази пери
ферија ЕУ.

И да се вратим левици. Она има
ефекта једино тамо где је она истин
ски борбена левица. Али ми данас жи
вимо много комотније и комфорније
него пре 100 година. И стога крајње
отворено може да се каже да су кому
нисти победили у 20. веку јер су нате
рали западне моћнике, уплашене ре
зултатима Октобарске револуције и
антиколонијалном борбом у остатку
света, да прихвате социјалну полити
ку која је била на њихову штету а на
добробит радника – осмочасовно рад
но време, социјални програми, жен
ска и мањинска права – то су све идеје
које су превасходно долазиле из марк
сизма и социјалдемократије.
У односу на раније епохе, савреме
ни левичари заступају један облик ак
тивизма који је неартикулисан у ци
љевима и испразан у пракси која се
превасходно одвија као академскоуниверзитетска тлапња. Иду они и
до радника, покушавају нешто, али
радници на њих гледају као на фен
сере и идиоте, без икакве могућности
да се поистовете с њиховим говором
или статусом. То су два непомирљива
света тренутно и зато је популистичка
десница пожњела толико успеха. Ка
ко раднике у класну борбу да поведе
жгољавац с дредовима, ранчићем на
леђима и пирсингом у носу – нека
ко не иде.

„транзиције”, видимо шта је то „јавноприватно партнерство”. Држава пум
па наш новац у приватни сектор, а сву
корист имају приватни предузетници
који користе наш новац да би укинули
све социјалне бенефиције и зарадили
још више новца.
Недавно је случај једне жене оболе
ле од канцера, отпуштене раднице
у Јури коју издашно подстиче др
жава Србија, узбуркала јавност.
Па зар се није пре коју годину Срби
ја у неком промотивном туристич

ком споту хвалила „јефтином радном
снагом”? Све ове наше земље поста
ју, још једном, периферије за извлаче
ње профита и експлоатацију радника,
колоније у којима, као и увек, посто
ји домаћа елита која влада државним
апаратом и која легалним путем омо
гућава саму експлоатацију.
Оставимо глобалне теме. Хајде да
видимо шта је Филозофски театар
који се већ другу сезону „приказу
је” и у Београду и у Загребу, донео
нашим двема републикама?

Као некоме ко се родио у Хрватској,
али се у Београду осећам као код ку
ће, изузетно ми је драго да је упра
во с Филозофским театром по први
пут након рата изнова покренута са
радња између Хрватског народног
казалишта и Народног позоришта у
Београду.
Док нас са свих страна обасипају
националним поделама и фикција
ма, сигуран сам да ћемо ми, ако ни
како другач иј е онда кроз културу,
али и заједничку борбу, показати да
су Загреб и Београд ближи него што

би већина наших политичара хте
ла. Откад је покренут Филозофски
театар и у Београду, довели смо ча
сну сестру Терезу Форкадес, диги
талног дисидента Џулијана Асанжа
(преко видео-линка), италијанског
фил оз оф а Франц а Биф а, лев ич ар
ског филозофа Тарика Алија, Рена
ту Авилу, адвокаткињу из Гватема
ле, као и многе друге, и показали да
су „глобалне теме” итекако локалне.
Али и обрнуто, управо рад на локал
ном нивоу омогућава нам да делује
мо и на глобалном.
¶

17. јун 2017.
kulturni.dodatak@politika.rs
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Шта ће нам индивидуалност
кад имамо прогрес?
Највећа опасност за културу
савремене Европе јесте
њено стављање у функцију
тзв (редуковане) идеологије
напретка, то јест
у функцију економских
и политичких циљева
ЕСЕЈ

Милена Ђорђијевић

И

деја прогреса, као једна од највећих
тековина западне, просветитељске ци
вилизације, из које је никао и савреме
ни секуларизам, тријумфовала је у 19.
веку, а потом доживела кризу у 20. ве
ку, која још увек траје. Након критика Гадаме
ра, Адорна, Хоркхајмера, Фукоа, питање смисла
идеје прогреса у контексту 21. века чини се само
наизглед застарелим. Деликатна духовна ситу
ација савременог доба, која је све више налик
дезорганизованом, конфузном, искривљеном и
нестабилном систему, ипак позива на поновна
преиспитивања негативних аспеката идеје на
претка и других сродних европских тековина.
Један од највећих изазова за 21. век у том сми
слу јесте угрожена индивидуалност.
Занимљиво би стога било подсетити се За
писа из подземља Ф. М. Достојевског у коме де
вијантни, али врло оштроумни јунак, Човек из
подземља, приповеда о цивилизацији и њеном
развоју и својим односима са светом пуним по
нижења. Његова исповест у основи се тиче опа
сности од потиснуте индивидуалности у кон
тексту прогресивне, али лицемерне (западне)
цивилизације чији је напредак заправо засно
ван на вешто прикривеној сили:

Провалија између
идеала и очекивања
„Цивилизација ствара у човеку само много
страност осећања и... апсолутно ништа више.
А током развитка те многостраности човек ће,
можда, доћи дотле да ће пронаћи насладу и у
проливању крви. Јер то се њему већ дешавало!
Јесте ли приметили да су најсуптилнији крволо
ци били готово сви одреда најцивилизованија
господа, којима разне Атиле и Стењке Разини
нису дорасли ни обућу да чисте, а што нису та
ко јако упадљиви као Атила и Стењка Разин, то

је само зато што се често сретају, што су суви
ше обични и на њих смо се навикли. У сваком
случају, човек је од цивилизације постао, ако не
још крволочнији, оно сигурно горе и одвратни
је крволочан него што је био раније.”
Човек из подземља стоји на прагу наше епохе
и даје неку врсту уметничког пророчанства по
коме ће индустријски и технолошки напредак,
као и научно просветитељство и разни култур
ни и економски процеси, узроковати униште
ње индивидуалности. Уколико се пак не може
у потпуности веровати уметности, односно, у
овом примеру, непоузданом и несрећном јуна
ку из Записа из подземља, цитирану мисао мо
же теоријски подупрти Макс Хоркхајмер који
у Помрачењу ума истиче да мржња према ци
вилизацији није само ирационална пројекци
ја личних психолошких потешкоћа на околни
свет. Човек осећа провалију између идеала и
очекивања и приморан је да се покори начели
ма реалности, из чега се може родити побуна
или покорност. Отпоран индивидуум, по Хорк
хајмеру, настојаће да изражава истину и у те
орији и у пракси уместо да је жртвује и поко
рава се владајућим стандардима. Већина је, по
Хоркхајмеру, присиљена на покорност и они
који су преслаби да се супротставе реалности
немају избора до да се пониште поистовећујући
се са њом. Ти људи, сматра немачки филозоф,
вољно прихватају или се силе да усвоје влада
вину јачег као вечиту норму и они пригушују
природу и поистовећују се са њеним снажни
јим надомесцима – отаџбином, расом, вођом,
традицијом итд.
Човек из подземља даље тврди да се неизбе
жна човекова побуна, у идеалном прогресивном
друштву, осмишљеном на систему принуде и
рационалног устројства ствари, неће засни
вати на објективно мотивисаној критици
него на неконтролисаним и бесмисленим
реакцијама отпора, нешто слично што у тео
ријском кључу тврди и Хоркхајмер. Последњу
станицу цивилизацијског прогреса, као овапло
ћеног идеала људског и земаљског раја, осликао
је у виду Кристалне палате и људског мравињака
Човек из подземља: „Ви верујете у неразрушиви
кристални дворац, у тако савршено здање да му
се неће моћи ни кришом језик исплазити нити
у џепу показати шипак?” У таквом поретку, чи
тамо из Записа из подземља, људима ће бити од
узета слобода и индивидуалност, али као награ
ду за то, они ће добити обезбеђену елементарну
егзистенцију, па и живот без патње. Такав проје
кат, показује целокупни књижевни опус руског
писца, одвешће у неслободу и хаос.
И Хоркхајмер указује на ту опасност потисну
те природе код површно цивилизованог света,

што може довести до појава као што је Трећи
рајх. Невоља је та што овај мислилац, напоредо
са изнетим уверењима, конформистички дода
је да је европска цивилизација наследник про
светитељства и технолошког напретка и да вра
ћање или супротстављање овим достигнућима
и повратак примитивнијим стадијумима не би
ублажило изазвану кризу.

Највећа опасност за културу
Имајући у виду наведено, уметност, као и дру
штвене и хуманистичке науке, данас не морају
бити баш тако беспомоћне како се чини и како
их многи желе представити управо због тога
што су они ретко поприште борбе за аутентич
ност и индивидуалност. Ипак, наведене форме
духа у нашем веку налазе се пред посебним иза
зовом. Никола Кајтез у Филозофији ентропије
примећује да је филозофија, а томе бисмо могли
додати и све друге друштвене и хуманистичке
дисциплине, постала „куртоазно оруђе уни
верзитетских бирократа равнодушних пре
ма истини”, који су негде успут, у трци за
успехом и у борби за конкуренцију, напра
сно „зажмурили пред свеколиком репреси
јом” и изгубили моћ критичког мишљења.
Највећа опасност за културу савремене
Европе јесте њено стављање у функцију
тзв. (редуковане) идеологије напретка, то
јест у функцију економских и политичких
циљева где су страст, слобода  и индивиду
алност потиснути привидном културом
која се уклапа у постојећи лажни морал.
Основни изазов за савремени, „површно
цивилизовани” свет је непристајање на

низацији и коначно деструкцији појединаца и
институција.
Лако би се, идући овим трагом, могло зами
слити како нас на улазу прогресивних и прео
бражених установа културе дочекују циркуски
кловнови и акробате које ми, из једнако преобра
женог уверења, уважавамо барем онолико коли
ко то налажу академска и грађанска пристојност.
Међутим, истина је и то да здрав разум не може
подржати „суманутог” Човека из подземља, већ
умног Хоркхајмера; такође, не треба заборави
ти да се враћањем улазнице у циркуски, али ка
кав-такав земаљски рај можда одричемо једине
за човека доступне овоземаљске среће.

по
влађива
ње масовној,
потрошачкој
и инс трум ентал и
зованој култури, ко
ју подупире све већи
број званичних инсти
туција. Култура која нема по
сла са истином и није употребљена
у стваралачке сврхе, не ствара ни
шта ново и удаљава се од изворних
подстицаја и истинског надахнућа, води уки
дању индивидуалности, декаденцији, дезорга

*уредник у Народној библиотеци Србије

Драган Стојановић

Јунгов плес и рвање са Ничеом
ПСИХОЛОГИЈА

Оливера Жижовић

О

д двадесетих година про
шлог века па све до изби
јања Другог светског рата,
Карл Густав Јунг је својим
ученицима, сарадницима,
колегама и групи одабраних анализа
ната држао краће и дуже семинаре из
аналитичке психологије. Стенограф
ски бележени, они су потом прекуца
вани и давани учесницима семинара,
с тим што ништа из тог материјала ни
је смело бити цитирано или на било
који други начин коришћено без Јун
говог посебног одобрења. Мада ове
текстове није ревидирао нити их је
сам приредио, Јунг је четири године
пред смрт ипак одобрио да најважни
ји од тих семинара буду објављени, до
чега је дошло тек током осамдесетих
година прошлог века.
Тако је било и са семинаром о Ниче
овом Заратустри, који ће се показа
ти као најдужи и најобимнији, будући
да је трајао шест година, од 1934. до
1939. године, при чему је окончан не
зато што је тема била исцрпљена или
обрађена до краја већ зато што су рат
на дешавања приморала групу да пре
кине са својим окупљањима.

Први део Јунгових излагања о Ни најзначајнијим делом. У њему су, уо
чеу и разговора које је водио са својим сталом, присутне његове најважни
ученицима током 1934. и 1935. годи је идеје: о иморализму, вољи за моћ,
не, забележених на шест стотина пе вечном враћању истог  оне о смрти
десет страница, сада се налази и пред Бога, натчовеку и нужном превред
нашим читаоцима. Реч је о великом новању свих вредности.  
Избор Заратустре није, међутим,
подухвату издавачке куће Федон из
необичан ни са дубинскоБеограда – превођењу свих
психолошког становишта,
Јунгових семинара на срп
посебно када се у виду има
ски језик, који је започет
да је Ниче прва три дела
пре две године објављива
ове књиг е нап ис ао у јед
њем Јунгов е Психол ог иј е
ном даху, сваки за по десе
кундалини јоге. Чињеница
так дана, тачније у специ
да такву привилегију себи
фичном стању изазваном
нису приуштиле ни много
вел ик ом личн ом криз ом
веће културе од наше, као
кроз коју је пролазио, а ко
и да капитали семинар о
ја је компензаторно била
Ничеу, који је Јунг држао
праћ ен а снаж ним над ах
на енглеском језику, до да
нућем и повишеном инту
нас није преведен на немач Карл Густав
ицијом. Посреди је екста
ки, овај подухват чини још Јунг, „Ничеов
Заратустра“,
тично, дионизијско стање,
вреднијим пажње.
Први том,
вео м а блис ко опс едн уто
Спајајући своја људска, Федон, Београд,
сти. Могло би се чак рећи
психолошка и филозофска 2017.
да је предочене садржаје,
интересовања, Јунг се по
сач ињ ен е у вел ик ој ме
духватио дубинско-психо
ри од архет ипских слика
лошке анализе дела једног
и симбола, Ниче безмало
од нес умњ ив о најз нач ај
директно црпи и преузео
ниј их и нају т иц ајн иј их
из колективног несвесног,
модерних филозофа, при
чем у се пре свега усредс ред ио на због чега је овај песничко-филозоф
његово особено и по много чему ин ски спис и био најпогоднији и најза
тригантно остварење – Тако је гово хвалнији за јунговску анализу. Када
рио Заратустра. Ниче је, без обзи се томе дода општа катаклизма која
ра на готово потпуно неразумевање се спремала, тачније судбина која ће
на које је наишао и критике које су убрзо задесити Европу, коју је Ниче
га пратиле, овај спис сматрао својим осетио и најавио, а Јунг то у њего

