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КОНТЕКСТУАЛНЕПРАКСЕ
УОКВИРУУМЕТНИЧКЕ
РЕЗИДЕНЦИЈЕЦИ МЕР

Сажетак: Текст разматра контекстуалне праксе на примеру
уметничкерезиденцијеЦимерпокренутеуоквируЛиковнередак
цијеДомакултуреСтудентскиградиреализованеуСтудентском
градунаНовомБеоградукрајем2014.године.Узимајућиуобзир
локални контекст и специфичности, у тексту се расветљавају
основниаспектиистратегијепартиципативнеуметностипри
мењениуоквируконкретногпројектакаоштосу:истраживање
ирадсазаједницом,осветљавањеодређеногсоцијалногпроблема,
нагласакнакреативномпроцесуинепредвидивостисходаумет
ничког процеса, апропријацијаметода и облика комуникације из
свакодневногживотаууметничкимпројектима,делегиранипер
форманс.Кроз анализу уметничких акција интернационално ак
тивног уметника Александра Јестровића или Јамесдина, првог
учесникауметничкерезиденцијеЦимер,откривен јеновипоглед
и остварена видљивост постојећих проблема у оквируживота
студенатауСтудентскомграду,којисукрознавикупосталине
довољновидљиви.Рефлексијаискуставаизмикроконтекстане
миновнојеповезанаутекстусаразматрањемпроменаитоковау
ширемдруштвеномиисторијскомконтексту.

Кључнеречи:контекст,партиципативнауметност,уметничке
резиденције,апропријација

Увременукадасуинтеракцијаикомуникацијапосталенај
битнијиелементудруштву,насрпскојуметничкојсценисе
поново преиспитује и схвата значај уметничких резиден
ција са аспекта културне политике, уметничке продукци
је, културног туризма, умрежавања на интернационалном
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нивоу.1Важансегментсуделовањаууметничкимрезиден
цијама јесте и остваривање и развијање заједништва, које
у климипроменепарадигмекојуживимопостаје sinequa
non продуктивног става. Садашња достигнућа у науци и
технологији нудемодел динамичнемреже релација, свест
о јединству имеђузависности свих ствари и догађаја, по
требу за преображајем субјективности и преобликовањем
односа. Напуштање статуса уметникагенија, демистифи
кацијаауторстваигубитакаутономијеуметничкогделасу
идејеприсутнеусавременојуметностикојеууметничким
резиденцијамаимајунеопходнеусловезаразвој,јернасуче
да се подручје субјективности дефинише иформира кроз
додирсадругимпољима.Управододирсадругимподруч
јимаотвориојепросторкаукључивањуконтекстаупроми
шљањеодносауметничкихпраксиидруштва,утојмерида
је контекстиз једне крајњемаргинализованепозиције по
стаоједанодкруцијалнихелеменатасавременеуметничке
праксе.Уовомтекстубићеречионедавнозавршеномпилот
пројекту уметничке резиденције ситуиране уСтудентском
градунаНовомБеоградуиуметничкимрадовимапроиза
шлим из овог пројекта, који се могу анализирати из угла
контектстуалнихуметничкихпракси.

ПрвигостновоустановљенеуметничкерезиденцијеЦимер,
која јепокренутауоквируликовнередакцијеДомакулту
реСтудентскиграднаНовомБеограду,биојеАлександар
ЈестровићилиЈамесдин.Упериодуод1.новембрадо31.
децембра2014.године,уметниксеналазиоуулозицимера,
живеојеустудентскојсобизаједносадругимстудентима,
храниосеумензи,играобаскетнатеренимаиукључивао
се у свакодневне активности у Студентском граду. Током
резиденцијалногборавка,саневероватнимбројемидеја,уз
упорност,којамуненедостајеиинвентивнарешења,реа
лизовао јенеколикоуметничкихрадовау сарадњисасту
дентима,запосленимауДомукултуреСтудентскиград,еки
помтелевизијеСтудентски град,промишљајућипре свега
контекстукомејеборавиоутомпериоду.