вом делу препознао, јасно је зашто је
за подробну и исцрпну анализу ода
бран управо Заратустра.
Јунг подсећа да се током великих
криза, било да су оне личне или ко
лективне, указује снажна потреба за
превазилажењем дезоријентисано
сти, неизвесности и конфузије и да та
потреба констелира архетип Мудрог
Старца, чији је задатак да премости
ситуацију у којој је старо усмерење
изгубљено и да пронађе ново.
Тај задатак Ниче поверава Зарату
стри, са којим се, како Јунг показује,
у великој мери и сам идентификовао.
Реч је о човеку који је по свој прили
ци живео негде између 9. и 7. века пре
наше ере, а кога је Ниче сматрао изу
митељем борбе светлости и таме, од
носно добра и зла, па тиме и морала.
Управо је стога он изнова позван ка
ко би измирио оно што је у давним
временима сам раздвојио и изумео.
У датом тренутку Ниче пре свега ми
сли на потребу да се реши стање које
назива „смрт Бога”, а које захтева но
во откровење и нову истину. Њих ће
пронаћи у Заратустриној проповеди
о натчовеку и његовој новој морално
сти, која ће бити далеко узвишенија
од оне хришћанске.
Управо на овом месту започиње
права авантура, јер нас Јунг, следе
ћи Ничеа, одвикава од лаких реше
ња, увек одлазећи дубље и даље од
онога што очекујемо и што у први
мах мислимо да је значење анализи

раног текста. Налик Ничеу, Јунг нас
приморава на преиспитивања свих
врста, не дозвољавајући нам да се пре
пустимо мисаоном и животном кон
формизму, при чему нам сугерише да
се храбро ухватимо укоштац са про
блемима постојања и питањем: „Ка
ко живети?”
Истовремено, Јунг нас зналачки
упозорава на све опасности пута ко
јим се Ниче креће и дубинскопси
холошки сагледава шта је то што је
филозофа одвело у катастрофу и узро
ковало његов психички слом, до ко
јег је, како верује, морало доћи, чак
и да није постојала органска компо
нента у његовој наступајућој болести.
При томе из вида не треба губити да
је Јунг делио многе Ничеове ставове
и увиде, толико да су њихове мисли
биле не само блиске већ понекад и
истоветне.
Грандиозан, високопаран језик За
ратустре, који је неретко помпезан
и претрпан, Јунг премрежава својим
разговорним, сочним језиком, зачи
њеним духовитим опаскама, шалама
и анегдотама. На тај начин, у одлич
ном преводу Мирјане Совровић, Јунг
искрсава пред нама, жив и опипљив,
помажући нам својом ведром мудро
шћу и животношћу да се лакше про
бијемо кроз ову захтевну интелекту
алну авантуру, да би на крају наш труд
био награђен драгоценим психоло
шким, филозофским и религиозним
сазнањима и увидима. 
¶

Субота 17. јун 2017.
kulturni.dodatak@politika.rs

АРХИТЕКТУРА

Зграда Хемпро на Теразијама 1953–1957.
Фото архив Бркић


П

оставке светске архитектуре су се, не
где деведесетих година 20. века, до
минантно окренуле ономе што се
зове неомодерна. Тај без маште име
нован нови „нео” није прост повратак
модерни након свих инцидената постмодерне.
Суптилна снага поетичких циклуса напросто
је установила једну архитектуру базирану не
толико на главним струјама модерне колико
на њеним појединачним јеретичарима, анти
догматичарима, несамозадовољним авангарди
стима. Идеја да се у згради Рингтурма изложба
и каталог у целини посвете београдском архи
текти Алексеју Бркићу (1922–1999) није плод
некакве обавезе или реда, обичаја подсећања.
Када разматрамо шта изложити, експонирати
јавности, у Београду или у Бечу, то обично зна
чи посегнути за најзначајнијим представници
ма једне средине или за нечијим делом и живо
том које се жели изнети из таме на светло или,
коначно, разумети да је нечија архитектонска
поетика потребна овом тренутку више него би
ло када. У случају Бркића има понешто од све
га овога, од последњег наведеног највише. Иза
брани је архитекта у неколико фрагмената био
присутан на изложбама архитектуре Београда и
Србије у Рингтурму претходних година. Широ
ки увид у његов рад је, истовремено, упознава
ње на ком и каквом ослонцу стоји архитектура
прве шестине 21. века у Србији.
Алексејев математизирани ум, његове беле
шке и рачунице, позивање на референце од Ле
онарда Фибоначија из преливања 12. у 13. век
до Вернера Хајзенберга, нобеловца посред 20.
века, чинило је Алексеја Бркића истовремено
колико пожељним, занимљивим, толико још и
захтевнијим саговорником или, у другачијем
односу, незгодним противником. Његова суздр
жана комуникативност, неамбициозан реперто
ар односа попут нара препуног знања са јавно
шћу кратког памћења и концентрације, морали
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У бечкој галерији Архитектура у згради Рингтурма у петак, 9. јуна, отворена
је изложба Алексеј Бркић, архитекта у Београду чији су кустоси Бојан Ко
вачевић и Адолф Штилер. На педесетак паноа, са мноштвом оригиналних
архитектиних цртежа и скица, представљен је један од најважнијих српских
градитеља друге половине 20. века. Његова најпознатија дела су зграде

Хемпра на Теразијама 8, Социјалног осигурања у Немањиној 30, Дванаесте
београдске гимназије на Вождовцу, Општине Врачар са две стамбене куле
уз Каленић пијацу, тзв. Генералска зграда на Булевару краља Александра
24, уз десетак других, мање знаних. Изложбу, која траје до 8. септембра,
прати каталог на немачком и енглеском језику.

Зграда Социјалног осигурања у Немањиној улици у Београду, детаљ
Фото Предраг Миладиновић


Хотел „Језеро“, Нова Варош   Фото Оливер Цвијовић

Нацртане
фасаде
Алексеја
Бркића
И данас још можемо осетити
на његовим савременим цртежима
са лица места, или на оним
накнадним, мирис Бркићеве
импресије структурама старих
насеља, с равним крововима,
неправилним али не и хаот ичним
урбанистичким матрицама,
чувеним споменицима архитектуре
са обала од Грчке до Кувајта

ИЗЛОЖБЕ

Бојан Ковачевић*

су, сви заједно, довести до некаквог изопштења.
Када се виде, из личних бележака, очекивања да
градски проблеми Београда буду можда решени
формирањем савета састављеног од најреноми
ранијих градитеља престонице Србије, очитује
се и извесна Бркићева наивност спрам правца
друштвеног тока, посебно од половине осам
десетих и у деведесетим, након којих Алексеј
више и неће имати прилику да види, можда на
срећу, у ком правцу се његов град развија, онај у
коме је на кућном броју 58 своје улице, Гундули
ћевог венца, проживео београдских 59 година,
од доласка 1940. из родне Кикинде до смрти.
Бркићевo поетичко залеђе треба тражити, из
међу осталог, и у његовим путовањима, у мла
ђим годинама, по источном Медитерану где
је обишао све најбитније тачке градитељства
древних цивилизација, антике, византијског и
османлијског средњег века. И данас још увек
можемо осетити на његовим савременим цр
тежима са лица места, или на оним накнадним,
мирис Бркићеве импресије структурама старих
насеља, с равним крововима, неправилним али
не и хаотичним урбанистичким матрицама, чу
веним споменицима архитектуре са обала од
Грчке до Кувајта. На другој страни света, на Бр
кића је Њујорк оставио толико јак печат да се то
не може не приметити у његовој заоставштини.
Истовременост уроњености у Стари свет и у нај
савременију науку, никад без математике, фан
тастична је особина ширине једне личности.
Бркић је, у недостатку средстава у временима
када је градио, користио издашно боју у обли
ковању. Карактеристика свих Бркићевих обје
ката је извесна „нацртаност” њихових фасада,
јасна линеарност потки, без обзира на то да ли
се радило о оним његовим кућама које карак
теришу пуни зидови са појединачним отвори
ма или о другој групи где доминирају растери
попуњавани стаклом, металом или керамиком.
Треба свакако довести у везу редовну бојеност

или пак изворност боје Бркићеве архитектуре и
његово невероватно цртање у боји, често у све
скама са каре-папиром, у чему су фломастери
били основно оруђе рада. Та сочност његове ар
хитектуре и његових цртежа очито је синоним
за животну снагу и самоносивост личности, чак
и у оним годинама када је заправо био без посла
и са неубедљивим приходима. Од средине осам
десетих па све до смрти, на лични позив профе
сора Александра Кековића, био је редовни го
стујући предавач на Архитектонском факултету
Универзитета у Београду, држећи наставу на те
ме „Архитектоникa” и „Теоријe простора”. На
неки начин је затворио круг започет 1960. го
стовањем на Универзитету Калифорније у Бер
клију и на Државном универзитету Мичигена
у Ист Ленсингу.
Алексеј Бркић био је и остаје централна лич
ност неоавангардности у српској архитектури
шесте и седме деценије 20.  века. У томе парња
ка има само у Богдану Богдановићу, с тим што
је Богдановићев израз мимоходио архитектуру
у стриктном смислу, посветивши се теоријама
града и меморијалној скулптури. Иако су били
интелектуално упарени, Бркићев и Богданови
ћев допринос разликују се у провокативности
за архитекте данас. Алексеј Бркић, у данашње
доба када се за сат времена на интернету може
„обиграти” планетарна продукција актуелног
градитељства, издваја се својом аутентичношћу
става и израза. У српској архитектури постоје
величине које су, из данашњег угла, више зна
чајне због редистрибуције архитектуре онда
шњих светских великана у борби за модерну
но сопственом чистом креативношћу. Када је
Алексеј Бркић у питању, појам епигонства да
леко је од њега колико и Београд од тачке на су
протној страни кугле земаљске. Он је, на јасан
начин, главни ослонац аутохтоног архитектон
ског стваралаштва у Србији.


*део текста из каталога бечке изложбе

Језик мој, на обалама Хомеровим
Наслов за поему „Достојно
јест“ узет је из тропара
посвећеног Богородици,
а исти назив носи
и чудотворна икона која
се налази у Протату
у Кареји, на Светој Гори

ПРИКАЗ

Саша Ђорђевић*

П

ред нама се, након вишего
дишњег ишчекивања, ко
начно налази превод капи
талног дела грчког песника
и нобеловца Одисеја Елити
са, Достојно јест. Било је, треба то по
менути, и раније покушаја превођења
Елитисове поезије на српски са ори
гиналног грчког или енглеског, још
током шездесетих и седамдесетих
година прошлог века, са подједнако
успешним и неуспешним резултати
ма. Овај половични учинак свакако
је утицао на рецепцију Елитисовог
дела у Србији, која, и након више од
две деценије од песникове смрти, не
постоји у довољној мери. Ипак, ако
узмемо у обзир величину и комплек

сност самог преводилачког подухва
та, јасно је да је требало сачекати да се
појави преводилац који ће бити спре
ман да се ухвати укоштац са језичком
разноврсношћу и захтевном структу
ром оригиналног текста.
Поема Достојно јест представља
књижевно дело које је настајало ви
ше од једне деценије. Одломци из по
еме су први пут објављени у атинском
листу Уметничка ревија 1957. године,
а у засебном издању текст се појавио
две године касније. Према мишљењу
критичара и неохелениста, писана
је у етапама, пре него што је добила
коначан облик какав данас познаје
мо. Пo речима самог песника, идеја
да започне са писањем поеме јавила
се током боравка у Европи у перио
ду 1948–1951, након што су његовом
земљом протутњали Други светски
рат, окупација и Грађански рат. Дубо
ко погођен и, истовремено, инспири
сан противречностима свога времена,
Елитис се одлучује за посебну врсту
песничке синтезе.
Наслов за поему Достојно јест узет
је из тропара посвећеног Богороди
ци, а исти назив носи и чудотворна
икона која се налази у Протату у Ка
реји, на Светој Гори. Својом сложе
ном структуром, захтевном лекси
ком и дубином филозофске мисли
уроњеном у медитерански пејзаж,
овај текст ствара, а у суштини откри
ва, читав један свет огрнут Елитисо
вом својеврсном соларном метафизи