Уметничкирадовипроизашлиизовогпројектамогусеса
гледати из угла партиципативних уметничких пракси које
данасчиненајзаступљенијимоделуметничкогделовањаи
повезанесусафлуидномприродомсавременогфрагменти
раног,нестабилногиубрзаногживота.Међутим,историјски
почетактихпраксинијескорашњегдатума,већјепрепознат

1 ТекстјеписанзакаталогпројектаУметничкерезиденцијеЦимеркојије
реализовануДомукултуреСтудентскиградупериодуод1.новембра
до31.децембра2014.године.Каталогћебитиобјављенуоктобру2015.
годинеуиздањуДомакултуреСтудентскиград.
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јошуфутуристичкомпокретукрајемпрведецениједваде
сетогвека.2Свакановаактуелизацијапартиципативнеумет
ностиповезујесесатурбулентнимисторијскимдогађајима
ипревратима,каоштосубилиПрвисветскират,октобарска
револуција,таласстудентскихпобуна1968,падБерлинског
зида,иратовикојисупроистеклиизновегеополитичкеси
туацијеупротекледведеценије.Пројектепартиципативне
уметностикарактеришеновиодноссапубликом,којасене
третира као пасивни прималац већ као активни учесник.
Предностједатакреативномпроцесу,анеконачномрезул
татуусмислуестетизованогуметничкогделакојесеизла
жеискључивоугалерији.Отвореностканепредвидивости
исходаупројектимаовеврстеукључујеважностискуства
кроз које учесници пролазе и ефекте које ће проживљено
искустводонетиуњиховимбудућимживотима.Публицисе
чакделегираизвођењеуметничкограда,ипритомуметник
престаједабудејединиаутордела.Апропријација,давање
инструкција, примена дефинисаних правила са мање или
вишеимпровизацијепостајууобичајенеметодеостварива
њаовихпројеката.Окосницупартиципативнихуметничких
праксичестопредстављарегистровањесоцијалногпробле
мауодређеномконтексту,пасеистраживањемирадомса
заједницом дотични проблем обухвата у својој вишеслој
ности и показују скривени владајући механизми. Овакав
начинрадаукључује уметничке стратегије којеприсвајају
методекомуникацијеизразличитихрегистарасвакодневног
живота: објављивањеогласа,позивана сарадњу,употребу
савременихмедијамасовнекомуникације,коришћењезате
ченихресурсаконтекста,званичнукореспонденцијусанад
лежниморганима,или,пак,преузимањеуобичајенихформи
дружењакаоситуацијазапотенцијалниуметничкидогађај.

УправосетаквимпоступцимаЈамесдинкориститокомор
ганизацијеиреализацијесвогуметничкоградауоквируре
зиденцијеЦимер.У својимакцијама,иликакоих самна
зива„социјалнимекспериментима”,ониспитујеразличите
могућностиуметничкекомуникацијесазаједницом,водећи
сеидејомимпровизацијекаоглавномокосницомсвогумет
ничкогстварања.Оноштопроистичеизузајамногпрожи
мањаимеђузависностиформеисадржаја,јестеуметникова
одлука да своје радове реализује у различитим медијима:
видео уметности, инсталацијама, догађајима, перформан
сима, асамблажима, у које суинтегрисани традиционални
уметничкимедијикаоштосуслика,графика,скулптура.

2 Bichop,C.(2012)ArtificialHells:ParticipatoryArtandthePoliticsofSpec
tatorship,London,NewYork:VersoBooks,p.41.
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Дабисеназанимљивначинпредставиосвојимкомшијама,
уметникјеодлучиодаусарадњисателевизијомСтудентски
градреализујевидеорадТајанственаличност3,којипред
стављареконструкцијуИгредетекцијеизлегендарнеКви
скотеке,емисијепопуларнеубившојЈугославији.Уовом
забавном и едукативном догађају учествовала су три ста
нараСтудентског града, студентиФилозофскогфакултета,
наконштосусеодазвалинаогласкојијепозиваостуденте
даучествујууовомквизу.Одабранистудентисуимализа
датакданаосновупитањапостављанихтројицитајанстве
нихличности,којесусепредстављалекаоАлександарЈе
стровићЈамесдин,ињиховиходговора,погодекојијеонај
прави.Наовајначинмладиљудисудобилиновасазнањао
савременојуметности,којаобичноостајеизванинтересова
њастудентскепопулације,аосимтогаиуметникједошао
до сазнања шта студенти неуметничких факултета мисле
осавременојуметностиикакојесхватају.Истовременоје
разбијенафамаиоткривенидентитетуметникаочијемсе
боравкукаоуметничкомпројектувећувеликопричало.