ком. Морфолошки строго подељена недвосмислено упућује на извори
на три целине које нас подсећају на ште свеукупне европске традиције,
делове Старог и Новог завета, „По али и на основни принцип и покре
стање”, „Страдања” и „Славословље”, тачку силу ове поеме: грчки језик у
у преводу В. Бошковића, поема у сво својој дијахронији, као кључну кари
јој бити носи одређене традиционал ку у творењу јединственог хеленског
не нумеричке вредности које су пе идентитета.    
Ради се, у то нема сумње, о изузет
снику нарочите биле драге и корисне
у стварању јединственог, али и пре но захтевном тексту, и у преводи
познатљивог поетског исказа, а од лачк ом смислу. Влад им ир Бош ко
сликавају се пре свега у бројевима 7 вић веома добро зна да књижевном
превођењу као специфич
и 3. Пажљивом комбина
но креативном чину прет
цијом ритмички прозних
ходи потпуно разумевање
и поетских целина, што је
цел ок упн ог опус а једн ог
посебно уочљиво у другој
ствар ао ц а и дух а врем е
целини, „Страдања”, где су
на кој им то дел о одиш е,
инт енз ивн иј е прим ењ е
нар оч ито кад а је у пита
ни принципи византијске
њу аутор као што је Оди
химнографије кроз „псал
сеј Елитис. Јер, управо по
ме”, „оде” и „чтенија”, пе
ема Достојно јест као дело
сник рекреира, одуховљава
са централном позицијом
и оживотворује конкретан
у свеукупном песниковом
(географски) простор ко
стваралаштву еманира од
ји се пред очима читалаца
ређене идеје, космогониј
прик аз уј е и пулс ир а као Одисеј Елитис
„овај свет мали свет вели – „Достојно јест“, ске и поетичке принципе,
Карпос, Лозница,
и обасјава текстове који су
ки”. Текст нар очито сво превод
му претход ил и, као што
јим језичким регистрима са новогрчког
су они из Оријентација и
задире дубоко у хеленску Владимир
Сунца првог, али и песнич
прошлост и традицију, од Бошковић
ке синтез е кој е су неп о
ант ичк е прек о виз ант иј
ске до савремене Грчке, захватајући средно уследиле, као што су, реци
истовремено и дух европског модер мо, оне из књиге Шест и једно кајање
низма. Да цитирамо Елитиса и један за небо. Бошковић у овом преводу
од најпознатијих стихова из поеме у демонстрира неопходно познавање
преводу: „Једина брига ми је језик мој античке грчке и византијске, али и
на обалама Хомеровим”, којим нас српске црквене и књижевне тради

ције, захваљујући чему вешто прона
лази врло успешне и функционалне
језичке еквиваленте у нашем језику,
али и одговорно интервенише као
поета када нема задовољавај ућ их,
већ зготовљених стилских избора у
српском. То, у овом случају, ни на
који начин не утиче негативно на
остварени естетски ефекат, јер пре
водилац уме вешто да „хибридизу
је”, то јест како је у једном тексту за
Елитиса изјавио Димитрис Марони
тис, да успешно „накалеми старију
језичку материју на стабло савреме
не поезије”, то јест да трансформише
свој идиом тамо где то оригинални
текст изискује од њега, користећи се
црквенословенским језиком, на шта
отворено указује у коментарима ко
ји се налазе на крају књиге. Управо у
тим коментарима нуди корисне ин
формације о историјским и култу
ролошким референцама из текста,
мање или више познатим личности
ма, али и одређеним преводилачким
решењима, по узору на издања пре
вода на друге језике, као што је, ре
цимо, енглески из 1974. године, који
су приредили Едмунд Кили и Јоргос
П. Савидис. На крају, приложена је
и „Реч преводиоца”, један одмерени
и, пре свега, искрени лични осврт
на године проведене пред Елитисо
вим текстовима и на нужност одре
ђених језичких избора употребље
них у преводу.
*неохелениста и преводилац
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Идеолошка постпозоришна магла
Новом директору Цирхофер-Кину су представе драмског
позоришта сумњиве као
„високобуџетне мртве
рибе”, које могу бити лепе,
али у човеку покрећу пре
свега питање у који ће
ресторан после ићи
ФЕСТИВАЛИ

Специјално за „Политику“
из Беча

П

рестижни и високодотира
ни Бечки фестивал (Бечке
свечарске недеље) обухва
тао је у последњој децени
ји как о клас ичн е форм е
– оперу, драмско позориште и плес
– тако и жанровски хибридне пред
ставе, перформансе, концерте и из
ложбе. Овај међународни фестивал је
на уравнотежен начин успевао да по
веже високе уметничке захтеве и ак
туелне друштвене теме, светске зве
зде и нова имена, велике ансамбле и
камерне продукције, ексклузивност
и укључивање ширих слојева у кул
турне догађаје.
Новом директору Цирхофер-Ки
ну су представе драмског позоришта
сумњиве као „високобуџетне мртве
рибе”, које могу бити лепе, али у чо
веку покрећу пре свега питање у који
ће ресторан после ићи. То конкретно
подразумева да дојучерашње језгро од
двадесетак представа, међу којима су
увек били уметнички врхунци фести
вала, практично више не постоји. За
мењује га низ перформанса, претежно
комбинованих са изложбама, преда
вањима и хепенинзима. Фестивал ви
ше нема ни директора драме ни дра
матурге, али зато има „кустосе”, чије
ангажовање одражава вишегодишњи
модни тренд хибридног спајања позо
ришта с визуелним уметностима.

чи о ангажовању Гајатри Чакраворти ва „Ћутећа већина” и бечког Фолк
Спивак, професорке на елитном уни стеатра у представи учествује и бечка
верзитету Колумбија, теоретичарке вансеријска музичарка Јелена Попр
постколонијализма и деконструкци жан, пореклом из Зрењанина. Један од
је. Инспирисан њеним радом, нови ди Пикника одучавања у градском парку
ректор форсира перформативне обли осмислили су „акционистички акти
ке који „привремено стављају ван снаге висти удружења Боем”, на челу с беч
структуре моћи”, уздрмавајући науче ким уметником и гастрономом нашег
ни и наметнути поглед на свет. То се порекла Александром Николићем, где
огледа у сегменту фестивала Академи је комбиновано сервирање специја
ја одучавања, где се примењује теоре литета с размишљањем на тему кому
тичаркино „одучавање” од привилеги низма. Партиципација се односи и на
ја. Прилог стварању бољег друштва су освајање широке публике, рецимо у
и изложба на тему историје
колонијализма или перфор
манс у коме деца фризирају
публику и притом секу ко
су, што треба да допринесе
разграђивању предрасуда о
узрасту, полу и национално
сти. Као храна за дух и тело
замишљен је низ предавања
под називом Хамамнес, где
публика у „хамаму”, запра
во џиновском пластичном
шатору на надувавање, мо
же да се окупа и наручи ма
сажу, слушајући у исти мах
предавања на „вруће” поли
тичке теме.
Том ас Цирх оф ер-Кин
воли позориште у коме сви
„партиципирају”, насупрот
„репрезентативном” позо „Демократија у Америци“   Фото Guido Mencar

Плес у шопинг-центру

Халина Реијн и Џуд Ло у „Опсесији“   Фото Jan Versweyveld

Иако Томас Цирхофер-Кинзазире од
вербалног позоришта, његов програм
је, како примећује један овдашњи кри
тичар, „дискурзивно наоружан до зу
ба”. У  њему врви од појмова као што
су активизам, глобализам, партици
пација, плурализација, queer, gender,
migrantpoliticization. Велики број речи
и појмова на енглеском језику сведо

ришту за „привилеговане”. Парти
ципација се односи и на уметнике: у
једној представи глуме лаици с Дауно
вим синдромом, у неким другим си
ријске избеглице. Тако у мјузиклу Тра
изкирхен (назив градића с највећим
избегличким квартиром у Аустрији),
у сарадњи акционистичког колекти

Божја кућа
од пет
звездица
Претежно су у Свету Каталину
примане кћери најуг леднијих
и најбогатијих људи чије су породице
плаћале папрену „чланарину” да би
њихове кћери постале искушенице.
Арекипанске породице су давале
манастиру златне дукате чија би
вредност данас износила око
150.000 долара годишње

НА МАПИ УТОПИЈЕ

виду „антифашистичке балетске шко
ле”, која подразумева покретање купа
ца у шопинг центрима на плес.
Директору Бечког фестивала леб
ди пред очима позориште као „за
нос, славље и ритуал”, што за њега
оличава амерички режисер Дерик
Рајан Клод Мичел и трупа „Сент Жа

Ј

ужна Америка такође има Београд; то је
Арекипа, стара колонијална престоница
Перуа, одвајкада звана Бели град, по по
розном белом камену од којег је саздана
већина њених грађевина. Са висине, гео
графске и метафоричне, из Белог града омеђе
ног 6.000 метара високим вулканима Мисти и
Ћаћани, владало се вековима у име шпанских
католичких краљева скоро читавом јужном
Америком, па отуд није чудо што је с временом
постао синоним за тврдо језгро аристократије
јужноамеричких аристократија, гордост и стро
гу лепоту. Данас је Арекипа Мека туристичких
хорди, али и стециште гастрономских сладо
кусаца, нарочито откад је глобализам помо
гао Перуу да се прочује по својој рафинираној,
еклектичној кухињи и врхунским куварима што
уживају популарност рок-звезда.
Поврх свега тога, оно што највише плени у
Арекипи јесте јединствени манастир Света Ка
талина, последња утопија гордих велможа, ко
ји су све утопије смртника одавно претворили
у своју свакодневицу. У колонијалном срцу гра
да, сред отмених сеновитих палата коленовића,
готово рустично и грубо делује манастир тврђа
ва несвакидашњих димензија. Заузима четири
градска блока. Од споља, преко зидина, назире
се само главна купола. Једноставна улазна ка
пија и четири тврде зидине, готово без укра
са, спречавају да се наслути град унутар града,
сплет улица, тргова, капела, ћелија где четири
стотине година није изговорена реч.  

не”. Њихов перформанс под називом
Promised Ends: The Slow Arrow of Sorrow
and Madness најављен је у програму
као укрштање Краља Лира, виђеног
очима Куросаве и Годара, и трагичне
приче о групи америчких досељеника
принуђених на канибализам. У сцено
графији коју чине светлосна инстала
ција од неонских цеви и нека врста
престола у средини бине, плесачи се
гађају тортама, поливају позоришном
крвљу и медом, увијају једни друге у
фолије и глуме међусобно повређива

слободом, морална особа коју гризе
савест због заснивања своје среће на
убиству мужа. Широка, полупразна
сцена је мрачна попут скривених тај
ни, у средини је велики мотор ками
она, чије уље у сцени убиства симбо
лизује крв, а са стране је када у којој
та „крв” треба да се опере. Атмосфера
дистанцираности, коју су критичари
замерили представи, резултат је ре
жисеровог само делимично успелог
настојања, да средствима као што су
суздржана глума, уплитање оперских
арија, те кореографисање сцена секса,
убиства и велике туче, нагласи мета
физичку димензију приче. Чак ни Џуд
Ло као Ђино није у свим тренуцима
био убедљив, иако су његово зрачење
и голи торзо изазвали понеки уздах у
женској публици.
Занимљива је и нова представа Ро
меа Кастелучија Демократија у Аме
рици, која сугерише да је цена из
градње те земље била сурова радна
дисциплина са ослонцем на једној
примитивној вери у Бога, што је до
вело до сламања или отврдњавања
људских душа. Кастелучи успева да
створи више магичних слика са сна
жним емотивним набојем, али не и
да их доведе до сувислог међусобног
огледања, због чега представа делује
„Promised Ends: The Slow Arrow of Sorrow као први део неке веће целине.
and Madness“   Фото Nurith Wagner-Strauss
Проблем новог концепта Бечког
фестивала је што потврђује црно-бе
ње. Најчуднији ефекат овог новог „по лу слику света: позориште је или „гра
зоришта суровости” је што оставља ђанско”, или  „ритуално”; или драм
утисак безазлене инфантилне игре у ско, или политичко; или израз елитне,
режији езотеричног шарлатана.
или поп-културе – при чему је прво
лоше, а друго добро. Фестивал крити
Далеко од „јеванђеља културе“
кује „идентитете” као наметнуте „кон
Једина светска звезда фестивала био је струкције” моћника, а сам навлачи
Џуд Ло у представи Опсесија, продук идеолошки корсет на позоришне фор
цији лондонског позоришта Барбикан ме. Одбацивање драмског позоришта
и Бечког фестивала. Била је то једина уз помоћ дифузног појма „грађанско”,
представа која је учинила покушај да упркос плуралности његових савреме
проговори о вечним људским типови них форми и актуелним садржајима,
ма и моделима живљења, а без упли опасно је у близини популизма и до
тања савременог политичког контек дворавања младој публици. Нови кон
ста. Пошавши од Висконтијеве обраде цепт потврђује даљу разградњу драм
америчког романа Поштар увек зво ског позоришта као уметничке форме,
ни два пута, режисер Иво ван Хове слабљење драмског писца и форсира
приказује провиденцијални љубавни ње режисера, слабљење драматурга и
сусрет између Ђина и Хане и њихов јачање кустоса и уопште преоблико
„пакт” о безусловној љубави, упркос вање позоришта у капиталистичку ме
Ханином мужу. Класични троугао из сну заједницу културе са задатком по
међу једне жене и два мушкарца под литичког васпитања широких маса. О
разумева мешање еротске жудње са некој озбиљној субверзивности при
љубомором, потом с насиљем и уби том тешко да може бити говора, јер
ством, а на крају с кривицом. Психо се све уклапа у постојеће политичке
лошки је занимљиво да је управо Хана, дискурсе. Први Бечки фестивал сла
домаћица удата за вулгарног власника вљен је 1951. као „јеванђеље културе”.
пумпе да би побегла из сиромаштва, Овогодишњи пре асоцира на идеоло
приказана као аморална особа, док шку постпозоришну маглу.
је Ђино, тип луталице с потребом за

Катарина Рорингер Вешовић

што је Вицекраљ Франсиско Толедо удовољио
жељи локалног клера и аристократије да оснује
ту по много чему изузетну институцију. У ту
ристичким водичима и историјским књигама,
као оснивач се именује богата удовица Марија
де Гусман, такође одговорна за необично ели
тистичке и нимало духовне стандарде мана
стира. Претежно су у Свету Каталину примане
кћери најугледнијих и најбогатијих људи чи
је су породице плаћале папрену „чланарину”.