ЈедноодопштихместаисторијеСтудентскогградајепри
суствостуденатабезправанаживотустудентскомдому,по
знатијихподименомИлегалци.Истражујућитајфеномен,
Јамесдин јеодстанарапрвогблокаФкриласазнаомноге
причекоједанасформирајулегендуоилегалцуиначинима
накојеседотичнидовијаокакобиживеоувећнастањеним
собама,каоштојенапримерспавањенаимпровизованом
лежају у плакару. Желећи да учини видљивим присуство
илегалаца,уметникјеодлучиодасаПетромСибиновићем
(студентом вајарства на ФЛУ у Београду) и уметницима
БраниславомНиколићемиМићомСтајчићем,направиииз
лијеугипсу,патинираномтакодаличинабронзу,скулптуру
којучинеглаваиногамладогчовекаипоставијеуполицу
плакарастудентскесобенаместогдесусвојевременомноги
студентиилегалноспавалитокомсвојихстудија.4

Ова скулптура јебилаокосницадогађајаИлегалац у соби
325ублоку1ФСтудентскогграда,гдејеЈамесдинживео.
Користећитајдогађај,онсеосврнуонажуркекојесеправе
у„Студењаку”икојесупопричамасвеређе.Организујући
журку,уметникјепостаосвестанправилакојајепотребно
испоштовати да би се спровело дружење са већимбројем

3 Видео рад Тајанствена личност је доступан на https://www.youtube.
com/watch?v=4xL9NmLD2hg

4 РадИлегалац семожепосматрати и као скица за скулптуру у јавном
просторуСтудентскогграда,којабибилаизливенаубронзисаброн
заним плакаром као постаментом.На тај начин она би као споменик
говорилаожељизаобразовањемижртвамакојесезбогтогаподносе.
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људиусоби.Билојепотребноиспунитинизобавезнихпро
цедура каошто су: кореспонденција и састанак са надле
жном службом безбедности Студентског града, затим до
ставалистезваницапортиримакојиводерачунаотрајању
журкеусобииидентификујудолазакиодлазакпосетилаца.
Насамомдогађајубилајеизложеназвучнаинсталацијако
јујеуметникреализоваоистражујућитемуилегалацаданас
ипритомесепослужио„илегалним”снимањемразговора
студената у аутобусу који су толико гласно причали да је
свакомогаодаихчује.Темањиховогдијалогабила јене
дозвољена трговина студентским местима у студентским
домовимауБеограду.

Осимколегасауметничкесцене,станараСтудентскоггра
да,запосленихуДомукултуреСтудентскиград,пријатеља
иродбине,журцисуприсуствовалистудентиЈанФиге(Jan
Fiege),ЈозефМас(JosefMaaß),СебастијанОматш(Sebastian
Omatsch)иМоренФогел (MoreenVogel) саВисокешколе
уметностиВајсензеуБерлинукојисусасвојомпрофесор
комСилвиомЛоренц(SilviaLorenz)билиупосетиБеограду
поводомнаставкапројектаEasternPromises,претходноре
ализованогуБеоградуиБерлину.Заправо,накондогађаја
Илегалацовагрупастуденатајеодлучиладакаоилегалци
наступеуоквирусамосталнеизложбеАлександраЈестрови
ћаилиЈамесдина,чијајереализацијаподназивомВечити
студент била планирана на крају уметничке резиденције
Цимер.Онисуусвојимрадовимабазиранимнаседмоднев
номистраживањукултурногживотауБеоградуприменили
шестпринципакојихсебеоградскиуметникСашаМарко
вићМикробпридржаваотокомсвогуметничкогживота:да
уметностморабитинаративна, свимаприступачна, забав
наисмешна,доследна,локалнооријентисанаипроизведе
најефтинимсредствима.Нијеслучајноштосустудентииз
Берлина на овај начин присвојили принципеМикробовог
рада и препознали их као компатибилне са Јамесдиновим
деловањем, јер оба уметника припадају сличном сензиби
литетуједногделауметничкесценеуСрбији.Једанодко
лективнихрадовагрупестуденатаизБерлинасастојаосеу
постављањубилбордаизрађеногодшаторскогкриланако
мејеисписанаречИлегалциикојијегерилскомстратегијом
постављенутокуноћиузосталебилбордеукојимасеогла
шавајупрограмиДомакултуреСтудентскиград.5