Завет ћутања

Бранко Анђић

„Приватни манастир опатица реда Свете Ката
лине од Сјене”, пуно је име женског манастира
саграђеног 1579. на површини од двадесет хи
љада квадратних метара, у срцу Арекипе, по

Призор из манастира Света Каталина

Као да је реч о ексклузивном голф клубу или о
ол инклузив хотелу од пет звездица, да би њи
хове кћери постале искушенице, арекипанске
породице су давале манастиру златне дукате
чија би вредност данас износила око 150.000
долара годишње. Као што сам то и ја учинио,
искушенице би пролазиле испод Лука Тишине,
који је означавао да од тада за њих почиње да
важи завет ћутања. После четири године, доби
јале су једину прилику да промене или потврде
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У посети древним Римљанима
Међународни пројекат
Archest повезује важна
археолошка налазишта
на путу римских царева,
античке градове Аквилеју,
Емону, Андаутонију,
Сирмијум и Виминацијум,
са циљем да их представи
путем нових технологија,
али и као примере локалног
развоја заснованог
на културном наслеђу
АРХЕОЛОГИЈА
Александра Мијалковић

Н

ајпознатија београдска ули
ца – Кнез Михаилова пре
творила се почетком јуна,
поводом Дана археологије
и 70 година Археолошког
института, у временски портал ко
јим су пролазници могли да се врате
у доба Римске империје, да упознају
цара Константина Великог и његовог
сина Констанција Другог, да у њихо
вој пратњи прошетају царском пала
том, једном од ранохришћанских ба
зилика на тлу древног Сирмијума или
пространом ареном у Виминацијуму,
а они најмлађи и да заједно са архео
лозима откопају неколико предмета
старих 17 векова...
Виртуелно путовање је омогућила
савремена дигитална технологија ко
јом су компјутеризоване тродимензио
налне слике реконструисаних ликова и
грађевина, уз помоћ специјално осми
шљених апликација или 3Д наочара.
Занимљива презентација виртуел
не археологије, названа „Проширена
стварност”, део је ширег међународ
ног пројекта Archest (што би, у споју
две латинске речи, значило „археоло
гија јесте”) у који су укључена четири
партнера, четири важна археолошка
налазишта – остаци царских римских
градова из периода од првог до кра
ја четвртог века: Аквилеја у Итали
ји, Емона у Словенији и Сирмијум и
Виминацијум у Србији. Придруже
ни партнер је хрватска Андаутонија
(Шћитарјево), односно Археолошки
музеј у Загребу који брине о овом на
лазишту.
Пројектом руководе различити ти
пови институција са заједничким ци
љем да новим генерацијама на нов

начин представе археолошка нала
зишта, пре свега израдом 3Д рекон
струкција.
Водећи партнер је Фондација Акви
леја, остали учесници су Музеј и га
лерије места Љубљанe, Завод за за
штиту споменика културе Сремска
Митровица и Археолошки институт
Београд (у чијој је надлежности Ви
минацијум). Укупна вредност пројек
та је око 330.000 евра, од којих је 60
одсто обезбедио програм Креативна
Европа из буџета Европске уније, а
преостали износ је обезбеђен из др
жавних и регионалних фондова.

Пример локалног развоја
О још једном важном делу овог поду
хвата за Политику говори Марко Ма
ринуци, консултант за међународне
пројекте ЕУ у области културе.
– Аквилеја, Емона, Сирмијум, па
и Београд и многи други савремени

од археолошких налаза и они профи
тирају. То је пример локалног развоја
заснован на културном наслеђу – ка
же Маринуци.
Мноштво туриста који опседају хо
теле, кафане и баште кафића у овом
малом, љупком месту и купују у су
венирницама и продавницама ло
калних гастрономских специјали
тета сведочи о томе да је идеја била
исправна. Посетиоци обиђу остатке
римског града, диве се савршено очу
ваним и умешно обновљеним моза
ицима, прошетају античком луком
која се распознаје по каменим зиди
ћима зараслим у траву и поточићем
на месту некада моћне реке којом
су пловили бродови, сликају се ме
ђу стубовима форума иза којих се зе
лене чемпреси и чокоти винове лозе,
затим уживају у изврсним јелима и
винима овог дела Италије. А њихови
домаћини зарађују.

Ентеријер базилике Светог Димитрија у Сирмијуму

градови у Европи, подизани су на
остацима ранијих античких насеља,
а они на рушевинама још старијих на
сеобина. Данашњи становници живе
унутар и около простора тих древних
ископина. Зато се много размишља
о томе како отворити таква археоло
шка налазишта за истраживаче и пу
блику, а истовремено их конзервира
ти и заштити од спољашњих утицаја
јер су смештена усред живог градског
ткива. Како их „уклопити” у плано
ве урбаног развоја? Управо са овим
питањима на уму основана је 2009.
Фондација Аквилеја, као јавно-при
ватно партнерство које, управљајући
изузетно вредном и богатом архео
лошком баштином, брине и о инте
ресима грађана Аквилеје. Некада су
они једноставно били принуђени да
се иселе са места која су проглашена
важним културним наслеђем, често
су од тога имали велику штету, сад на
против знају да има разних начина да

судбину коју им је наменила њихова породица:
да постану опатице које никад више неће про
говорити нити напустити Свету Каталину или
да одустану од монашког живота. Подразуме
вало се да би давање предности земаљском, а
не духовом свету била велика брука за поро
дицу која је златницима плаћала своју директ
ну везу са богом.
Од  пре неколико деценија, монахиње живе
само у једном делу манастира тврђаве; остало је

Мозаик из Аквилеје

– И базилику у центру града, и рим
ске гробнице, и луку, све ће то ускоро
посетиоци моћи да виде у оригинал
ном облику кроз 3Д пројекцију док
се крећу по налазишту – објашњава
Кристијано Тијуси, кустос Археоло
шког музеја Аквилеје.
У оквиру пројекта организована је
едукативно-промотивна тура „Архео
бус” на којој су археолози и историча
ри уметности из Италије, Словеније,
Хрватске и Србије упознали новина
ре са најзанимљивијим и највредни
јим открићима из прошлости Аквиле
је, Емоне, Андаутоније, Сирмијума и
Виминацијума, и плановима како ће
они бити даље истражени, очувани и
представљени у будућности.
–Желимо да кроз пројекат Archest
приближимо деци и младима култур
но наслеђе Сирмијума уз помоћ мо
дерних технологија и уверимо их у
значај његовог очувања и промови
сања за заједницу – објаснила је Би

доступно туристима. Могао сам да видим тесне
ходнике подељене густим челичним мрежама у
којима би девојке с времена на време могле да
размене по коју реч са члановима својих поро
дица, наравно увек у присуству надзорница;
остао сам као толики други, запањен сплетом
улица, тргова, атријума, углавном у традицио
налном колонијалном мудахар стилу, који под
сећају на шпанска јужњачка села. За разлику
од њих која су углавном бело окречена, у уну

љана Лучић, археолог у Заводу за за
штиту споменика културе Сремска
Митровица, док је групу из „Архео
буса” водила у обилазак Царске па
лате и базилике Светог Димитрија,
сведочанстава о величини Сирмију
ма, „панонске Помпеје”, једне од че
тири престонице подељеног Римског
царства, „многољудне и славне мајке
градова”, како је писао антички исто
ричар Амијан Марцелин. За ова два
локалитета је урађена и 3Д рекон
струкција која помаже посетиоцима
да разумеју како су заиста изгледале
грађевине тог времена и колико су
умешни били ондашњи неимари.
Вишеспратнице за сиромашне, лук
сузне палате са подним грејањем за
богате, велелепни храмови за богове,
јавна купатила, аквадукти са сталним
снабдевањем свежом текућом водом,
систем канализације, осликане двора
не, унутрашња дворишта са базени

Детаљ из царске палате у Сирмијуму   Фото А. Мијалковић

ма, фонтанама и скулптурама, богати
подни мозаици – само су нека од сећа
ња на давно несталу цивилизацију од
које смо толико тога добили у наслеђе
и толико научили.
– Потрудили смо се да реконструи
шемо и објаснимо све детаље на архе
олошким налазиштима која су отво
рена за посетиоце, како они не би
отишли са утиском да су римски гра
дови само некакви рушевни зидићи
– примећује др Бернарда Жупанек,
кустос за антику у Музеју и галерија
ма града Љубљанe.

Необична питања
У Андаутонији су смислили разне ра
дионице и игре како би школарце, ко
ји често долазе у посету овом архео
лошком парку на десетак километара
од Загреба, заинтересовали да истра
же доба старих Римљана. Тоге, пар
феми у стакленим бочицама какве су
употребљавали пре два миленијума,

трашњости Свете Каталине доминирају јарка
наранџаста-теракот и индиго-плава, необична
комбинација за самостанску строгост и тонове
Белог града. У најбољим данима, негде среди
ном 17. века, било је саграђено преко осамдесет
кућа унутар манастирских зидина унутар којих
је живело готово 500 душа; да, кућа, а не ћелија,
јер су се аристократи добро побринули да њихо
ве за живота жртвоване кћери поживе у златним
кавезима: само трећина женске чељади у Светој
Каталини биле су искушенице и опатице, док су
две трећине биле робиње, куварице и друга по
слуга стављена „у пакету” на располагање смер
ним девама преданим богу и молитвама. Иако је
пропис био да свака девојка може донети у ма
настир 25 пописаних предмета, најбогатије су,
осим икона, вотивних кипова, приватних олта
ра опремале своје вечне куће енглеским порце
ланом, свиленим завесама, кинеским тканина
ма, скупоценим теписима и нимало скромном
гардеробом. Посебне ћелије биле су намењене
помоћном особљу и мала унутрашња дворишта
и мрачне кухиње без прозора са маленим отво
ром на таваници да изађе дим, кад већ не може
помрчина, мемла и очајање.

Похлепа за бесмртношћу



Фото Љиљана Поповић Анђић

глинене плочице за писање... Овде се
могу приредити чак и рођенданске за
баве у духу прохујалих времена, каже
Дора Кушан Шпаљ из Археолошког
музеја у Загребу.
Ипак, ниједан други археолошки
парк на путу римских царева није ус
пео тако целовито и осмишљено да по
веже прошлост и садашњост као Вими
нацијум. Усред пространства на којем
се некада налазио многољудни град са
јаком инфраструктуром, стамбеним
и јавним зградама, трговима, храмо
вима, занатским радњама, тржницом,
термама, а крај њега и велики војни
логор, пре десетак година је изграђена
реплика римске виле Domus Sciientia
rum Viminacium, или једноставно до
мус, где су смештене лабораторије и
канцеларије стручњака Археолошког
музеја који раде на ископавањима и
истраживањима археолошких налаза.
Вила је, међутим, отворена и за посе

Света Каталина буди врло противречне ути
ске: с једне стране, њена беспрекорна архитек
тура, рафинирана опремљеност њених сакрал
них просторија, библиотека, пинакотека, говоре
о храму супериорне духовности; с друге стра
не, овоземаљски живот навире из сваког угла
уличица које носе називе шпанских градова –
Кордова, Бургос, Толедо су неке од најлепших
и најживописнијих, врло налик рестаурираном
медитеранском летовалишту. Једино што нема
кафаница. На Сокодобер тргу, међутим, опати

тиоце, али и за праве „римске гозбе”
на којима се служе јела припремљена
по оригиналним рецептима сачува
ним из доба царева Трајана, Констан
тина, Галерија, Јустинијана...
Сарадници на пројекту Виминаци
јум, др Снежана Голубовић и др Нема
ња Мрђић, стрпљиво и са пуно духа
одговарају на питања посетилаца ко
ја, како су нам признали, понекад уме
ју да буду – па, прилично будаласта.
Да ли је Римљане подавило Панонско
море? Да ли је овде нађена београд
ска мумија? Да ли су римске гробни
це тако скучене јер су они били веома
ниски? А како су, недалеко од иско
пина царског маузолеја у Виминаци
јуму, на оближњем рудном копу тер
моелектране Костолац, 2009. године
откривени скелети мамута, некога је
занимало и да ли су Римљани довели
мамуте у Виминацијум? А мамути по
тичу из доба миоцена, дакле пет мили
она година пре Римљана...
¶

це су недељом, као на било којој пијаци, разме
њивале своје рукотворине и добра која су им
слале њихове породице – од намирница и пе
карских производа, до отмених сапуна што под
стичу не богобојазну скрушеност већ таштину.
Имала је Света Каталина чак и своју сопстве
ну Питију – надалеко чувену Сестру Ану, ко
ја је умела да прорекне судбине и земљотресе
и свакојака чудеса, док 1686. није отишла бо
гу на истину.
Шта је могло да нагна колонијалну аристо
кратију да своје најбоље кћери тако сурово жр
твује, да их осуди на доживотни затвор и вечни
мук једног манастира недоступног другим смрт
ницима? Шта ако не утопија да ће имати свог
представника, своју личну везу са Свевишњим,
можда протекцију кад дође време страшног су
да? Колико мора да је била јака та похлепа за
бесмртношћу која се откупљивала златници
ма, свилом и кадифом иза непробојних зиди
на једног моћног пребивалишта између овог и
оног света каква је Санта Каталина била неко
лико столећа.
Тек крајем деветнаестог века, папа Пио Де
вети послао је енергичну доминиканску опати
цу Хосефу Кадену да коренито промени стање
ствари у манастиру, да га на неки начин демо
кратизује и да ослободи слуге и робиње. Али у
то доба Арекипа више није била оно што је не
кад представљала – срце и понос једног царства
недогледних граница. Са капије Санта Катали
не бацам поглед на вечито измаглицом заогр
нут врх вулкана Мисти и помишљам како бог
више не делује тако на дохват руке, иако уто
пија у лагумима и ћелијама, у напуштеним ку
хињама и вешерницама и даље опстаје, тврдо
главо и мукло, далеко од очију нас богохулних
смртника.
¶