5 КолективнирадИлегалцискренуо јепажњуједногоднајвећихсавре
менихмислилацаАленаБадјуа(AlainBadiou)приликомњеговесерије
гостујућихпредавањауДомукултуреСтудентски град,који сенакон
тогазаинтересоваодалиданаспостојеилегалциидалибимогаодаих
упозна.
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НаотвореномпросторуЈамесдинјереализоваорадМојсви
јетсераспадауформизаставепостављененаједанодјар
боланаплатоуСтудентскогграда.Заставајеизведенамето
домпачворк(patchwork)шивењаодцегеракојејеуметник
добијаокаорекламниматеријалинституцијакултуреиак
туелнихкултурнихдешавањаиосликанајеутехнициуљане
слике.Цегеримогудасимболизујумобилностсавремених
људичијисеживотубрзанофрагментира,акојеонипоку
шавајудапоновоспојеуједнуцелину.Овоискуствонеза
обилазинистудентекојисукаостанариСтудентскогграда
условљенипривременимборавиштемисталнимдоласцима
иодласцима.Утомсмислујеизлагањезаставекојасевијо
риупросторуизмеђустудентскихблоковаодличноконтек
стуализовано.Видеолепршајућезаставенаветрупрезенто
ван је у оквиру пројектаНес(а)вршене структуре6 уКул
турномцентруБеограда,којајеотворена18.децембра2014,
односноистогданакадајеотворенаизложбаВечитисту
дентуДомукултуреСтудентскиград.Оведвеизложбепо
везиваојеЈамесдиновперформанскојимјезаокружиојош
једанрадзапочетиразвијантокомборавкауСтудентском
граду. Током перформанса у Културном центру Београда,
уметникјеуулозирадникаизмензепослуживаопосетиоце
студентскомвечеромкојајеприпремљенаумензиСтудент
скогградаизатимдостављенауПодроомгалерију.Такоје
публикапосталапартиципативничинилацовогуметничког
рада,поредкогајеизложенадокументацијаопосетиЈамес
динаињеговеколегиницеАндрееПалаштиизНовогСада
тамошњојмензиПокрајинскеВладе,одаклејејединодоби
јенпозитиванодговорнамолбуомогућностипосете.Наса
момпочеткууметничкерезиденцијеЦимерипрвихоброка
умензиуСтудентскомграду,Јамесдинједошаонаидејуда
пробахрануииздругихмензијавнихинституција,каошто
суСкупштина града,Министарствоунутрашњихпослова,
ПалатаСрбијаиупоредијеловнике.Отомискуствуумет
ник пише неку врсту дневничке забелешке, коју користи
каодокументацијунаизложбиикаталогу,штопостајејош
једнауметничкастратегијатокомразвијањарадауоквиру
резиденцијалногборавка.Токиисходовогподухватакроз
кореспонденцију санадлежниморганима, анализадобије
ниходговораинемогућностреализовањасведочеозатворе
ностиинеповерењувладајућегполитичкогсистемапрема

6 Ауторке пројекта и изложбеНес(а)вршене структуре биле су:Марта
КишиКарлаПудар (галеријаСЦ Загреб) и ЗоранаЂаковићМинити
(Подром,КултурницентарБеограда).Наизложбисуучествовали:Фо
кус група, Александар Јестровић Јамесдин, ВладимирМиладиновић,
Марина Пауленка,Марко Тиранић, Борко Вукосав, Галерија Подром,
КултурницентарБеограда,18.12.2014–10.1.2015.
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грађанима,алииинституцијамаиздругихресора,каошто
сукултураипросвета.