17. јун 2017.
kulturni.dodatak@politika.rs
08 Субота

ПОЗОРИШТА
НАРОДНО ПОЗОРИШТЕ
Француска 3, тел. 2620-946
www.narodnopozoriste.rs
Велика сцена
17. 6. у 12 – Промоција монографије о
Гордани Јевтовић, аутор В. Јовановић
у 19 – Норма
18. 6. у 19.30 – Ричард Трећи
19. 6. у 19.30 – Велика драма
20. 6. у 19.30 – Травијата
21. 6. у 19.30 – Норма
22. 6. у 19.30 –Успавана лепотица
23. 6. у 19.30 – Родољупци
Сцена „Раша Плаовић”
17. 6.у 20.30 – Чехов је Толстоју рекао
збогом
18. 6. у 20.30 – Српска Лајка
20. 6. у 20.30 – Сумњиво лице
21. 6. у 20.30 – Сумњиво лице
22. 6. у 19.30 – Сумњиво лице
23. 6. у 19.30 – Сексуалне неурозе наших родитеља
ЈУГОСЛОВЕНСКО ДРАМСКО
ПОЗОРИШТЕ
Краља Милана 50, тел. 3061-900
www.jdp.rs
Сцена „Љуба Тадић”
17. 6. у 20 – Случајна смрт једног анар
хисте, р. М. Малетковић
18. 6. у 20 – Скакавци, р. Д. Мијач
19. 6. у 20 – Тако је (ако вам се тако чи
ни), р. Ј. Марковић
20. 6. у 20 – Хамлет, р. А. Поповски
21. 6. у 20 – Тако је (ако вам се тако чи
ни), р. Ј. Марковић
22. 6. у 20 – Уносно место, р. Е. Савин
23. 6. у 20 – Хамлет, р. А. Поповски
Студио ЈДП
20. 6 у 20.30 – What the fuck are we
doing here?, р. М. Малетковић
ПОЗОРИШТЕ „СЛАВИЈА“
Светог Саве 16–18, тел. 24-36-995
www.pozoriste-slavija.co.rs
17. 6. у 20 – Прва парница, р. М. Миси
рача
22. 6. у 20 – Жена без срца р. С. Сале
товић
23. 6. у 20 – Коштана р. В. Митровић
ОПЕРА И ТЕАТАР МАДЛЕНИАНУМ
Земун, Главна 32, тел. 316 27 97
Велика сцена
19. 6. у 19.30 – Јадници, р. Н. Брадић
ПОЗОРИШТЕ „БОШКО БУХА”
Установа културе „Вук Караџић”
Булевар краља Александра 77а
Сцена за децу
17. 6. у 12 – Петар Пан, р. М. Караџић
Вечерња сцена
19. 6. у 20 – Иза кулиса, р. Ј. Радивојевић
ТЕАТАР ЛЕВО
Ресавска 11, тел. 3233-002
www.teatarlevo.com
18. 6. у 17 – (Не)изнађени, испити школа глуме Театра Лево
19. 6. у 20 – Таван, дипломска представа Театра Лево
21. 6. у 20.30 – Лари Томпсон, У. Шћепановић и Л. Вал
22. 6. у 20.30 – Човек, звер и врлина,
Ј. Љубеновић
ТЕАТАР CARTE BLANCHE
Карађорђева 9, тел: 420-90 -70
office@carteblanche.rs
16. 6. у 21.30 Клуб – Марија Угрица
Piano session
18. 6. у 20 Сцена – Хипертензија
19. 6. у 20 Сцена – Обично вече
20. 6. у 20 Сцена – Хор „Бечких“ дечака
21. 6. у 20 Сцена – Керови
21. 6. у 21.30 Клуб – Марија Угрица
Piano session
22. 6. у 20 Сцена – Кабаре три даме, цимет и ванила

ЦЕНТРИ КУЛТУРЕ
КУЛТУРНИ ЦЕНТАР БЕОГРАДА
Кнез Михаилова 6, тел. 2621-469
www.kcb.org.rs
Ликовни програм, тел. 2622-926
(радно време галерија: сваког дана од
12 до 20, недељом затворено)
Ликовна галерија, Кнез Михаилова 6
Галерија Артгет – 16. година,
Трг републике 5/I
Галерија Podroom, Трг републике 5
До 1. 7. – Изложба Када се Други сусреће
са другим Другим отворено. Кустоскиња:
Б. Ћирић. Уметници: Birdhead (Кина), С.
Рингхолт (Аустралија), Л. Кит (Хонг Конг), Х.
Цуњен (Сингапур), Л. Лиао (Кина), Ф. д’Еви
и К. Вест (Аустралија), П. Канис (Русија), Les
gens d’Uterpan (Француска), Х. Софија (Ин
донезија), В. Николић (Србија), С. Илић (Ср
бија), И. Хаидук (Србија), Ш. Јуњу (Тајван), Х.
Јун (Кина), С. Стојановић (Србија), Г. Баче
вац и Н. Кирћански (Србија), Л. Гонзалез
(Француска) и М. Лопез (Шпанија)
Артгет галерија, Трг републике 5
23. 6. у 18 – Перформативно предавање
уметника Ху Јуна. Учествују: Б. Ћирић и
уметник
Филмска галерија – Фоаје ДКЦ-а
Коларчева 6
До 15. 7. – 60 година у центру – изложба
поводом 60 година рада КЦБ-а, ауторке
Маје Медић
Филмски програм, тел. 2621-174
Дворана Културног центра Београда
Коларчева 6
До 21. 6. – у 17– Плесачица, у 19 –То
плотни удар, у 21 – Леди Магбет
Музички програм, тел. 2622 058
Галерија Италијанског института
за културу у Београду,
Кнеза Милоша 56
19. 6. – Концерт у галерији у сарадњи са
Италијанским институтом за културу и

ИДУЋЕ НЕДЕЉЕ У БЕОГРАДУ
Радио Беог радом 202, у 20 – Клавирски
дуо В. Кршић и С. Николајевић, у 21 – С.
Каранац, тенор, М. Пантелић, баритон,
и М. Илић, клавир
Плато испред
Културног центра Београда
(код фонтана)
21. 6. у 18 – Концерти поводом Светског
дана музике, у 18 – Београдски дувачки
оркестар, диригент В. Мустајбашић, у
19 – Концерт Хора Дечјег културног цен
тра Београд, диригент Н. Ивановић
Књижевно-трибински програм,
тел. 2621 137
Галерија Артгет –Трг републике 5/I
21. 6. у 12 – Представљање књиге Је
лене Матић Кратка историја фотогра
фије
22. 6. у 19 – Предавање чланице Европ
ске комисије и професорке Европских
студија на Институту политичких наука
на Слободном универзитету у Берлину –
Михаеле Шрејер: Стање ЕУ пре и после
важних избора током 2017. Програм се
реализује у сарадњи са Институтом за
филозофију и друштвену теорију и Хајн
рих Бел фондацијом
Едукативни програм
Галерија Подроом, Трг републике 5
24. 6. 13–16 – АРТЕДУ радионица за
младе. Поводом изложбе Биљане Ћи
рић, радионицу воде Г. Бачевац и Н.
Кирћански
Галерија Артгет –Трг републике 5/I
25. 6. 12–17 – АРТЕДУ радион
 ица за
младе. Радионица у оквиру програма
КЦБ тима младих. Радионицу води С.
Милутиновић
ДОМ ОМЛАДИНЕ
Македонска 22, тел. 3220-127
www.domomladine.rs
17. 6. у 19 Американа – Музички про
грам: K-pop World Festival Serbia 2017.
18. 6. у 20 Американа – Концерт: Имаго
Мунди у Београду – музичко вече посве
ћено Константину Бранкузију, славном
румунском вајару.
19. 6. у 19 Трибинска сала – Фантастич
на читаоница: „The Mercy Journals” Кла
удије Каспер. Модератор: Б. Бутковић.
Трибина Друштва љубитеља фантастике
„Лазар Коmарчић“
у 20 Велика сала – Белдокс у ДОБ-у –
Пројекција филма: „Гора“, р. С. Мале
шевић
у 20.30 Плато Милана Младеновића –
Концерт: Monday Blues
20. 6. у 18 Главни хол – Трибина: Инспи
рација великана. Посебно издање часо
писа Градац посвећено Џеку Керуаку.
Говоре: М. Влајчић, Ж. Симић. Модера
тор: Д. Стојковић
у 17, 19 и 21 Велика сала – Гаражни
филм у ДОБ-у. Пројекције филмова:
„Држава”, р. Ј. Марковић и „Унутра”, р.
М. Абрлић и Ј. Марковић & Разговор:
Стварност на филму
у 21 Американа – Музички програм:
Интимно вече са Howe Gelbom (Giant
Sand) „Стандарди будућности/Future
Standards“.
21. 6. Трибинска сала у 19 – Трибина
Биоет ичког друштва Србије: Алтерего –
није него/Живот на Интернету. Говори:
А. Раичевић
у 20 Плато Милана Младеновића – Кон
церт на Зидићу: ВИС Небоград
22–25. 6. Велика сала & Американа – X
Јапанизам фестивал. Организација: Са
курабана у партнерству са Домом омла
дине Београда и амбасадом Јапана у Ре
публици Србији.
23. 6. у 20 Плато Милана Младенови
ћа – Концерт на Зидићу – Шајзебитер
лемон
СТУДЕНТСКИ КУЛТУРНИ ЦЕНТАР
Краља Милана 48, тел. 3602-036
www.skc.rs
Програм +
17. 6. у 17 и 19.30 Велика сала – Мастер
Бластер, традиционални концерт ученика и професора прве школе за рок и поп
музику
23. 6 у 21 Башта СКЦ – Свечано отварање 26. БЕЛЕФ-а, Концерт Сање Илића
и Балканике
Музички програм
18. 6. у 20 Велика сала – XVI Међународни фестивал харфе у Београду, концерт за виолину и харфу, В. Станковић
(виолина) и Т. Жердин (харфа)
19. 6. у 20 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 варијација), концерт
22. 6. у 20 Велика сала – Почетак лета,
Ј. Белић и Љ. Живановић, вече познатих
арија и дуета из опера и оперета
Ликовни програм
22. 6. у 19 Срећна галерија – Докторски уметнички пројекат Драгане Јокић – Визуелно маркирање отвореног
урбаног простора факултета београдских универзитета уметничким интервенцијама
СКЦ Нови Београд
Булевар Зорана Ђинђића 152/а
21. 6. у 19 Галерија СКЦ Нови Београд
– Игор Марковић „Светлост и тама”, изложба цртежа и слика
Редован програм
Сваке суботе и недеље 11–15 Нови
простор – Скцова бесплатна школа
стрипа и илустрације
Сваке суботе од 11 мала сала – Скцова
бесплатна школа фотографије
Дом културе Студентски град
Булевар Зорана Ђинђића 179
тел. 2691442
www.dksg.rs
Позориште
22. 6. у 20 Велика сала – Факултет умет
ности Универзитета у Приштини. Драм
ски одсек: Испит студената основних и
мастер студија Глуме

23. 6. у 21 Летња сцена – Премијера:
Отворено позориште ДКСГ и Нови сту
дио: Импулс – презентација радионице
савременог плеса. Ауторка презентаци
је С. Цвркотић
Ликовни програм
До 20. 6. Галерија – Изложба скулптуре
у дрвету Милоша Кнежевића
22. 6. у 19 Галерија – Отварање изло
жбе Aqua permanens Милице Антони
јевић
До 10. 7. Велика галерија – Изложба:
7x4 Ненада Миловановића

КЦ ЧУКАРИЦА
Тургењевљева 5, тел. 3552-678
www.kccukarica.rs

19. 6. у 19 – Отворање мултимедијалне
изложбе Јелене и Марије Аранђеловић
„Трагови злочина и докази среће”

Вечерња сцена
22. 6. у 20 – „Заједнички стан“, р. С. и И.
Ристић – Позоришна трупа Артисти

БИБЛИОТЕКЕ

Дечја сцена
21. 6 у 18 – Завршна приредба Предшкол
ске установе „Паметница дипломат“

БИБЛИОТЕКЕ ГРАДА БЕОГРАДА
Кнез Михаилова 56. тел. 202-40-00
www.bgb.rs

Сцена за младе
20. 6. у 20 – Нова епоха уметности – Ехо
театар – Ехо одисеја

19. 6. у 19 Одељење уметности – БГБ,
Друштво српско-иранског пријатељства
и Културни центар Ирана у Београду ор
ганизују предавање „Исламска архитек
тура на простору Ирана”. Предавач: Д.
Ћаловић
20. 6. у 17 Римска дворана – БГБ и Заду
жбина Андрејевић организују предста
вљање монографије „Стрес родитељске
улоге у контексту породичних односа и
васпитног стила” ауторке Снежане Ву
ковић. Учествују: Ј. Тодоровић, В. Раје
вић и ауторка
21. 6 у 19 Одељење уметности – Пред
стављање романа епске фантастике
„Драгојл ратници” аутора Душка Благо
јевића. Учествују: К. Годић, Н. Лазовић
и аутор

Форум
24. 6. у 18 Велика сала – Трибина: Како
преживети своју породицу?