ЈамесдинјетокомживотауСрбијирадиокаонаставникли
ковногобразовањауосновнојисредњојшколиичестојеу
својимуметничкимрадовимарефлектоваотоискуство.Бо
равакуСтудентскомграду,гдеживестудентикојисудошли
да се образују на београдскимуниверзитетима, подстакао
га је да се теми учествовања у едукативном систему вра
тинасуптилнопровокативанначин.ТомприликомЈамес
динјеурадуYouareabiggirlnowметодомапропријације
укључиоцртежеисликебившихученицакојесупослужиле
каоподлогазањеговуновуграфикуутехнициситоштам
пе. Графички отисци представљају портрете ученица које
суумеђувременуодрасле,односноњиховефотографијеу
купаћимкостимимапреузетесаличних facebookпрофила.
Оводвострукопреузимањецртежаи сликаизразличитих
периодаживота бивших ученица сведочи о новомначину
накојиседанасизлажемопогледудругихпосредствомдру
штвенихмрежакојеподстичуегзибиционизамивоајеризам
безгенерацијскихихијерархијскихпрепрека.

РадкојијеЈамесдиназаокупљаоодпрвогданарезиденци
јалногборавкајеистраживањекомуналногпроблемапроис
теклогизпорастабројастаништаптицаизпородицегачака
укругуСтудентскогграда,којејеукључилоиреализацију
инсталацијеПтицесерице.Празнасликарскаплатнаумет
никјеусарадњисатехничаримаДомакултуреСтудентски
градпоставиохоризонталноисподдрвећасагнездимаоче
кујућидаптицекреирајусликурадећионоштоиначераде,
остављајућисвојизметупростору.Собзиромнатенденци
ју партиципативних пројеката да користеметоду „делеги
раногперформанса”,Птице серице би семогле сагледати
каосвојеврснапартиципаторнапракса,кадасеживотињама
препуштаизвршењецелогуметничкограда.Јамесдинсеиз
ненадиоиндиферентношћузаједницепопитањурешавања
иритантностибукеинехигијенекојепроизводептице,паје
натајначинжелеодаучинивидљивимпроблемкојијеса
дистанцемогаодасагледа.Увезисаовимрадомнастаоје
асамблажHellodarkness,myold friend,којисесастојаоод
уљанесликесапредставомособеуагонијиунеређенепти
чијимизметом,гранедрветаидрвенешакекојауруцидржи
дигиталниуређајсагифанимацијомМузејасавременеумет
ностиуБеограду7упламену.Натрагукритикеинституција

7 МузејсавременеуметностиуБеограду јетокомпрведеценије21.ве
ка организовао гостовања неколико битних изложби када говоримо о
контекстуалнимипартиципативнимуметничкимпраксама:МузејСте
делијк у Музеју савремене уметности (2004), Situated Self: Confused



165

МАИДА ГРУДЕН и МАРА ПРОХАСКА МАРКОВИЋ

српскогдруштва,присутнеувећиниЈамесдиновихрадова
насталих у оквиру резиденције налази се и овај осврт на
музејскеинституције,којесузатворенезајавноствишеод
једнедеценије,каоидржавнекултурнеполитикечијејеод
суствоујавномживотуједанодразлогапоследицакојима
сеуметникбави.ПројекатуметничкерезиденцијеЦимерје
пилот пројекат којим сежеле укључити станариСтудент
скогградаууметничкеикултурнесадржајеДомакултуре
Студентски град.Од отварања 1974. године, ова установа
осмишљавапрограмесациљемданегујепостојећеиразви
јановекултурнепотребеикреативностстудената,посебно
онихкојиживеуСтудентскомграду.Упоследњихпетнаест
година приметна је доминација пасивногмодела конзума
цијекултурнозабавнихсадржајамеђустудентскомпопула
цијом,штојеодразгенералногстањаизазваногдруштвено
политичким нестабилностима, транзицијом ка дигиталној
парадигми,интензивирањемкомуникацијепутеминтерне
та,отуђењемикомодификацијомодносаусловљенихдоми
нантномлогикомглобалногнеолибераногкапитализмакоја
сеинсталираиуСрбији.