Ликовни програм
До 24. 6. – Изложба дечијих радова Сту
дуја цртања и сликања КЦ „Чукарица“

Музички програм
21. 6. у 20.30 Летња сцена/клупице –
Концерт: Балканофонија

Музички програм
17. 6. у 12 – Концерт балетског студи
ја „Копелија“

Књижевност
20. 6. у 19 Клуб Магистрала – Предста
вљање романа Синише Стојановића Бе
оградска бележница. Учествују: И. Пе
шко, М. Белчевић и аутор.
22. 6. у 20 Клуб Магистрала – Пред
стављање аутора прве Argh! Радион
 и
це креат ивног писања коју води А. М.
Грбић
Филм
17. 6. у 21 Амфитеатар – Црни Перикле,
р. С. Мордини
18. 6. у 21 Амфитеатар – Патерсон, р. Џ.
Џармуш
Академски филмски центар
17. и 18. 6. од 11 Студио 28 – Семинар
Желимира Жилника
21. 6. у 19.30 Мала сала – Фестивал у
гостима: Микро ФАФ
Библиотека
21. 6. у 18 Читаоница Е – Предавање: Ге
ографски информациони системи. Пре
давач: О. Вучковац
До 30. 6. Хол Библиотеке – Изложба
књига: Средњовековна књижевност.
Аутор изложбе: Растко Марковић
Мићунов ћошак
20. 6. у 19 Мала сала – Предавање: Ци
клус Историја блуза Три краља. Преда
вач М. Ристић
ДЕЧЈИ КУЛТУРНИ ЦЕНТАР
Таковска 8, тел. 32-42-011
www.dkcb.rs
Музичко-сценски програм
17. 6. у 18 Сала Донка Шпичек – Јавни
час Belgrade English Language Theatre
ДКЦБ, „Red heat“
у 20.30 Сала Донка Шпичек – „Србија
кроз песму и игру”
Ликовни програм
Годишња изложба Уметничких студија и
атељеа ДКЦБ
Галерија
Бесплатне летње радионице за децу и
младе „Култура слободног времена“
19–23. 6 11–13 – Драмска читаоница
„Златна јабука и девет пауница”
21. и 22. 6. 12–14 – Радионица аними
раног филма
ЗАДУЖБИНА ИЛИЈЕ М. КОЛАРЦА
Студентски трг 5
www.kolarac.rs
Предавачки центар, тел. 2637-609
19. 6. у 19.30 Мала сала – Разговор о
књизи Радмиле Тонковић Небеске хе
роине света. Учествују: Д. Катанић, др
Н. Станић, Б. Глоговац, Л. Булатовић и
ауторка
20. 6. у 19.30 Мала сала – Књижевно
вече Владимир Пиштало: Сунце овог да
на. Писмо Андрићу. Учествују: Г. Тешић,
В. Кецмановић, Н. Шапоња, Д. Вуковић
и аутор
21. 6. у 18 Мала сала – Разговор о књи
зи Станка Стојиљковића Србија до
Шангаја, и назад. Учествују: др Б. Кова
чевић, др Т. Сабо, др М. Недељковић,
др Б. Раденковић, др Ђ. Мештер и С.
Стојиљковић
Галерија
До 24. 6. – Изложба скулптура Милана
Кулића Дискорд биће.
Галерија је отворена сваког дана од 10
до 20 сати (сем недеље).

Ук „Пароброд”
Капетан Мишина 6а, тел. 414-21-68
23. 6. у 18 – Вилијам Бароуз: Човек из
нутра
у 20 – Голи ручак
КУЋА ЂУРЕ ЈАКШИЋА
Скадарска 34, тел. 7230-302
www.kucadjurejaksica.rs
17. 6. у 19 – Концерт Мирјане Маринко
вић „Пола века и још сто“, руске песме
и циганске песме
19. 6. у 19 – Мирјана Николић Марин
шек „Бергманова жена које нема“. Уче
ствују: Н. Драгаш и ауторка
22. 6. у 19 – Отварање изложбе слика
Бојана Савића
23. 6. у 19 – Представљање поем
 е Јеле
не Мило „Мој ђед Видо Брковић“
ДОМ ВОЈСКЕ СРБИЈЕ
Браће Југовића 19, тел. 3234-702
www.odbrana.mod.gov.rs
Ликовни програм
Галеријe Дома Војске Србије
(радно време: сваког дана,
сем недељом,
од 11 до 19 часова)
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 таписеријска сцена“, у сарадњи са Атељеом 61, Нови Сад
Промоције
22. 6. у 20 Свечана сала – Промоција
књиге „Пут у Сарајево“, Џон Рол
Музички програм
21. 6. у 20 Свечана сала – Концерт поводом светског Дана музике, Уметнички
ансамбл Министарства одбране „Станислав Бинички“
РУСКИ ДОМ
Краљице Наталије 33, тел. 2642-178
www.ruskidom.rs
20. 6. у 11 Библиотека – Поводом 76-годишњице почетка Великог отаџбинског
рата и одбране Тврђаве Брест, пројекција филма „Тврђава Брест“
у 13 Велика сала – Представа „Лајање
на звезде“ у извођењу ученика Математичке гимназије.
22. 6. у 19 Велика сала – Дан сећања и
жалости, филмска премијера „Три дана
до пролећа“

ГАЛЕРИЈЕ
Галерија САНУ
Кнез Михаилова 3, тел. 20-27-244
www.sanu.ac.rs
Концерти
19. 6. у 18 – К. Крстић, клавир.
22. 6. у 18 – Л. Мухадиновић, флаута; М.
Богдановић, клавир.
ГАЛЕРИЈА НАУКЕ И ТЕХНИКЕ САНУ
Ђуре Јакшића 2, тел. 2027-152
gnt@sanu.ac.rs
Радно време: радним даном 10–20, су
ботом 10–15 сати

Центар за музику
Студентски трг 5, тел. 2626-591

До 30. 6. – VII Салон пејзажне архитек
туре 2017.

Велика дворана
18. 6. у 11 Велика дворана – Циклус:
Коларчев подијум камерне музике, Бео
градски симфоничари, диригент Р. Јова
новић, солиста И. Лазић, хорна
21. 6. у 21 Велика дворана – Elemen
tal Culture Колектив, квинтет удараљки
(САД)
22. 6. у 20 Велика дворана – Оркестар
младих из Чикага
23. 6. у 20.30 Велика дворана – Наци
онални академски оркестара руских
народних инструмената, Николај Пе
трович Осипов при московској филхар
монији

ГАЛЕРИЈА ГРАФИЧКИ КОЛЕКТИВ
Обилићев венац 27, тел. 2627-785
www.grafickikolektiv.org

Музичка галерија
21. 6. у 18 Музичка галерија – Ернест
Со, клавир. Whirl and Swirl, A Jazz Inspi
red Piano Recital. ј
Хол Коларца
21. 6. у 19.30 – Вођење кроз изло
жбу Свет звука и конц ерт Трио Сен
сартика
УДРУЖЕЊЕ КЊИЖЕВНИКА СРБИЈЕ
Трибина Француска 7
www.uksrbije.org.rs
19. 6. у 12 – Проглашење и уручење на
граде „Драгиша Кашиковић“. Учествују:
жири и награђени аутори
у 19 – Драгослав Драган Угарчина: „Ре
ка без повратка“ и „Бити човек“. Уче
ствују: Д. Вучинић, Н. Рајаковић, М. Сте
фановић, Љ. Јокић и аутор
21. 6. у 12 – Представљање новог бро
ја часописа „Драма“. Говоре: уредници
и сарадници
23. 6. у 19 – Нови број листа „Збиља“.
Говоре:Б.Ђоровић, Д. Бокан, Д. Вујичић,
М. Лазић
Уредник и водитељ: М. Вукадиновић

19. 6. у 19 – отварање изложбе Херба
ријум куриозитета, аутора Александра
Палавестре
Стална продаја графика. Радно време:
11–20, суботом 10–16 сати
Галерија РтС
Таковска 10, тел. 321-1324
До 23. 6. – Београдскo бијенале 2017.
Нова галерија
До 25. 6. – Тамбурица фест
Галерија УЛУС
Кнез Михаилова 37, тел. 2623-128
www.ulus.rs
Изложбе
До 27. 6. – Мултимедијална изложба,
Бранко Николов
Уметнички павиљон „Цвијета Зузорић”
Мали калемегдан 1, тел. 26 21 585
До 10. 7. – Ретроспективна изложба,
Хилмија Ћатовић
Галерија ‘73
Пожешка 83a, тел. 35-57-142
www.galerija73.com
До 11. 7. – Изложба скулптура Матије
Вуковића (1925–1985), ауторски проје
кат Николе Кусовца
Галерија СУЛУЈ
Tеразије 26, тел. 2685-780
Радно време галерије радним даном
13–19, суботом 11–14 ч.

Библиотека „Петар Кочић“
Врачар, Вишка 3, тел. 2430-250
23. 6. у 18 – Циклус Сезона књига. „Нај
лепше љубавне песме српских песники
ња“, приређивач Г. Симеуновић
Галерија Атријум – Изложба „Вода у
књигама уметника – пергамент концер
тина” ауторке Лепосаве Милошевић Си
биновић
БИБЛИОТЕКА „МИЛУТИН БОЈИЋ”
Илије Гарашанина бр. 5, тел. 324-24-18
www.milutinbojic.org.rs
Матично одељење,
Илије Гарашанина 5
тел. 3242-418
22. 6. у 19 – Представљање књиге при
ча „Радост жуте лубенице“ Весне Ђука
новић. О књизи говори: С. Крстец
Библиотека Борча,
Косте Манојловића б.б. тел. 27-23-988
19. 6. у 19 – Представљање романа „Бо
жанска је снага књижевности“ Марије
Стојиљковић Марстој. Гост: М. Радоса
вљевић Шоми
БИБЛИОТЕКA САНУ
Кнеза Михаила 35, тел. 2027-164
www.sanu.ac.rs
Изложба
До 23. 6. Стојан Новаковић (1842–
1915–2017)

МУЗЕЈИ
НАРОДНИ МУЗЕЈ У БЕОГРАДУ
Трг Републике 1а, тел. 330-60-48
www.narodnimuzej.rs
Централна зграда Народног музеја у Бе
ограду и Галерија фреска привремено су
затворене за посетиоце.
Музеј Вука и Доситеја
Господар Јевремова 21, тел. 2625-161
Oсновна поставка музеја посвећена је
Вуку Караџићу и Доситеју Обрадовићу,
двојици реформатора српског језика
17. 6–15. 9. – „Музеј у срцу града“, лет
њи програми
17. 6. у 9 – „Активни музеј“ Таи чи чу
ан, вежбе здравља, са инструкторком Т.
Перковић у дворишту музеја
у 17 – Поставка се може погледати уз
стручно вођење
20. 6. у 12 – Поставка се може погледа
ти уз стручно вођење
21. 6. у 17 – Стручно вођење о Римским
каменим споменицима из Народног му
зеја у Великом барутном магацину на
Београдској тврђави
Радно време: уторак, среда, петак од 10
до 17; четвртак, субота од 12 до 20; не
деља од 10 до 14 сати (улаз бесплантан);
понедељком затворено.
МУЗЕЈ ГРАДА БЕОГРАДА
Змај Јовина 1, тел. 2630-825
www.mgb.org.rs
Кoнак кнегиње Љубице
Кнеза Симе Марковића 8,
тел. 2638-264
Радно време: уто., сре., пет. 10–17 ч.,
чет. 10–18 ч., суб. 12–20 ч., нед 10–14 ч.
Стална поставка: Ентеријери београд
ских кућа XIX века
Сала под сводовима – Изложбa „Бео
градско сајмиште – повратак у будућ
ност“, у сарадњи са Архитектонским фа
култетом из Београда.
17. 6. 13–17 – Виртуелна тура кроз
Београдско сајмиште
18. 6. од 13 – Кроз изложбу води један
од аутора МА Ангелина Банковић.
20. 6. у 18 – Перформанс поводом затварања изложбе „Штуке су долетеле
у зору...“ у сарадњи са Културним елементом
Спомен-музеј Иве Андрића
Андрићев венац 8, тел. 3238-397
Радно време: уто., сре., пет., суб. 10–17
ч., чет. 12–20 ч., нед. 10–14 ч.
Стална поставка
Музеј Јована Цвијића,
Јелене Ћетковић 5
тел. 3223-126
Радно време: уто., сре., пет., суб. 10–17
ч., че.т 12–20 ч., нед. 10–14 ч.
Стална поставка.
До 9. 7. Галерија Карст – Изложба „Ка
лиопе Аустрија. Жене у друштву, култури
и науци”, у сарадњи са Аустријским кул
турним форумом.
Археолошко налазиште Винча,
Бело брдо 17 тел. 8065-334
Радно време: уто., сре., пет. 10–16, чет.
12–18, суб., нед. 10–18
Стална поставка
Музеј Паје Јовановића,
Краља Милана 21/IV тел. 3340-176
Радно време: чет. 10–18 ч. , суб. 12–20,
нед. 10–14 ч.
Стална поставка
Стручно вођење чет. и суб. у 12, 14 и 16
нед. у 12 сати

Збирка икона Секулић, Узун Миркова 5
тел. 2182-961
Радно време: чет. 10–18, суб. 12–20,
нед. 10–14 сати
Стална поставка.
Стручно вођење чет. и суб. у 12, 14 и 16,
нед. у 12 сати
Музеј Бањичког логора
Павла Јуришића Штурма 33,
тел. 3674-877
Радно време: сре., чет., пет. 10–17 сати.
Стална поставка
Музеј града Београда, Ресавска 40б
тел. 3283-504
До 30. 6. – Изложба „Сјај ренесансе” у
сарадњи са Италијанским институтом
за културу и Кинг студијом Фауста Фор
назарија.
Радно време: сваки дан осим недеље
12–20 сати.
ЕТНОГРАФСКИ МУЗЕЈ У БЕОГРАДУ
Студентски трг 13, тел. 3281-888
www.etnografskimuzej.rs
Радно време: уторак–субота 10–17 сати;
недеља 9–17 сати
Стална изложба – Народна култура Ср
ба у XIX и XX веку
Поклон-збирка – Секе Мишевић-Мијато
вић изложена у клубу Етнографског му
зеја.
До 30. 6. – Изложба Трајне вредности,
посвећена педесетогодишњици Азербеј
џанског музеја тепиха. Ауторка изложбе
је Ширин Меликова
До 30. 6. – Изложба слика „Љубав ће
преживети” Ане Петровић
22. 6. у 12 – Етнофилм у подне – Ој, Ср
бијо
Етнографска спомен-збирка
Христифора Црниловића
– Манакова кућа
Гаврила Принципа 5, тел. 3036–114
manakovakuca@etnografskimuzej.rs
Стална изложба – Народне ношње и на
кит централнобалканског подручја
До 30. 6. – Гостујућа изложба Музеја
града Новог Сада „Украс мушког лица –
брк” ауторке Иване Јовановић-Гудурић
МУЗЕЈ НАРОДНОГ ПОЗОРИШТА
Доситејева 2, тел. 328-44-73
muzej@narodnopozoriste.rs
17. 6. у 12 – Отворена врата
Јубилеј
23. 6. у 19.30 – Сликање портрета – Пет
година емисије ПортретПлус
Изложбе
Прва поставка, аутор Зорица Јанковић
Млади сценографи изложба радова сту
дената сценографије, ФПУ Универзитета
уметности у Београду
Обавештење
Радно време понедељак–петак од 10.30
до 15.30 и од 18.30 до краја последње
паузе на Великој сцени, суботом од 18 до
краја последње паузе на Великој сцени
МУЗЕЈ ПРИМЕЊЕНЕ УМЕТНОСТИ
Вука Караџића 18
До 27. 6. – Самостална изложба Нине
Тодоровић „ Мапирање деконструкције
17. 6. у 13 – Стручно вођење кроз изло
жбу и разговор са уметницом и кустосом
изложбе С. Јовановићем
На први (п)оглед: Музеј примењене умет
ности, стална поставка експоната из му
зејских колекција историјских одсека
МПУАрт – Специјализована продавница
сувенира нуди репрезентативни избор
копија средњовековног накита, реплике
музејских предмета као и дела савреме
них дизајнера
МУЗЕЈ АФРИЧКЕ УМЕТНОСТИ
Андре Николића 14, тел. 2651-654
www.museumofafricanart.org
Музеј је отворен сваког дана, 7 дана у
недељи, од 10 до 18 сати
Посебни програми
Тематска поставка Музеја: „Чoвeк
нe мoжe oпстaти сaм, (Рe)кoнцeптуaлизaциja Mузeja aфричкe умeтнoсти
– збиркe Вeдe и др Здрaвкa Пeчaрa“
18. 6. 11–13 – Јавно вођење кроз пoстaвку: „Човек не може опстати сам и Распа
кивање архива Веде Загорац и Здравка
Печара“, дечја креативна радион
 ица:
„Фантастичне форме: Ђивара“
у 12 – Јавно вођење кроз изложбу „Чо
век не може опстати сам...“ на енгле
ском језику.
22. 6. у 18 – Јавно вођење: „Чoвeк нe
мoжe oпстaти сaм. (Рe)кoнцeптуaлизaциja Mузeja aфричкe умeтнoсти – збиркe
Вeдe и др Здрaвкa Пeчaрa.“
ИСТОРИЈСКИ МУЗЕЈ СРБИЈЕ
Трг Николе Пашића 11, тел. 3398-018
www.imus.org.rs
Радно време: сваког дана осим поне
дељка 12–20 сати
До 1. 11. – Изложба „Србија 1915–
1916”. Стручна вођења су средом од 17
и суботом од 13 сати
До 1. 11. – Изложба „Заоставштина Оље
Ивањицки”. Стручна вођења су петком
од 17 часова
Конак Кнеза Милоша у Топчидеру
Булевар патријарха Павла 2,
тел. 2660-422
Радно време: сваког дана осим поне
дељка 10–17 сати
Стална поставка – „Милош Обреновић –
династија, историја, мит“
Тематска изложба у форми стрипа
„Ево мене, ето вас... Сећање кнеза Ми
лоша”
До 30. 6. – Изложба „Печатњаци и печати из збирке Историјског музеја Србије”
Групне посете се заказују на телефоне:
3287-242 (за Трг Н. Пашића) и 2660-422
(за Конак)
ГАЛЕРИЈА
ПРИРОДЊАЧКОГ МУЗЕЈА
Мали Калемегдан 5, тел. 3284-317
www.nhmbeo.rs
До августа – Изложба „Метеор
 ити – гла
сници Свемира“, аутора Александра Лу
ковића

Субота 17. јун 2017.
kulturni.dodatak@politika.rs
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Заједничко
читање

Јована Николић*

На Блиском истоку и у Северној Африци угро
жено је око 20.000 археолошких налазишта,
према подацима EAMENA базе података. Ба
зу је направио тим британских истраживача
са универзитета у Оксфорду, Лесте
ру и Дарему, а приступ је отворен за
јавност у мају ове године. Налазишта
су у великој мери угрожена због кон
фликта и ратова, али и због пољопри
вреде, изградње, природне ерозије и
пљачки. Интерактивна онлајн мапа
корисницама пружа информације о
тренутном ризику као и историјске
податке о сваком појединачном на
лазишту и њиховој повезаности. Овај
део света карактерише богата и ра
знолика историја, као и импресиван
број археолошких налазишта међу
којима су неолитско насеље у Либа
ну, антички градови Петра, Јерихон
и бројни храмови.
Wikimedia

Археологија

Угрожена
налазишта

Wikimedia

Азијске земље одговорне у великој мери за зага
ђење океана пластиком, склопиле су договор о
чишћењу и заштити на недавно завршеном Оке

Терапије
за алергије

животиња. Симптоми астме и још неких врста
алергије јављају се када имунске ћелије реагују
на протеине из супстанце на коју је особа алер
гична. Највећи изазов за лечење је нека врста
„памћења” које ове ћелије развијају,
па постају отпорне на терапије. Ис
траживачки тим тврди да је сада мо
гуће „обрисати ова сећања” генском
терапијом тако да имунски систем
постане толерантан на дати протеин.
У будућности би требало да се у ла
бораторији истраживање обави и на
људским ћелијама, а уколико резул
тати буду исти као код животиња, ово
би могла да постане терапија против
астме, али и још неких врста алергија
као што су оне које изазивају кикири
ки или убод пчеле. Терапија се састо
ји од узимања крвне матичне ћелије,
убацивању гена у њу, а затим се ова
ћелија даје примаоцу код кога производи нове
крвне ћелије које код имуних искључују алер
гијску реакцију.
Pixabay

Истраживачки тим са Берклија предвођен док
торандом компјутерских наука Диланом Хед
филдом-Менелом ради на развијању матема
тичког модела интеракције између
робота и људи под називом „Преки
дач игре”, како преноси New Scientist.
Тим жели да испита колико самопо
уздања треба да има ефикасан и ко
ристан алгоритам, наводећи пример
Фејсбуковог алгоритма који приказу
је ствари које корисник жели да види
па се често догоди да међу њима буду
и лажне вести. У теоријској игри коју
је осмислио тим са Берклија, машина
добија задатак а човек може да је ис
кључи кад год пожели. Међутим, ма
шина одлучује да ли ће то допустити.
Машина програмирана тако да „има
самопоуздања” да је све што ради ис
правно неће дозволити овај корак,
док машина коју човек може увек да
заустави неће извршити чак ни кори
сне задатке. Зато је питање самопоу
здања, према мишљењу тима, веома
значајно за безбедност.
Pixabay

Вештачка интелигенција

Прекидач игре

анском самиту Уједињених нација, преноси БиБи-Си. У питању су Кина, Индонезија, Тајланд и
Филипини, а самит у Њујорку део је међународ
не борбе против загађења океана. Процењује се
да у океане годишње доспе између пет
и 13 милиона тона пластике, а велики
проценат поједу рибе и птице, па чак
и животиње са дна. Истраживања оба
вљена у Хелмолц центру у Лајпцигу
показују да велики део пластике по
тиче из предела удаљених од мора, а
нарочито из држава чији економски
развој није праћен плановима за од
лагање и уништавање отпада. Азиј
ске земље предузимају мере, па тако
представници тајландске владе твр
де да су развили двадесетогодишњу
стратегију, у индонежанским школа
ма почиње масовна едукација деце на
ову тему, а на Филипинима се разви
јају нови закони. Један од највећих изазова је
сте проналажење материјала који би био добра
замена за пластику.

Истраживачки тим са Универзитета у Квин
сленду дошао је до решења како искључити не
ке алергијске реакције генском терапијом код

Препознавање
лица

вио је почетком јуна у часопису Cell Press рад
у коме тврди да је „код” помоћу ког мозак при
мата идентификује лица једноставнији него
што се мислило. Наиме, када посматрамо фо
тографије људи веома брзо мозак ре
гиструје познанике и разликује их
од оних које никада раније није ви
део. Истраживаче је занимало како је
то могуће с обзиром на то да је број
мог ућих комбинација далеко већи
од броја неурона. Помоћу експери
мента на макаки мајмунима истра
живачки тим је утврдио постојање
такозваног простора лица, односно
да је сваки од неурона који реагује
на лица повезана са специфичном
осом, а ове осе стварају слике свих
могућих лица на сличан начин на ко
ји од основних боја настају све могу
ће нијансе. Тим је успео да на осно
ву посматрања активности неурона
мајмуна реконструише лице које је
овим животињама приказано, па се надају да
ће у будућности ово откриће имати примену
у судским сведочењима.
Pixabay

Почетком јуна у часопису Nature обја
вљени су нови узбудљиви подаци о екс
трасоларној планети KELT-9b, откри
веној 2014. године. Ово је најтоплија
планета пронађена до сада, а на њеној

Екологија

дневној страни температура износи чак око
4.326 степени Целзијуса, што је топлије од већи
не звезда. Ипак овај гасни џин сличан Јупитеру,
али 2,8 пута већи, према пропозицијама о маси
и кретању одговара дефиницији пла
нете, а путовање око своје звезде за
врши за само дан и по, колико на овом
необичном месту траје година. Може
се рећи да је планета „закључана” за
звезду на сличан начин као Месец за
Земљу, па њена дневна страна добија
екстремне количне зрачења које ње
ну атмосферу надувавају као балон и
не дозвољавају атомима да се споје и
образују молекуле. Дакле, на дневној
страни је немогуће постојање воде,
метана или угљен-диоксида, док се о
ноћној страни још увек не зна да ли
неки молекули могу на њој привремено да по
стоје. Међународни тим астронома у свом раду
наводи да постоји могућност и да ова планета
има реп попут комете што треба тек у будућно
сти да буде проверено.
R. Hurt (IPAC), NASA/JPL-Caltech

Свемир

Планета топлија
од звезда

Договор
о пластици

Генетика

Фосил до тада непознате врсте пилосаур
са, који је живео у доба диносауруса, али
је био морски предатор, односно Lusk
han itilensis, пронађен је у јесен 2002.

Причање прича и читање добро утичу на ког
нитивни развој детета, али резултати су још
бољи онда када дете није само пасивни слу

Мозак

године у Русији. Крајем маја ове године међу
народни тим, предвођен геологом Валентином
Фишером са Универзитета у Лијежу, у Белгији,
објавио је у часопису Current Biology рад у коме
се запажа да је еволуција ових живо
тиња имала другачији ток него што
се претпостављало. У истраживању
је учествовао и Глеб Успенски, про
фесор са Универзитета у Уљановску,
који је управо у овом граду на обали
реке Волге пронашао фосил необично
танког „кљуна”, стар око 130 милио
на година. Нови подаци показују не
колико еволутивних конвергенција
које се огледају у сличностима међу
сродним, али удаљеним врстама, као
и велику пластичност у морфологији.
Истраживачки тим претпоставља да су пилоса
урси крајем јуре претрпели велико изумирање,
али су успели да се опораве док у креди нису су
очени са финалним изумирањем.
Pixabay

Фосили

Океани
из доба креде

шалац, показује истраживање објављено по
четком јуна у часопису Plos One. Међународни
тим предводе истраживачи из Дечјег болнич
ко-клиничког центра у Синсатију, а у истражи
вању је помоћу функционалне маг
нетне резонанце посматран мозак
22 четворогодишње девојчице. Ис
траж ив ач и су зак ључ ил и да зај ед
ничко читање деце и родитеља да
је подс тицај когнитивном развој у
мозга и утиче на развој литерарних
вештина и способност разумевања
текс та. Међ ут им, уоч ен и рез улта
ти још увек не доказују узрочност,
а истраживачки тим очекује да бу
дућа истраживања која би пратила
децу од најранијег узраста поуздано
доведу до сазнања о факторима ко
ји утичу на развој мозга. Истражи
вачи су истакли важност активног
учествовања и детета и родитеља у
читању, а приметили су и да је мобилни теле
фон један од најчешћих фактора који омета
причање прича.
Max Pixel

Преносимо вам занимљивости које су плод истраживања
научника из разних бласти широм света

Учење

И роботи имају самопоуздање

Истраживачки тим који предводе докторанд
Стивен ле Чанг и професорка Дорис Цао са
Калифорнијској технолошког института обја

*ауторка је помоћница уредника
часописа „Елементи”

17. јун 2017.
kulturni.dodatak@politika.rs
10 Субота
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У хаосу жица и метлица
Из џезерског угла, Мезеијев рад
са ширим формацијама можда
бисмо најпре могли да упоредимо
са заоставштином Чарлса Мингуса.
Наравно, постављање у исту раван
отежава чињеница да они говоре
другачијим мелодијским
и хармонским језиком,
али су бројне друге
ствари исте
ЏЕЗ СКИЦЕ
Војислав Пантић

експресивнији соло, иза кога се опет сви при
јатно распадају, ефектно разбијајући тишину
различитим инструменталним поступцима док
поново не уђу у грув, и онда ефектним посрта
њем не пронађу коначни мир. Два чина овог
програма доносе два основна карактера трија:
прва, ватренија нумера примеренија је јавним
наступима, друга је мисаони комад уметника у
пријатном студијском амбијенту.