Јамесдинсеусвојимуметничкимистраживањимазаинте
ресоваозапроблематикустудентскогживотанесамоуБе
ограду.КаостудентмастерпрограмаArtinContextнаУДК
Универзитету уБерлину, своју уметничкупраксуи делат
ностивећјеусмериокатомпољупредоласкауБеоград.8
Такође,утокуинаконрезиденцијеЦимер,путоваојеуЗа
греб у организацији тамошњег Студентског центра где је
фокусњеговогуметничкогистраживањабиладелатностове
институције.Утомсмислусузначајнечињеницеда јеЈа
месдин одрастао у Загребу где је својевремено посећивао
Студентскицентар,провеојенајвећидеосвогживотауБе
ограду,живећиунасељуБежанијскакоса,недалекоодСту
дентског града, а већ неколико последњих годинаживи и
студирауБерлину.Такосењеговоуметничкоистраживање
грананавишестранаиомогућавамузанимљивекомпара
тивнеувидекојеиспољаваусвомрадуичиниихдоступним
различитимпубликамакојеактивноучествујууформирању
тихувида.

Моглибисморећидајеимплементацијауметничкихпракси
АлександраЈестровићаилиЈамесдинауистраживањекон
текстакрозпројекатЦимердопринелаузајамномсагледава

Compassionate,Conflictual(2005),Ураскораку–Измештање,саосећа
њаихуморусавременојуметностиуБританији(2007).

8 НепосреднопредоласканарезиденцијуЦимеруБеоград,отворенаје
изложбаАлександраЈестровићаилиЈамесдинаMonkeyBussinesумензи
ХумболтуниверзитетауБерлину.
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њуживота уСтудентском граду, освешћивањупостојећих
проблемакојисупонавиципосталиневидљиви,ипоказала
креативнуидуховитуанализучакзабрињавајућихситуаци
ја.Натајначинсууспостављеничвршћиодносисастанов
ницимаСтудентскогградаиотворенипотенцијализатрај
нију и дугорочнију едукацију кроз непосредно искуство.
Континуитетовогпројектавременомбимогаодапробуди
интересовањестуденатаразличитихстручнихусмерењаза
савременувизуелнууметностиначиннакојионадоприно
сикритичкомпромишљању,подизањусвестииновомпо
гледунаситуацијекојесупасивноприхваћенекаонеизбе
жне,апотребноихјемењати.
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CONTEXTUALPRACTICESWITHINTHEROOMATE
ARTISTINRESIDENCEPROJECT

Abstract

The text examines contextual practices through the example of
The RoommateArtist in Residence Project launched by the Visual
ArtsDepartment ofStudents’CityCulturalCentre andperformed at
Students’ City (New Belgrade student campus) in late 2014.While
taking into consideration the local context and specificities, the text
reveals the key aspects and strategies of participatory art applied
withinaspecificproject,namely:researchandworkwithcommunity,
shedding lightona specificsocialproblem,placingemphasison the
creativeprocessandunforeseeabilityoftheoutcomeoftheartprocess,
appropriationofmethodsandformsofeverydaylifecommunicationin
artprojects,delegatedperformance.Theproblemsofstudentsresiding
atStudents’City,nolongeraparentforbecominghabitual,wereseen
in a new perspective and attained transparency through the analysis
of art activities of the internationally performing artist Aleksandar
JestrovićorJamesdean,thefirstparticipanttotheTheRoommateArtist
inResidenceProject.Thetextinevitablylinksthereflectionofmicro
context experiences with the examination of changes and courses

developinginabroadersocialandhistoricalcontext.

Keywords:context,participatoryart,artistresidences,appropriation