Szilárd Mezei Septet – Cet
(Odradek Records)

И Мезеијев септет постоји преко десет година,
успостављајући раширење трија клавиром (Ма
те Пожар) и дувачком секцијом (Андреа Берен
дика – флаута и алт флаута, Богдан Ранковић –
алт саксофон и бас кларинет, Бранислав Аксин

револуцију класике надахњујући се фолклором
из свог дворишта, оставивши џезерима благо
микрокосмоса као непресушну ризницу за но
ва истраживања.
Бирајући нетипичне дуваче, Мезеи потврђује
сопствену одлуку, која му је у руке донела виолу
уместо виолине. Прави изазов за композитора
јесте изгурати боје којима је историја музике
доделила споредне улоге, сложити аутсајдере
у победнички тим. Он је и перфектан селектор,
састављајући тим од уметника који педантно
прате компликовани рукопис, али и вешто по
ентирају чак и на малом простору. У сваком тре
нутку јасно је да пише баш за њих, добијајући
прави баланс свинга и нереда, грува и разли
вене матрице, мелодичног и атоналног, духа и
академске озбиљности.

В

иолиста и композитор Силард Мезеи
не пружа готово никакву шансу рецен
зенту да буде актуелан. Од текста у коме
смо писали о албуму „Karszt“ прошло
је само три године, а сенћански умет
ник је у међувремену објавио чак девет нових
издања. Штавише, откад сам зимус набавио ал
буме из прошлогодишње продукције о којима
ће овде бити речи, Силард је свом опусу додао
још три остварења. Не вреди – док и њих саку
пим, ни они вероватно неће више бити најсве
жији. Најпродуктивнији домаћи џез аутор сни
ма несмањеном жестином, али је од тога далеко
битније да излаже веома разнолику музику, у
другачијим окружењима, а увек са врхунским
резултатима.

Szilárd Mezei Trio – Secret Public
(Aural Terrains)

Трио са Ервином Малином (контрабас) и Иштва
ном Чиком (бубњеви) један је од Силардових
најстаријих састава, са њима је објавио свој пр
ви албум „Trembling of the Puppy“* (2004). Две
нумере (у трајању од 29 и 25 минута) снимљене
су у фебруару 2010. године. Прва, „Secret Life“
почиње шестоминутним хаосом жица и метли
ца, представљајући изазовну добродошлицу у
Мезеијев тајни свет. Даље се смењују Силардо
ве соло деонице и колективна свирка у типич
ном фри-џез маниру, таласајући тензију све до
дугачког смираја. Трио добро осећа време, успе
вајући да промени амбијент на тачкама иза ко
јих би даље затезање било претерано, и тако да
дише током дугог трајања нумере.
Друга композиција „Valiants at the Depot“ (No
Answer)“ посвећена је Данилу Кишу. Мезеи је у
уводу сам, оштро окидајући струне виоле у увр
нутом тонском следу, чему се убрзо придружују
Малина и Чик. Око седмог минута Малина уле
ће у први изражајнији грув, праћен Чиковим
тимпанима. Сцена је постављена за Мезеијев

Силард Мезеи   Фото Tommaso Tuzj

– тромбон). Седам композиција у трајању од 77
минута представљају узбудљиву комбинацију
разних фракција џеза, мађарског фолклора и
савремене компоноване музике. Силардовим
речима (ограђујући се да му је тешко да објасни
суштину музике коју ствара), „нумере не припа
дају савременој класици пошто нису у потпуно
сти записане, оне су превише савремене да би
биле џез, и превише џези да бисмо их назвали
фолком.“ И у тој реченици се најбоље огледа
ју основе Силардовог принципа, извор њего
ве креације. Из светова у којима је одрастао он
узима плодне биљке за калемљење, баш онако
како је пре стотинак година Барток исписивао

Франсоаз
Арди:
Права песма,
на правом
месту
ПОП ЋОШЕ

Владимир Скочајић


С

пуштао сам се уским савамалским ули
цама. На небу се зањихао жути месец.
Био је петак увече, време када се зајед
но са кошуљама и хаљинама најчешће
пегла нада. Поред мене су пролазиле
скоцкане девојке, намирисани мушкарци и ау
томобили који су то поподне провели у серви
су за прање. Топло јунско вече је мирисало на
лето. То је значило да ћу тог петка да пуштам
музику у башти клуба. А у башти је увек лепше
него унутра. Тај осећај – када пустиш неку пе
сму док гледаш месец, ако смог дозволи и поне
ку звезду, као и људе који се осмехују саговор
нику док ноншалантно отварају уста уз песму
коју знају напамет, трудећи се да тиме не оста
ве утисак како их не занима његова прича – те
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шко се претаче у речи иако су ти речи посао.
Таква атмосфера те само више инспирише да
копаш по оној великој гомили песама, трудећи
се да пронађеш ону праву и да је пустиш баш у
право време.
То вече, у башти клуба се налазио велики кру
жни екран на ком су се емитовали неки квазиу
метнички видео-радови. Момак који је задужен
за технику зна да такви „скринсејвер“ видео-ра
дови стоје музици коју пуштам као тренерци
ципеле. Зато ми је предложио да уместо тога пу
сти неки филм. Питао сам га да ли има Увећање
Антонионија. То не само да је један од најлеп
ших филмова које сам погледао у животу већ се
савршено уклапа уз топло вече у башти поред
реке, у којој се слуша музика из тог „yе-yе” пе

А када се све смири, у ушима вам и даље од
звањају ишчашене музичке слике – древна емо
ција у канџама нових времена, оживљена савре
меним уметничким речником, да би наставила
да траје за вечност. Најбољи пример за то је дру
га нумера у програму, која уместо речи у нази
ву има цртеж правоугаоника по коме двојица
чича-Глиша ходају у (да ли случајно?) супрот
ним смеровима. Опора фолк тема гађа равно у
душу, затим се сви распадну у лудилу фрија, па
пијано посрћу у лалошком свингу и слободно
ћаскају у мирнијим водама, пре него што се те
ма врати да нас још једном загрли снагом ожи
вљене прошлости.  
риода крајем шездесетих. Климнуо је главом и
за који минут на кружном екрану се појавило
ово ремек-дело које је прошле године напуни
ло пола века.
Док су се Дејвид Хемингс и Ванеса Редгрејв у
зеленом кабриолету возили улицама свингинг
Лондона, добио сам инспирацију да пуштам му
зику из тог времена. То је значило да смо слу
шали Yardbirds и Џејн Биркин који су били и у
филму, односно Велвет андерграунд, бенд који
је Антониони желео да се појави у Увећању, али
буџет није дозвољавао довођење из Њујорка у
Лондон 5–6 људи само због пар сцена. Поред
њих, пуштао сам гомилу француских шансона
из тог времена, од Сержа Гејнзбура, Жилбера
Бекоа, Жака Брела, Леа Фереа, све до Франсо
аз Арди. Пустио сам песму Le temps de l’amour
са деби албума Франсоаз Арди из 1962. Реч је о
нежном поп хиту који говори о свим оним ства
рима које нас терају да померамо планине и да
никад не заборављамо нека лета. Уосталом, пе
сма се тако и зове Време љубави.
Музику је написао Жак Дутрон, који ће пет
година након што је Франсоаз ову песму сни
мила, односно тачно у време када је Увећање
имало биоскопску премијеру, почети да се за
бавља са њом. Почетком седамдесетих су до
били сина Томаса Дутрона, који је данас тако
ђе музичар.
Док је ишла песма са звучника, за око ми је за
пао пар који је седео недалеко од мене. Имали су
око тридесетак година, обоје су знали текст који
су певали док су се гледали право у очи, смеју
љили и пили пиво. Не виђам баш сваког петка
парове који знају напамет песму на францу
ском. На екрану су се испод Дејвида Хемингса
увијале манекенке које је он опкорачио и фото
графисао, а песма Франсоаз се стопила са неком
другом француском шансоном из шездесетих.
А онда је онај пар устао и пришао ми.
Држали су се за руке и смејуљили. Гледали су
мало у под, мало у мене. Он је био храбрији. За
хвалио ми се што сам пустио ту песму. Онда је

Szilárd Mezei Túl a Tiszán innen Ensemble
– „Nem füstöl a zentaji gyár kéménye”
(Slam Productions)
Тиса и Дунав, пшеница и пастири, невесте и
свадбе дају тематски оквир двоструком албуму
једанаесточланог ансамбла у коме су окупљени
бројни Мезеијеви сарадници из различитих по
става. Састав изводи музику инспирисану ма
ђарским народним песмама из Војводине. На
основу мелодија из збирке етномузиколошкиње
Анико Бодор (1941–2010) Мезеи је компоновао
оригиналну музику, снабдевајући једноставне
теме из народне традиције сложеним хармон
ским и ритмичким структурама класике и џеза.
На албуму се налази дванаест нумера у укупном
трајању од 129 минута.
У поређењу са септетом, уместо Берендике и
Пожара у овом ансамблу су Светлана Новако
вић и Марина Џукљев. Четврти дувач је Бела
Бурани (баритон и сопран саксофон). Хармон
ско обогаћивање доноси вибрафон Ивана Бур
ке, а Силарду се у гудачком корпусу придружу
ју виолинисти Тијана Станковић и Акош Кесег.
Фолклорни елемент је овде далеко изражени
ји, представљајући јасно упориште џезерског
инцидента. Већи број ангажованих музичара
тражи, наравно, већи напор аутора да обузда
појединачне квалитете у сврху колективног
тријумфа. То је за Мезеија рутина: гудачи и ду
вачи су у сталном надигравању са хармонскоритам секцијом, као весело друштво на великој
клацкалици звукова, мелодија и ритма. Силард
је капетан те музичке побуне, опет беспрекорно
одређујући основни пулс песама.
Из џезерског угла, Мезеијев рад са ширим
формацијама можда бисмо најпре могли да упо
редимо са заоставштином Чарлса Мингуса. На
равно, постављање у исту раван отежава чиње
ница да они говоре другачијим мелодијским и
хармонским језиком, али су бројне друге ствари
исте: раскошно аранжирање, однос компонова
ног и импровизованог, грув који није детерми
нисан ударом бас бубња већ снагом целог орке
стра, читање фолклора урбаним очима... А када
се усред разнолике инструменталне колекције
пробије храпави глас главног јунака у молској
мелодији „There is No Smoke Without Fire“, раз
умећете зашто морате да му верујете. Као што
никад нико боље од Чета Бејкера није отпевао
„My Funny Valentine“ – мада га вероватно ни
кад нико не би узео за певача – тако и Силар
дово вокално колебање изнад клавирског пре
лида и разливеног вибрафона звучи као да баш
тако мора да колеба – на некој пустари у сумрак,
или изнад карираног столњака локалне биртије
пред јутро. За незаборав!
* Већина Мезеијевих албума и композиција
насловљена је двојезично, на енглеском
и мађарском. Једноставности ради, овде смо
оставили само енглеске називе.

додао зашто је она посебна за њих двоје. Наиме,
на истом том месту, пре тачно годину дана, када
сам ја пустио исту ту песму, он је видео како она
улази у башту са другарицама. Мало пре краја
песме (која траје целих 147 секунди) њих дво
је су се упознали, а пет дана касније су започе
ли везу. И обоје никад нису имали боље особе у
свом животу. Она је са срамежљивим осмехом
тихо рекла „ја чак никоме пре њега нисам рекла
’волим те’ иако имам 31 годину”.
Било ми је тешко да им речима објасним ко
лико ме је гануло то што су рекли. Знао сам да
би свака моја реакција на ово била клише. А мр
зим клишее. Нисам могао да им се не захвалим
и да им не кажем да су ми улепшали не само пе
так већ и живот. И да им желим да трају дуже
него Франсоаз и Жак Дутрон. Она је направила
мало збуњен израз лица а он јој је рекао „то јој
је муж”, на шта се њој вратио осмех уз збуњено
„аха, да, да”. Изгрлили смо се и вратили својим
животима петком у ноћ.
У времену када реч „љубав” силују разне ТВ
водитељке којима је неко рекао да су писци,
згодни певачи и певачице који без спота не би
постојали и површни људи који сматрају да је
то нешто што пада с неба или долази с првим
погледом, оваква прича чини сав овај бесми
сао око нас нешто мањим. То вече сам забо
равио на све музичке фонтане од чијих песа
ма боле уши а од кича очи, на све преваранте
који под паролом љубави раде разна злодела,
на сва она неизговорена „волим те” и уместо
тога сам се сетио свих оних погледа иза ко
јих се крију океани и торнада, свих оних жр
тви зарад вишег циља, свих оних људи који
ма је садржај увек и на сваком месту важнији
од паковања.
И помислио сам на Франсоаз Арди. Како је
тих шездесетих била најлепша жена на свету,
како је њена музика имала дух, стил и мирис,
и како су њене песме и данас у стању да помере
планине и промене нечије животе. Нарочито ако
се пусте у право време и на правом месту. ¶

